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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lanjut Usia (Lansia) 

1. Definisi Lansia 

Lansia adalah tahap akhir dari proses penuaan, dimana seseorang merasa 

puas dengan keberhasilannya. Manusia menjadi seseorang yang mengalami 

kemunduran fisik, mental dan sosial sedikit demi sedikit sehingga tidak dapat 

melakukan tugasnya sehari-hari lagi (Wahyudi, 2009). 

Lanjut usia adalah proses salah satu kehidupan yang akan dialami oleh 

setiap manusia, meskipun bertambah usia dengan diiringi penurunan fungsi 

organ tubuh tetapi lansia tetap dapat menjalani hidup sehat. Salah satu hal yang 

paling penting adalah merubah kebiasaannya. Tidak hanya meninggalkan 

kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan, tetapi beberapa pola hidup 

sehat seperti olahraga dan menjaga pola makan memang harus dilakukan 

(PKPU Lembaga Kemanusiaan Nasional, 2011). 

2. Klasifikasi Lansia 

Menurut WHO (World Health Organization) batasan usia lanjut meliputi 

usia pertengahan (Middle age) yaitu kelompok usia 45 sampai 59 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. 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa usia lanjut atau lansia ketika 

berusia 60 tahun keatas baik laki-laki maupun perempuan yang masih aktif 

beraktivitas seperti biasa sebelum berusia 60 tahun keatas. Dimana mereka 

menggantungkan hidupnya kepada orang lain untuk memenuhi dan membantu 
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kebutuhan mereka karena mereka sudah tidak bisa melakukan aktivitas seperti 

biasa.  

3. Proses Fisiologi Penuaan pada Lansia 

Penuaan pada lansia, memungkinkan terjadinya penurunan anatomis dan 

fungsional yang sangat besar. Andrea dan Tobin memperkenalkan “Hukum 

1%” yang menyatakan bahwa fungsi organ akan mengalami penurunan 

sebanyak 1% setiap tahunnya setelah usia 30 tahun (Martono, 2014). 

Pada lansia sering dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan 

kemampuan gerak dan fungsi. Menurut Kamso yang dikutip oleh Zuhdi (2010) 

pada lansia terjadi penurunan kekuatan sebesar 88%, fungsi pendengaran 67%, 

penglihatan 72%, daya ingat 61%, serta kelenturan tubuh yang menurun 

sebesar 64%. Permasalahan yang muncul pada lansia dapat disebabkan karena 

adanya perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh. Beberapa perubahan 

fisiologis yang terjadi akibat proses penuaan antara lain : 

a) Sistem Panca Indera 

Lansia yang mengalami penuaan persepsi sensoris akan terdapat 

kesenggangan untuk bersosialisasi karena kemunduran dari fungsi-fungsi 

sensoris yang dimiliki. Indera yang dimiliki seperti penglihatan, 

pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan merupakan kesatuan 

integrasi dari persepsi sensoris. 

1. Penglihatan 

Semakin bertambahnya usia, lemak akan berakumulasi di sekitar 

kornea dan membentuk lingkaran berwarna putih atau kekuningan di 

antara iris dan sclera. Kejadian ini disebut arcus sinilis, biasanya 

ditemukan pada lansia. Perubahan penglihatan dan fungsi mata yang 
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dianggap normal dalam proses penuaan termasuk penurunan 

kemampuan dalam melakukan akomodasi, konstriksi pupil akibat 

penuaan dan perubahan warna serta kekeruhan lensa mata, yaitu 

katarak (Suhartin, 2010). 

2. Pendengaran  

Penurunan pendengaran merupakan kondisi secara dramatis 

dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Penurunan 

pendengaran pada lansia disebut dengan presbikusis. Presbikubis 

merupakan perubahan yang terjadi pada pendengaran akibat proses 

penuaan yaitu telinga bagian dalam terdapat penurunan fungsi 

sensorineural, hal ini terjadi karena telinga bagian dalam dan 

komponen saraf tidak berfungsi dengan baik sehingga terjadi 

perubahan konduksi. Implikasi dari hal ini adalah kehilangan 

pendengaran secara bertahap. Ketidakmampuan untuk mendeteksi 

suara dengan frekuensi tinggi (Chaccione, 2015). 

3. Perabaan  

Pada lansia terjadi penurunan kemampuan dalam 

mempersepsikan rasa pada kulit, ini terjadi karena penurunan korpus 

free nerve ending pada kulit. Rasa tersebut berbeda untuk setiap 

bagian tubuh sehingga terjadi penurunan dalam merasakan tekanan, 

raba panas dan dingin. Gangguan pada indera peraba tentunya 

berpengaruh pada sistem somatosensoris. Somatosensoris adalah 

reseptor pada kulit, subkutan telapak kaki dan propioceptor pada otot, 

ketegangan otot, kontraksi otot dan juga nyeri, suhu, tekanan dan 

posisi sendi. Pada lansia dengan semakin menurunnya kemampuan 
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akibat faktor degenerasi maka informasi yang digunakan dalam 

menjaga posisi tubuh yang didapat dari tungkai, panggul, punggung, 

dan leher akan menurun. Hal ini berdampak pada keseimbangan yang 

akan terganggu akibat dari penurunan impuls somatosensoris ke 

susunan saraf pusat (Chaitow, 2015). 

4. Teori-teori Proses Menua 

a. Teori Biologis 

1) Teori Seluler 

Kemampuan sel hanya dapat membelah dalam jumlah 

tertentu dan kebanyakan sel-sel tubuh “diprogram” untuk 

membelah 50 kali. Jika sebuah sel pada lansia dilepas dari tubuh 

dan dibiakkan di laboratorium, lalu diobservasi jumlah sel-sel 

yang akan membelah, jumlah sel yang akan membelah akan 

terlihat sedikit (Space dan Masson dalam Waton, 2012). Hal ini 

akan memberikan beberapa pengertian terhadap proses penuaan 

biologis dan menunjukkan bahwa pembelahan sel lebih lanjut 

mungkin terjadi untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, 

sesuai dengan berkurangnya umur. 

