
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Penduduk dunia menua dengan cepat, setiap detik terdapat dua orang berulang 

tahun ke-60 di dunia, atau 58 juta setiap tahun. Hasil sensus peduduk tahun 2010, 

Indonesia saat ini termasuk ke dalam lima besar Negara dengan jumlah penduduk 

lanjut usia terbanyak di dunia yakni 18,1 juta (2010) menjadi 29,1 juta (2020) dan 36 

juta (2025). Dengan meningkatnya jumlah lanjut usia, tentunya akan diikuti dengan 

meningkatnya permasalahan pada lansia baik fisik maupun psikis (Bappenas, 2012).  

 Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun. Lansia 

ditandai dengan adanya kemunduran biologis yang terlihat pada kemampuan-

kemampuan kognitif seperti suka lupa, orientasi terhadap waktu, ruang, tempat, serta 

tidak mudah menerima hal/ide baru. Kemunduran lain yang dialami adalah fisik 

antara lain kulit mulai mengendur, timbul keriput, rambut beruban, gigi mulai 

ompong, pendengaran dan penglihatan berkurang, mudah lelah, gerakan menjadi 

lamban dan kurang lincah, serta terjadi penimbunan lemak terutama di perut dan 

pinggul (Maryam, et al,2008). Seiring perubahan usia, tanpa disadari juga pada orang 

lanjut usia akan menngalami perubahan-perubahan fisik, psikososial dan spiritual. 

Salah satu perubahan tersebut adalah perubahan kualitas tidur. Kemampuan fisik yang 

menurun juga menyebabkan perubahan kualitas tidur pada lansia (Putra, 2011).  

 Kualitas tidur adalah suatu keadaan di mana tidur yang dijalani seorang 

individu menghasilkan kesegaran dan kebugaran di saat terbangun. Kualitas tidur 

yang mencakup aspek kuantitatif dari tidur, seperti durasi tidur, latensi tidur serta 

aspek subjektif, seperti tidur dalam dan istirahat (Khasanah, 2012). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada serangkaian laporan 50% dari orang tua menderita gangguan tidur. Hal 

ini juga menjelaskan bahwa hampir 80% 70 tahun ke atas pria dan wanita setidaknya 

menderita gangguan kronik yang membuat mereka rentan terkena gangguan tidur 

(Rezaei,et al, 2010). 

 Gangguan tidur pada lansia tidak saja menunjukan indikasi adanya kelainan 

jiwa, tetapi merupakan keluhan hampir 30% penderita berobat ke dokter. Dapat 

disebabkan oleh: Gangguan kualitas tidur, nyeri, gatal, kram betis, sakit gigi, sindrom 

tungkai (akatisia), dan penyakit tertentu yang membuat gelisah. Psikogenik misalnya 

depresi,kecemasan, stress, iritabilitas, dan marah tidak tersalurkan. Serta factor dari  

luar adalah lingkungan yang tidak tenang (Nugroho, 2008). 

 Kualitas tidur adalah suatu keadaan tidur yang dijalani seorang individu 

menghasilkan kesegaran dan kebugaran saat terbangun. Kualitas tidur mencakup 

aspek kuantitatif dari tidur, seperti durasi tidur, latensi tidur serta aspek subjektif dari 

tidur. Kualitas tidur adalah kemampuan setiap orang untuk mempertahankan keadaan 

tidur dan untuk mendapatkan tahap tidur REM dan NREM yang pantas (Khasanah, 

2012). 

 Penyebab dari gangguan kualitas tidur pada lansia adalah gangguan psikologi, 

stress, depresi, efek samping obat, penyakit-penyakit kronis yang diderita pasien. 

Apabila tidak segera dicegah maka akan terjadi gangguan kualitas tidur  yang akan 

lebih mengakibatkan banyak masalah (Roth, 2007). 

 Gangguan kualitas tidur sering ditemukan pada lansia. Di Indonesia, 

prevalensi gangguan tidur pada lansia cukup tinggi yaitu sekitar 67% (Amir, 2007). 

Komplikasi yang terjadi apabila pasien gangguan kualitas tidur tidak disembuhkan 

adalah adanya kebingungan saat siang hari, mengantuk dan jatuh sehingga dapat 

mengakibatkan fraktur (Irwin,Olmstead&Motivala, 2008). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Latihan-latihan nonfarmakologis yang dapat mengurangi gangguan kualitas 

tidur adalah latihan endurance, bersepeda, aerobic, senam lansia dan Tai Chi yang 

dilakukan pada siang hari. Latihan-latihan tersebut memiliki manfaat relaksasi untuk 

mengurangi gejala gangguan kualitas tidur tetapi Tai Chi lebih memiliki dampak yang 

baik untuk kualitas tidur karena gerakan meditasi yang lambat 

(Irwin,Olmstead&Motivala, 2008).  

 Tai Chi adalah latihan yang terdiri dari gerakan yang lambat, gerakan relaksasi 

untuk perbaikan diri yang berguna untuk latihan, jiwa dan meditasi spiritual. Tai Chi 

berasal dari China yang memiliki intensitas gerakan rendah ke medium, sangat cocok 

untuk lansia dan memiliki sejarah yang panjang untuk berlatih kebugaran tubuh di 

Negara bagian timur dan mendapatkan popularitas besar di bagian Negara barat. 