Pada beberapa sistem seperti sistem saraf, sistem 

muskuloskeletal dan jantung, sel pada jaringan dan organ dalam 

sistem itu tidak dapat diganti jika sel tersebut dibuang karena 

rusak atau mati. Oleh karena itu, sistem tersebut beresiko 

mengalami proses penuaan dan mempunyai kemampuan yang 

sedikit atau tidak sama sekali untuk tumbuh dan memperbaiki 

diri. Ternyata sepanjang kehidupan ini, sel pada sistem ditubuh 
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kita cenderung mengalami kerusakan dan akhirnya sel akan mati 

dengan konsekuensi yang buruk karena sistem sel tidak dapat 

diganti.  

2) Teori “Genetik Clock” 

Menua telah di program secara genetik untuk spesies-

spesies tertentu. Setiap spesies mempunyai di dalam nuclei (inti 

selnya) suatu jam genetik yang telah diputar menurut suatu 

replikasi tertentu. Jam ini akan menghitung mitosis dan 

menghentikan replikasi sel bila tidak berputar, jadi menurut 

konsep ini bila jam kita berhenti kita akan meninggal dunia, 

meskipun tanpa disertai kecelakaan lingkungan atau penyakit 

akhir.  

Konsep genetik clock didukung oleh kenyataan bahwa ini 

merupakan cara menerangkan mengapa pada beberapa spesies 

terlihat adanya perbedaan harapan hidup yang nyata. Secara 

teoritis kemungkinan memutar jam ini meski hanya untuk 

beberapa waktu dengan pengaruh-pengaruh dari luar, berupa 

peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit atau tindakan-

tindakan tertentu. 

Pengontrolan genetik umur dikontrol dalam tingkat seluler, 

mengenai hal ini (Hayflk, 2008) melakukan penelitian melalui 

kultur sel ini vitro yang menunjukan bahwa ada hubungan antara 

kemampuan membelah sel dalam kultur dengan umur spesies. 

Membuktikan apakah yang mengontrol replikasi tersebut 

nukleus atau sitoplasma, maka dilakukan transplantasi silang dari 
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nukleus. Dari hasil penelitian tersebut jelas bahwa nukleus yang 

menentukan jumlah replikasi kemudian menua dan mati, bukan 

sitoplasma (Suhana, 2009). 

3) Sintesis Protein (Kolagen dan Elastin)  

Jaringan seperti kulit dan kartilago kehilangan elastisitasnya 

pada lansia. Proses kehilangan elastisitas ini dihubungkan dengan 

adanya perubahan kimia pada komponen protein dalam jaringan 

tersebut. Pada lansia beberapa protein (kolagen, kartilago dan 

elastin pada kulit) dibuat oleh tubuh dengan bentuk dan struktur 

yang berbeda dari protein yang lebih muda. Contohnya banyak 

kolagen pada kartilago dan elastin pada kulit yang kehilangan 

fleksibilitasnya serta menjadi lebih tebal seiring dengan 

bertambahnya usia. (Tortora dan Anagnostakos, 2010) hal ini 

dapat lebih mudah dihubungkan dengan perubahan permukaan 

kulit yang kehilangan elastisitasnya dan cenderung berkerut juga 

terjadinya penurunan mobilitas dan kecepatan pada sistem 

muskuloskeletal. 

4) Keracunan Oksigen 

Teori tentang adanya sejumlah penurunan kemampuan sel 

didalam tubuh untuk mempertahankan diri dari oksigen yang 

mengandung zat racun dengan kadar yang tinggi tanpa 

mekanisme pertahanan diri tertentu. Ketidakmampuan 

mempertahankan diri dari toksik tersebut membuat struktur 

membran sel mengalami perubahan dari rigid serta terjadi 

kesalahan genetik (Tortora dan Anagnostakos, 2013). 
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Membran sel tersebut merupakan alat untuk memfasilitasi 

sel dalam berkomunikasi dengan lingkungannya yang juga 

mengontrol proses pengambilan nutrien dengan proses ekskresi 

zat toksik didalam tubuh. Fungsi komponen protein pada 

membran sel yang sangat penting bagi proses diatas, dipengaruhi 

oleh rigiditas membran tersebut. Konsekuensi dari kesalahan 

genetik adalah adanya penurunan reproduksi sel oleh mitosis 

yang mengakibatkan jumlah sel anak di semua jaringan dan organ 

berkurang. Hal ini akan menyebabkan peningkatan kerusakan 

sistem tubuh.  

5) Sistem Imun 

Kemampuan sistem imun mengalami kemunduran pada 

masa penuaan. Walaupun demikian, kemunduran kemampuan 

sistem yang terdiri dari sistem limfatik dan khususnya sel darah 

putih juga merupakan faktor yang berkontribusi dalam proses 

penuaan. Mutasi yang berulang atau perubahan protein pasca 

translasi, dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan sistem 

imun tubuh mengenali dirinya sendiri (self recognition). Jika 

mutasi somatik menyebabkan terjadinya kelainan pada antigen 

permukaan sel, maka hal ini akan dapat menyebabkan sistem 

imun tubuh menganggap sel yang mengalami perunbahan tersebut 

sebagai sel asing dan menghancurkannya (Goldstein, 2011). 

Hasilnya dapat berupa reaksi antigen antibody yang luas 

mengenai jaringan-jaringan beraneka ragam, efek menua akan 

menyebabkan reaksi histoinkomtabilitasnpada banyak jaringan. 
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Salah satu bukti yang ditemukan adalah bertambahnya prevalensi 

auto antibodi bermacam-macam pada orang lanjut usia 

(Brocklehurst, 2014). 

Disisi lain sistem imun tubuh sendiri daya pertahanannya 

mengalami penurunan pada proses menua, daya serangnya 

terhadap sel kanker menjadi menurun sehingga sel kanker leluasa 

membelah. Inilah yang menyebabkan kanker meningkat sesuai 

dengan meningkatnya umur (Suhana, 2012).  

Teori atau kombinasi teori apapun untuk penuaan biologis 

dan hasil akhir penuaan dalam pengertian biologis yang murni 

adalah benar. Terdapat perubahan yang progresif dalam 

kemampuan tubuh untuk merespons secara adaptif (homeostatis) 

untuk beradaptasi terhadap stres biologis. Macam-macam stres 

dapat mencakup dehidrasi, hipotermi, dan proses penyakit (kronik 

dan akut). 

b. Teori Psikologis 

1) Teori Pelepasan  

Teori pelepasan memberikan pandangan bahwa 

penyesuaian diri lansia merupakan suatu proses yang secara 

berangsur-angsur sengaja dilakukan oleh mereka untuk 

melepaskan diri dari masyarakat. 

2) Teori Aktivitas 

Teori aktivitas berpandangan bahwa walaupun lansia pasti 

terbebas dari aktivitas tetapi mereka secara bertahap mengisi 
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waktu luangnya dengan melakukan aktivitas lain sebagai 

kompensasi dan penyesuaian. 

5. Hormon (Irama Sirkadian) 

Tidur diatur oleh dua sistem tubuh yaitu keseimbangan tidur / 

bangun dan jam biologis tubuh atau yang dikenal dengan ritme 

sirkadian. Ketika tubuh terjaga terlalu lama, sistem keseimbangan 

tidur / bangun akan memerintahkan tubuh untuk tidur. Sistem 

keseimbangan ini juga akan membantu menjaga tidur sesuai dengan 

kebutuhan tubuh untuk menebus jam tubuh saat terjaga sehingga akan 

terjadi keseimbangan tidur dan bangun. 

Selain keseimbangan tidur / bangun, tidur seseorang juga 

dipengaruhi oleh ritme sirkadian. Ritme sirkadian adalah proses 

biologis yang sesuai dengan siklus 24 jam atau siklus pagi-malam 

yang mempengaruhi sistem fungsional tubuh manusia. Jam sirkadian 

otak mengatur tidur, pola makan, suhu tubuh, produksi hormon, 

regulasi glukosa dan insulin, produksi urin, regenerasi sel, dan 

aktivitas biologis lainnya. 

 

Gambar 2.1 : Ritme sikardian 

Berdasarkan ritme sirkadian umumnya puncak waktu tidur pada 

orang dewasa terjadi antara pukul 02.00-04.00 am dan siang hari 

http://lagizi.com/wp-content/uploads/2016/02/circadian_clock.jpg
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pukul 01.00-03.00 pm. Perubahan ritme sirkadian dapat terjadi 

terutama selama masa remaja ketika sebagian besar remaja mengalami 

penundaan fase tidur sehingga terjaga pada malam hari. Ritme 

sirkadian pada remaja umumnya terjadi pukul 03.00-07.00 pada pagi 

hari dan 02.00-05.00 pada siang hari. Namun pada pagi hari dapat 

lebih panjang lagi hingga pukul 09.00 am atau 10.00 am apabila 

kurang tidur. 

Jam biologis sirkadian ini dikendalikan oleh bagian otak yang 

disebut Suprachiasmatic Nucleus (SCN), yaitu sel pada hipotalamus 

yang merespon cahaya dan sinyal gelap. Sinyal SCN akan dikirimkan 

ke bagian otak lain yang mengontrol hormon, suhu tubuh, dan fungsi 

lain yang berperan dalam proses mengantuk dan terjaga. Hormon yang 

paling penting terhadap ritme sirkadian yang memengaruhi tidur 

adalah hormon melatonin (menyebabkan rasa kantuk dan menurunkan 

suhu) dan kortisol (membentuk glukosa dan mengaktifkan anti-stress 

dan anti-inflamasi dalam tubuh).  

 
Gambar 2.2 : Jam Biologis Sirkadian 

Melatonin biasanya mulai diproduksi tubuh sekitar pukul 08.00-

09.00 pm pada malam hari dan berhenti sekitar 07.00-08.00 am pada 

http://lagizi.com/wp-content/uploads/2016/02/melatonin.jpg
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pagi hari. Level melatonin tertinggi terjadi pada tengah malam, 

sehingga pada periode ini seseorang biasanya mengalami deep sleep. 

B. Gangguan Tidur 

1. Definisi Gangguan Tidur 

Kelompok usia lanjut mengalami resiko gangguan pola tidur akibat 

pensiun, perubahan lingkungan sosial, penggunaan obat-obatan yang 

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

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).  

Gangguan tidur pada lansia merupakan keadaan dimana individu 

mengalami suatu perubahan dalam kuantitas dan kualitas pola istirahatnya 

yang menyebabkan rasa tidak nyaman atau mengganggu gaya hidup yang 

diinginkan. Gangguan tidur dibagi menjadi empat yaitu gangguan tidur primer, 

gangguan tidur terkait gangguan mental lain, gangguan tidur akibat kondisi 

medik umum, dan gangguan akibat zat. Gangguan tidur pada lansia jika tidak 

segera ditangani akan berdampak serius dan akan menjadi gangguan tidur yang 

kronis. Secara fisiologis, jika seseorang tidak mendapatkan tidur yang cukup 

untuk mempertahankan kesehatan tubuh dapat terjadi efek-efek seperti pelupa, 

konfusi dan disorientasi (Asmadi dan Amir, 2008). 

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

terapi untuk mengatasi gangguan tidur pada lansia antara lain dengan 

mendengarkan musik mellow maka responden akan terbawa dengan suasana 

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

untuk mengatasi gangguan tidur. 
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2. Faktor Resiko Gangguan Tidur  

Gangguan tidur pada lansia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dari 

faktor status kesehatan, penggunaan obat-obatan, kondisi lingkungan, stres 

psikologis, diet / nutrisi, gaya hidup insomnia pada insomnia pada usia lanjut 

dihubungkan dengan penurunan memori, konsentrasi terganggu dan perubahan 

kinerja fungsional. Perubahan yang sangat menonjol yaitu terjadi 

pengangguran pada gelombang lambat, terutama stadium empat, gelombang 

alfa menurun, dan meningkatnya frekuensi terbangun di malam hari atau 

meningkatnya fragmentasi tidur karena seringnya terbangun. Gangguan juga 

terjadi pada dalamnya tidur sehingga lansia sangat sensitif terhadap stimulus 

lingkungan, kalau seorang dewasa muda normal akan terbangun sekitar 2-4 

kali. Tidak begitu halnya dengan lansia, ia lebih terbangun (Darmojo, 2009). 

Adanya gangguan ritmik sirkadian tidur juga berpengaruh terhadap kadar 

hormon yaitu terjadi penurunan sekresi hormon pertumbuhan, prolaktin, tiroid, 

dan kortikal pada lansia. Hormon-hormon ini dikeluarkan selama tidur malam. 

Sekresi melatonin juga berkurang. Melatonin berfungsi mengontrol sirkadian 

tidur. Sekresinya terutama pada malam hari. Apabila terpapar dengan cahaya 

terang, sekresi melatonin akan berkurang (Guyton, 2008). 

3. Tahap-tahap Tidur 

Tidur dapat didentifikasikan menjadi dua macam. Jenis pertama adalah 

tidur Rapid Eye Movement (REM) yang ditandai oleh gerakan mata secara 

cepat dibawah kelopak mata dan orang yang bersangkutan mengalami mimpi. 

Jenis kedua adalah tidak ada gerakan mata secara cepat, disebut dengan tidur 

non-REM. Tidur NREM ini terdiri dari empat tahap tidur yaitu NREM pertama 

melalui tahap tidur 1 yang hanya sejenak dan kemudian menuju tidur tahap 2. 
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Tahap 2 adalah tahap utama dan meliputi 50% dari waktu tidur NREM. 

Kemudian memasuki tahap tidur gelombang lambat 3 dan 4. Setelah 90 menit 

sejak mulai tertidur, kembali lagi ke tidur tahap 2 dan memasuki tidur REM 

pertama (Swanson et al, 2011). 

C. Alat Ukur Gangguan Tidur 

PSQI (The Pittsburgh Sleep Quality Index) adalah suatu metode penilaian 

yang berbentuk kuisioner yang digunakan untuk mengukur kualitas tidur dan 

gangguan tidur lansia dalam interval satu bulan. Dari penilaian kualitas tidur 

dengan menggunakan metode PSQI akan didapatkan output berupa Sleeping 

Index. Sleeping Index merupakan suatu skor atau nilai yang didapatkan dari 

pengukuran kualitas tidur seseorang yang pengukurannya dicari dengan cara 

mengisi kuisioner PSQI dengan pembobotan tertentu. Index atau nilai tersebut 

yang nantinya akan menggambarkan seberapa baik kualitas tidur seseorang.  

Dalam PSQI terdapat tujuh skor yang digunakan sebagai parameter 

penilainnya. Tujuh skor tersebut yaitu : 

a. Kualitas tidur 

b. Latensi tidur 

c. Durasi tidur 

d. Kebiasaan tidur  

e. Gangguan tidur 

f. Penggunaan obat tidur (yang berlebihan) 

g. Disfungsi siang hari selama satu bulan terakhir 

PSQI terdiri dari 19 kuisioner untuk penilaian individu, 5 kuisioner lain 

ditujukan untuk partner tidur atau teman sekamar. 5 kuisioner tersebut tidak 

diikutkan dalam perhitungan dan hanya digunakan untuk informasi medis saja. 
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19 kuisioner yang berkaitan untuk penilaian individu tersebut tersebut 

diberikan mampu menilai varietas yang sangat luas berkaitan dengan kualitas 

tidur seseorang termasuk estimasi dari durasi tidur, latensi tidur, frekuensi tidur 

serta tingkat keparahan permasalahan tidur seseorang. 19 item ini akan 

digrupkan kedalam 7 komponen skor, yang setiap itemnya dibobotkan dengan 

bobot seimbang dalam rentan skala 0-3. Ketujuh komponen tersebut pada 

akhirnya akan dijumlahkan sehingga didapatkan skor PSQI yang memiliki 

rentan skor 0-21, semakin tinggi skor yang didapatkan seseorang menandakan 

bahwa orang tersebut mengalami kualitas tidur / gangguan tidur terburuk.  

Klasifikasi penilaian PSQI adalah skala pengukuran menggunakan rating 

scale yaitu skor 0-3. Hasil dalam pengukuran keseluruhan adalah 0-21 yang 

diperoleh dari 7 komponen penilaian diantaranya kualitas tidur secara 

subyektif, waktu yang diperlukan untuk memulai tidur, lamanya waktu tidur, 

efisiensi tidur, gangguan tidur yang sering dialami pada malam hari, 

penggunaan obat untuk membantu tidur, dan gangguan tidur yang sering 

dialami pada siang hari. Semakin tinggi skor nilai maka semakin buruk kualitas 

tidurnya. Seseorang dikatakan memiliki kualitas tidur baik apabila skor nilai 1-

5, ringan 6-7, sedang 8-14, dan kualitas tidur buruk jika skor nilai mencapai 

15-21. 
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PSQI (The Pittsburgh Sleep Quality Index) 

1. Jam berapa biasanya anda mulai tidur malam? 

2. Berapa lama anda biasanya baru bisa tertidur tiap malam? 

3. Jam berapa anda biasanya bangun pagi? 

4. Berapa lama anda tidur di malam hari?  

Tabel 2.1 Pertanyaan dari Kuisioner PSQI 

5. Seberapa sering 

masalah dibawah ini 

mengganggu tidur 

anda? 

Tidak 

pernah 

dalam 

sebulan 

terakhir 

(0) 

1x 

seminggu 

(1) 

2x 

seminggu 

(2) 

≥ 3x 

seminggu 

(3) 

a. Tidak mampu tertidur 

selama 30 menit sejak 

berbaring 

    

b. Terbangun di tengah 

malam atau dini hari 

    

c. Terbangun untuk ke 

kamar mandi 

    

d. Sulit bernafas dengan 

baik 

    

e. Batuk atau mengorok     

f. Kedinginan di malam 

hari 

    

g. Kepanasan di malam 

hari 

    

h. Mimpi buruk     

i. Terasa Nyeri (memiliki 

luka) 

    

j.  Alasan lain.....     

6. Selama sebulan 

terakhir, seberapa sering 

anda menggunakan obat 

tidur 

    

7. Selama sebulan 

terakhir, seberapa sering 

anda mengantuk ketika 

melakukan aktivitas di 

siang hari 

    

8. Selama satu bulan 

terakhir, berapa banyak 

masalah yang anda 

dapatkan dan anda 

selesaikan 

permasalahan tersebut? 

    

  Sangat 

Baik (0) 

Cukup 

Baik (1) 

Cukup 

Buruk 

Sangat 

Buruk 
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(2) (3) 

9. Selama sebulan 

terakhir, bagaimana 

anda menilai kepuasaan 

tidur anda? 

    

 

Tabel 2.2 Skoring dari Pertanyaan Kuisioner PSQI 

Komponen Keterangan Skor 

Komponen 1 Skor pertanyaan nomor 9  

Komponen 2 Skor pertanyaan nomor 2 + nomor 5a 

Skor pertanyaan nomor 2 (<15menit=0), (16-30 

menit=1), (31-60 menit=2), (>60 menit=3) + 

skor pertanyaan nomor 5a, jika jumlah skor dari 

kedua pertanyaan tersebut jumlahnya 0 maka 

skornya = 0, jika jumlahnya 1-2=1 ; 3-4=2 ; 5-

6=3 

 

Komponen 3 Skor pertanyaan nomor 4 (>7=0 ; 6-7=1 ; 5-6=2 

; <5=3) 

 

Komponen 4 Jumlah jam tidur pulas (nomor 4) / jumlah jam 

di tempat tidur (kalkulasi nomor 1 dan nomor 3) 

x 100% (>85%=0 ; 75-84%=1 ; 65-74%=2 ; 

<65%=3) 

 

Komponen 5 Jumlah skor 5b hingga 5j (bila jumlahnya 0 

maka skornya = 0, jika jumlahnya 1-9=1 ; 10-

18=2 ; 18-27=3 

 

Komponen 6 Skor pertanyaan nomor 6  

Komponen 7 Skor pertanyaan nomor 7 + nomor 8, jika 

jumlahnya 0 maka skornya = 0, jika jumlahnya 

1-2=1 ; 3-4=2 ; 5-6=3 

 

Total Skor Jumlah skor komponen 1-7 kualitas tidur baik 

apabila skor nilai 1-5, ringan 6-7, sedang 8-14 

dan kualitas tidur buruk jika skor nilai mencapai 

15-21. 

 

 

D. Dance Movement Therapy 

1. Definisi Dance Movement Therapy  

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 dihasilkan dalam interaksi dengan 

gerakan. Dance movement therapy dapat dilakukan sebagai pengobatan 
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individual atau dalam kelompok. Hal ini dapat diterapkan pada berbagai 

populasi mulai dari anak-anak hingga orang tua (Putra, 2011). 

Dance movement therapy adalah suatu terapi yang menggunakan metode 

tarian karena tubuh dan pikiran unit 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 (Azizah, 2011). 

Binar pada tahun 2016 menyatakan bahwa Dance movement therapy 

merupakan salah satu jenis terapi yang memberikan manfaat secara mental dan 

emosi bagi tubuh kita. Sebagai media terapi, dance movement therapy 

menfokuskan pada kesinambungan gerakan untuk membantu klien mencapai 

integrasi emosi, kognitif, fisik, dan sosial. Terapi ini dapat membantu mereka 

mereduksi stres dan mengontrol mood. Selain itu, dengan ditemukannya 

hubungan antara gerakan tubuh dengan emosi, terapi ini juga mampu 

meningkatkan kemampuan komunikasi.  

Dance movement therapy mampu membuat seseorang merasakan rumah 

terhadap tubuhnya sendiri. Khususnya, terapi ini penting bagi mereka yang 

mengalami trauma, cedera, atau penyakit yang berdampak pada kondisi tubuh 

misalnya pada orang-orang yang mengalami gangguan akal, gangguan 

kesehatan mental seperti adiksi, kecemasan dan depresi. Keefektifan terapi ini 

telah dirasakan oleh anak-anak yang memiliki gejala autisme, kebutuhan 

emosional, dan kesulitan belajar. Dance movement therapy juga seringkali 

digunakan ketika bekerja dengan orang yang lebih tua untuk meningkatkan 
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semangat mereka. Terapis menggunakan tubuh mereka sebagai media 

penyesuaian diri, komunikasi dan support. 

Dance movement therapy bisa membantu dalam berbagai hal, 

diantaranya : 

1. Mengembangkan penerimaan diri, body image yang baik 

2. Melatih mengekspresikan dan meregulasi emosi 

3. Melatih pemecahan masalah 

4. Membantu melewati masa konflik dan menghadapinya 

5. Meningkatkan kepercayaan diri dan kepekaan 

6. Meningkatkan keterampilan sosial 

Fredricks pada tahun 2008 menyatakan bahwa Dance movement therapy 

adalah alternatif terapi yang dapat digunakan untuk masalah tubuh dan pikiran 

yang terdiri dari beberapa komponen aspek yaitu bahasa tubuh, gerakan, 

ekspresi, konseling, sarana komunikasi verbal dan non verbal, serta rehabilitasi 

yang digunakan untuk menerapi seseorang (Cruz, 2012). 

Unsur dance movement therapy terdapat tiga unsur yang ada dalam 

dance movement therapy yaitu :  

1. Gerakan  

Substansi baku tari adalah gerak dan gerak merupakan pengalaman 

fisik yang paling elementer dari kehidupan manusia. Gerak merupakan 

media yang paling tua dari manusia untuk menyatakan keinginannya dan 

gerak merupakan bentuk refleksi spontan dari gerak batin manusia 

(Arini, 2008). 
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2. Musik dalam Dance Movement Therapy 

Musik memiliki peran yang besar terhadap gerakan memotivasi dan 

mendorong melakukan gerakan. Musik yang digunakan dapat dipilih 

sesuai dengan tujuan (Arini, 2008). 

3. Ritme  

Dalam tari terdapat unsur kekuatan ritme yang sangat signifikan. 

Dalam gerakan ritmis alami dari tarian, seseorang bebas dari 

pengendalian dan bawaan fungsional dan ekspresif, seseorang dapat 

menemukan jalan ekspresi sosial yang mampu memanfaatkannya. Ritme 

akan memungkinkan gerakan yang berkesinambungan dan selaras (Arini, 

2008). 

2. Efek Fisiologis Dance Movement Therapy 

Dance movement therapy dapat memperkuat sistem kardiovaskuler, 

endokrin, kekebalan tubuh, dan sistem saraf pusat sehingga otak menjadi aktif 

melalui sistem motorik. Saat individu mengalami stress jumlah produksi 

hormon kortisol menjadi semakin tinggi, melalui dance movement therapy 

produksi hormon kortisol akan ditekan dengan cara meningkatkan level 

hormon endorfin (hormon kebahagiaan) dalam otak dimana hormon tersebut 

akan melepaskan tiga neurotransmitter utama yaitu norepinephrine, dopamin, 

dan serotonin. Ketiga komponen neurotransmitter ini berhubungan dengan 

mood, kognisi, dan perilaku sehingga efek yang ditimbulkan bisa 

meningkatkan kondisi mood. Meningkatnya fungsi neurotransmitter membantu 

pengaturan mood, kemampuan mengani stress, mengontrol kecemasan, serta 

membuat individu menjadi lebih mudah dalam bersosialisasi (Kavanagh, 

2009). 
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3. Metode Gerakan Dance Movement Therapy 

a. Turn Hand 

 
Gambar 2.3 : Gerakan Turn Hand 

(Feliciano, 2013) 

1) Posisi awal duduk rileks di kursi tanpa bersandar. Kaki dibuka selebar 

bahu dan telapak kaki menempel pada lantai. 

2) Kedua siku ditekuk kemudian gerakkan bahu memutar tepat didepan 

wajah. 

3) Saat memutar bahu, badan tetap tegak dan pandangan tetap ke depan. 

4) Lakukan gerakan tersebut sebanyak 9 kali pengulangan.    
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b. Swing The Arm 

 
Gambar 2.4 : Gerakan Swing The Arm 

(Feliciano, 2013) 

1) Posisi awal duduk rileks dengan posisi punggung tidak bersandar pada 

kursi. Kaki dibuka selebar bahu dengan telapak kaki menempel pada 

lantai. 

2) Posisi salah satu siku ditekuk didepan perut dan siku satunya ditekuk ke 

samping badan dan badan tetap tegak. 

3) Ayunkan bahu ke kanan dan kiri secara bergantian dengan gerakan 

kepala menoleh ke kanan dan kiri searah gerakan ayunan bahu. 

4) Ulangi gerakan tersebut sebanyak 9 kali. 
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c. Open and Close the Shoulder and Foot 

 
Gambar 2.5 : Gerakan open and close the shoulder and foot 

(Feliciano, 2013) 

1) Posisi duduk rileks dengan kaki dibuka selebar bahu dan telapak kaki 

menempel pada lantai. Punggung tetap tegak tanpa bersandar dikursi. 

2) Posisi kedua siku ditekuk di depan wajah dan pandangan tetap ke 

depan. 

3) Gerakkan kedua bahu membuka ke samping kanan diikuti dengan 

gerakan kaki kanan juga membuka ke samping kanan serta gerakkan 

badan dan kepala ke samping kanan secara bersamaan. 

4) Lakukan gerakan yang sama seperti diatas ke arah sebaliknya dan 

lakukan pengulangan di setiap gerakan atau sisi sebanyak 9 kali 

pengulangan. 
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d. Bubble Breathing 

 
Gambar 2.6 : Gerakan Bubble Breathing  

(Feliciano, 2013) 

1) Posisi tubuh tegak duduk di kursitanpa bersandar. Kaki dibuka selebar 

bahu dan telapak kaki menempel di lantai. 

2) Posisi tangan diatas paha dengan bahu membentuk huruf (O) dan telapak 

tangan menghadap ke atas. 

3) Gerakkan bahu ke atas sampai punggung tangan diatas kepala dengan 

jari-jari tangan tidak saling bersentuhan. Saat bahu diangkat ke atas tarik 

nafas dalam-dalam melalui hidung dan saat bahu turun ke posisi semula 

buang nafas melali mulut sampai tidak ada sisa udara di paru-paru. 

4) Lakukan gerakan diatas sebanyak 9 kali pengulangan atau sampai tubuh 

merasa rileks. 
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e. Wag the Air 

 
Gambar 2.7 : Gerakan Wag the Air 

(Feliciano, 2013) 

1) Posisi tubuh duduk rileks di kursi dengan tidak bersandar. Kaki dibuka 

selebar bahu dengan telapak kaki menempel pada lantai. 

2) Posisi bahu lurus di samping badan kemudian gerakkan kedua bahu ke 

depan sampai ke atas secara perlahan. Saat melakukan gerakan bahu ke 

atas tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan saat bahu turun ke 

posisi semula buang nafas melalui mulut sampai udara di dalam paru-

paru tidak tersisa. 

3) Ulangi gerakan diatas sebanyak 9 kali atau sampai tubuh merasa rileks. 

4. Indikasi dan Kontraindikasi 

a. Indikasi  

1) Individu yang mengalami kesulitan tidur dengan masalah durasi tidur, 

kualitas tidur, penggunaan obat-obatan (berlebihan) dan stress. 

2) Individu yang ingin meningkatkan kualitas tidur, durasi tidur. 

3) Individu yang mengalami gangguan tidur.  

4) Individu yang selama periode tertentu dari gangguan tidur seperti individu 

yang berhubungan dengan waktu tidurnya terbalik (Irama sirkadian). 
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b. Kontraindikasi  

Pada dance movement therapy ada beberapa kondisi yang tidak boleh 

melakukan latihan ini, diantaranya : 

1. Gagal jantung dekonpensata (NYHA-IV) berat. 

2. Stenosis aorta berat. 

3. Aritmia yang dapat mengancam hidup. 

4. Setiap penyakit akut yang serius (demam, flu, pusing, dan batuk) dan 

infark miokard baru atau angina tidak stabil dalam 2 minggu serta 

kondisi yang menyebabkan seseorang menjadi tidak aman (Darmojo, 

2009). 

5. Dosis Latihan  

Manfaat yang optimal pada lansia apabila latihan dilakukan dalam zona 

latihan paling sedikit 15-30 menit (Maryam, 2008). Latihan dilakukan 

minimal 3 kali atau maksimal 5 kali dalam seminggu (Maryam, 2008). Jika 

latihan dilakukan diluar ruangan maka sebaiknya dilakukan pada pagi hari 

sebelum jam 10.00 WIB atau pada sore hari setelah pukul 15.00 WIB karena 

pada waktu itu matahari belum tepat diatas kepala dimana lingkungan masih 

cukup optimal sehingga tidak beresiko cedera dan tidak mengganggu proses 

pengeluaran panas dalam tubuh (Maryam, et al., 2008). 

E. Senam Tai Chi 

1. Definisi Senam Tai Chi 

Senam tai chi adalah jenis olahraga yang berkembang di china sejak abad 

ke-16, senam tai chi ini terdiri dari berbagai urutan gerakan untuk melatih 

koordinasi tubuh dan keseimbangan. Senam tai chi tidak melibatkan kontak 

tubuh, tidak memerlukan peralatan khusus dan dapat dilakukan dimana saja.  
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Senam tai chi jenis olahraga dari kombinasi meditasi, pengaturan pernafasan 

dan berbagai gerakan olah tangan dan kaki dengan kecepatan lambat. Berbeda 

dengan olahraga senam lain, gerakan dalam senam tai chi cenderung lambat 

karena menekankan pada fokus dan keselarasan gerakan serta pengolahan 

nafas (Priyana, 2011). 

2. Manfaat Senam Tai Chi 

Senam tai chi mampu menurunkan resiko jatuh pada lansia, 

meningkatkan koordinasi gerak pada penyandang parkinson, mengurangi 

kecemasan, stress, menurunkan sistole dan diastole tekanan darah, mengurangi 

kadar kolesterol, meningkatkan kognitif, keseimbangan, kualitas tidur dan lain-

lain (Nguyen dan Kruse, 2012). 

Anwar pada tahun 2011 menyatakan bahwa dalam gerakan senam tai chi 

menitik beratkan pada gerakan tubuh yang lambat, anggun, yang dipadu 

dengan seni olah pernafasan secara halus dan berirama. Teknik inilah yang 

menjadikan tai chi dipercaya mampu membebaskan pikiran untuk mencapai 

rasa ketenangan batin. Dengan kata lain menurut pendapat tersebut senam tai 

chi dapat menenangkan pikiran seseorang untuk dapat meredakan tingkat 

stress. Dengan menurunnya tingkat stress pada diri seseorang, seseorang 

tersebut akan terhindar dari anxiety dan depresi, yang itu semua merupakan 

indikator dari gangguan kesehatan mental emosional. 

Sutanto pada tahun 2013 menyatakan bahwa gerakan senam tai chi yang 

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

pelepasan non adrenalin melalui urin, menurunkan kadar kortisol, serta 

menurunkan aktivitas saraf simpatis yang membawa dampak positif pada 

jantung (berupa denyut jantung yang stabil dan tekanan darah turun menuju 
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normal). Ini karena aktivitas saraf simpatis dan parasimpatis menjadi seimbang 

dan harmonis. Latihan tersebut dapat pula meningkatkan antioksidan untuk 

menghilangkan radikal bebas dalam tubuh dan menstabilkan tekanan darah. 

3. Efek Fisiologis Senam Tai Chi 

Senam tai chi adalah aktivitas fisik yang tergolong olahraga aerobic low-

impact yang sesuai dilakukan lansia karena bisa menjaga dan meningkatkan 

physical fitness serta langkah awal untuk memelihara kesehatan mental. Seperti 

yang dinyatakan oleh Priana (2012) senam atau latihan fisik tidak hanya 

bermanfaat untuk memperkuat jantung dan paru-paru, tetapi juga dapat 

melepaskan hormon endorfin yang memberikan energi dan membuat suasana 

hati menjadi bahagia. 

Senam tai chi dipercaya bisa meningkatkan kesehatan mental atau 

menghindari depresi, ditandai dengan adanya penurunan tingkat stress yang 

menjadi faktor penyebab gangguan tidur. Pada saat senam detak jantung 

bekerja lebih cepat sehingga menyebabkan tekanan darah meningkat dan kadar 

oksigen dalam darah juga meningkat mengakibatkan nafas bertambah cepat, 

menurunkan sekresi ACTH (Adenocorticotropin Hormone) dan kadar kortisol 

dalam darah, penurunan ACTH akan merangsang peningkatan produksi 

serotonin dan endorfin pada otak yang memberikan efek rasa nyaman dan 

rileks. Impuls yang sampai ke otak akan mempengaruhi otak untuk 

mengeluarkan hormon endorfin yaitu hormon kebahagiaan yang berfungsi 

sebagaimana morfin dapat membuat seseorang merasa tenang, nyaman, dan 

rileks (Haruyama, 2011).  

Kerja endorfin dipengaruhi oleh neurotransmitter atau disebut serotonin. 

Serotonin ini dapat memengaruhi fungsi otak seperti memori, mood, dan 
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perilaku sosial. Tanpa adanya serotonin, efek hormon endorfin tidak bisa 

dirasakan bahkan bisa menyebabkan seseorang mudah mengalami stres yang 

menjadi faktor dari gangguan tidur (Salama, 2015). 

4. Metode Gerakan Senam Tai Chi 

Senam tai chi dilakukan dengan diiringi oleh alunan musik yang lembut. 

a. Ballon Breathing 

 
Gambar 2.8 : Gerakan Ballon Breathing 

(Suri, 2017) 

1) Posisi awal duduk di kursi dan punggung tidak bersandar pada kursi. 

Posisi rileks dengan kaki dibuka selebar bahu serta menempel pada 

lantai. 

2) Pertahankan posisi pinggul dan posisi bahu sedikit dibuka tanpa diikuti 

punggung membungkuk. Gerakan ini untuk menjaga energi chi yang 

mengalir keluar dari dalam tubuh. Posisi kepala dan leher tetap tegak 

dan menghadap ke depan seolah-olah terikat seutas tali. 

3) Gerakkan tangan ke daerah perut atau area diafragma secara perlahan. 

Gerakan ini bisa membantu mengatur setiap pola pernafasan. 

4) Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung kemudikan tahan nafas secara 

penuh.  
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5) Hembuskan udara keluar melalui mulut hingga tidak ada sisa udara. 

6) Ulangi gerakan tersebut sampai 9 kali atau lebih hingga benar-benar 

merasa rileks. 

b. Flower Bud Opens 

     
Gambar 2.9 : Gerakan Flower Bud Opens 

(Suri, 2017) 

1) Tarik napas dalam-dalam hingga tulang rusuk berkontraksi dan seperti 

terangkat dan dada terbuka sepenuhnya. Konsentrasi penuh agar udara 

masuk ke paru-paru secara optimal. 

2) Posisi tangan seperti berdoa (kedua telapak tangan menempel) didepan 

uluh hati. 

3) Kedua telapak tangan tetap menempel kemudian gerakkan tangan ke 

atas kepala. 

4) Saat siku sudah lurus keatas, buka lengan ke samping seperti gerakan 

mengebaskan sayap diikuti gerakan punggung ke depan sampai batas 

kemampuan.  

5) Kembali ke posisi awal dan ulangi gerakan sebanyak 9 kali. 
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c. Push Up Sky 

 
Gambar 2.10 : Gerakan Push Up Sky 

(Suri, 2017) 

1) Posisi awal kedua tangan bertumpu diatas paha. 

2) Gerakkan lengan kanan keatas dengan telapak menghadap keatas dan 

dengan saat yang bersamaan gerakkan lengan kiri ke bawah dengan 

telapak tangan menghadap ke bawah. 

3) Tarik nafas melalui hidung sampai diafragma mengembang. 

4) Gerakkan kedua lengan ke depan uluh hati dengan siku ditekuk. 

5) Buang napas melalui mulut. Kontraksikan diafragma dan perut 

kemudian tahan sampai muncul rasa ingin bernapas lagi. 

6) Ulangi gerakan diatas dengan posisi lengan bergantian. 

7) Gerakan dilanjutkan secara bergantian dengan diikuti tarik nafas dalam 

sambil menggerakkan satu lengan keatas dan satu lengan ke bawah 

secara bergantian sebanyak 9 kali pengulangan setiap gerakan.  
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d. Brushing Tree Trunk 

 
Gambar 2.11 : Gerakan Brushing Tree Trunk 

(Suri, 2017) 

1) Posisi dimulai dengan mengangkat lengan kiri ke arah belakang sampai 

siku lurus. 

2) Pertahankan posisi lengan kiri pada saat mengayunkan lengan kanan ke 

belakang diikuti punggung membungkuk. Gerakan seperti gambar 2.11. 

Lakukan gerakan tersebut secara bergantian. 

3) Putar kepala ke kanan dengan melirik ke atas dan kepala melewati bahu 

kanan. Lakukan gerakan yang sama pada sisi yang lainnya. 

4) Lakukan sebanyak 9 kali pengulangan si setiap sisi. 
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e. Centering Chi 

 
Gambar 2.12 : Gerakan Centering Chi 

(Suri, 2017) 

1) Posisi kedua tangan diatas kepala tanpa saling bersentuhan. 

2) Tarik napas dalam-dalam melalui hidung sambil mengontraksikan 

diafragma. Pada latihan ini selama menarik nafas diafragma tidak 

diperluas. 

3) Saat kontraksi perut dan diafragma dorong kedua tangan keatas kepala 

hingga lengan lurus dengan telapak tangan menghadap ke atas. 

4) Turunkan lengan ke samping secara perlahan-lahan. 

5) Buang napas melalui mulut hingga tidak ada sisa napas di dalam paru-

paru dan lemaskan otot-otot perut dan diafragma. 

5. Indikasi dan Kontraindikasi 

a. Indikasi  

1. Individu yang mengalami gangguan tidur. 

2. Individu yang mengalami gangguan keseimbangan. 

3. Individu yang mengalami hipertensi. 

4. Individu yang merasa kesulitan dalam konsentrasi.  

5. Individu yang mengalami gangguan emosi dan mental. 
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b. Kontraindikasi  

Pada senam tai chi ada beberapa kondisi yang tidak boleh melakukan 

senam tai chi, diantaranya : 

1. Gagal jantung. 

2. Stenosis aorta berat. 

3. Aritmia. 

4. Setiap penyakit akut yang serius (demam, flu, pusing, dan batuk) dan 

infark miokard baru atau angina tidak stabil dalam 2 minggu 

(Darmojo, 2009).  