Teknik pernafasan yang dalam dan gerakan yang lambat yang digunakan pada senam 

tai chi akan membuat konsentrasi oksigen dalam darah meningkat sehingga 

kebutuhan oksigen di jaringan akan terpenuhi, aliran darah menjadi lebih lancar dan 

denyut jantung menjadi lambat sehingga dapat menurunkan frekuensi denyut nadi 

(Zhang,et al, 2015). 

 Penelitian sebelumnya pernah menjelaskan bahwa latihan Tai Chi berkaitan 

untuk meningkatkan kualitas tidur pada orang tua yang menderita gangguan tidur. 

Peserta yang mengikuti senam Tai Chi menjelaskan bahwa skor PSQI berkurang 5  

setelah mengikuti latihan. Perbaikan tidur terlihat konsisten pada 4 dari 7 komponen 

PSQI termasuk kualitas tidur, efisiensi tidur, durasi tidur, dan gangguan tidur. 

Kelebihan dari potensi relaksasi pada tai chi atau gerakan meditasi dapat memiliki 

dampak positif terhadap kualitas tidur pada lansia (Irwin,Olmstead&Motivala, 2008). 

 Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa orang tua dengan gangguan tidur 

sedang, dapat meningkatkan kualitas tidur dalam 6 bulan dengan latihan Tai Chi dari 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

intensitas rendah ke sedang. Karena efek positive pada Tai Chi dapat merelaksasi dan 

memeditasi pada lansia (Kuramoto, 2006)  

 Hasil studi pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2017 di 

Posyandu Lansia Junrejo Desa Junwatu, Kota Batu dengan melakukan pengambilan 

data dan wawancara pegawai bagian poli lansia di Posyandu Batu tahun 2017 

sejumlah 35 lansia laki-laki dan 52 lansia wanita dengan rentan usia 50-70 tahun 

keatas. Sebulan sekali rutin diadakan posyandu lansia, namun belum pernah 

memperoleh terapi untuk meningkatkan kualitas tidur pada lansia dengan teknik 

senam Tai Chi.  

 Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang pengaruh aktifitas dalam senam Tai Chi terhadap peningkatan kualitas tidur 

pada lansia dengan riwayat gangguan tidur di Posyandu Lansia Junrejo Desa Junwatu, 

Kota Batu. 

 

B. Rumusan Masalah 

     Bagaimanakah efektivitas Tai Chi untuk meningkatkan kualitas tidur pada 

komunitas lansia di Posyandu Lansia Junrejo Desa Junwatu, Kota Batu? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

  Untuk mengetahui efektivitas Tai Chi untuk memperbaiki kualitas 

 tidur pada lansia di Posyandu Lansia Junrejo Desa Junwatu, Kota Batu. 

 

2. Tujuan Khusus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Mengidentifikasi gangguan kualitas tidur pada kelompok kasus yang 

terjadi pada lansia sebelum dan sesudah senam Tai Chi. 

b. Mengidentifikasi gangguan kualitas tidur pada kelompok kontrol yang 

terjadi pada lansia sebelum dan sesudah senam Tai Chi. 

c. Membandingkan gangguan kualitas tidur setelah diberikan senam Tai 

Chi pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi peneliti 

  Berguna dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

mempelajari, mengidentifikasi masalah, menganalisa dan mengambil satu 

kesimpulan, menambah pemahaman peneliti tentang manfaat yang dihasilkan 

dari efektifitas senam Tai Chi terhadap peningkatan kualitas tidur pada lansia. 

2. Manfaat Bagi Lokasi Penelitian 

Untuk memberi dan menyebarluaskan informasi bagi masyarakat 

lansia di Kota Malang, Jawa Timur  tentang manfaat dari aktifitas dalam 

senam Tai Chi terhadap peningkatan kualitas tidur pada lansia. Agar lansia 

tetap bisa melakukan aktifitas fungsionalnya tanpa terganggu serta 

meningkatkan produktifitas dalam hal kemandirian pada lansia. 

3. Manfaat bagi Profesi Fisioterapi 

Hasil penelitian ini dapat berfungsi bagi institusi-institusi kesehatan 

termasuk Fisioterapi agar dapat lebih mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

kemampuan dalam mempelajari, menganalisa dan dapat memberikan intervensi 

yang tepat untuk lansia yang memiliki gangguan tidur. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Keaslian Penulisan 

1. Penelitian yang dilakukan Habibolah H., Mohammad F.E., Sayed M.M., 

Abdollah R. 2011 dengan judul “The Effect of Tai Chi on the Sleep Quality 

of The Elderly Residents in Isfahan, Sadeghieh Elderly Home” dilakukan di 

Panti Lansia Sadeghieh,Iran. Tujuan dari penelitian tersebut untuk 

mengevaluasi efek dari latihan Tai Chi pada kualitas tidur lansia di panti 

jompo Sadeghieh. Penelitian ini mengambil sampel 62 lansia berusia diatas 

65 tahun. Kemudian dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok latihan 

Tai Chi dan kelompok kontrol tidur. Latihan Tai Chi dilakukan sebanyak tiga 

sesi per minggu selama 12 minggu. Durasi tiap latihan adalah selama lima 

menit pada awal sesi dan meningkat sampai dua puluh hingga dua puluh lima 

menit. The Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) digunakan sebagai evaluasi 

awal dan akhir dari kualitas tidur lansia. Data hasil evaluasi dianalisa 

menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi peningkatan 

kualitas tidur pada kelompok Tai Chi yang diketahui dari pengurangan skor 

rata-rata PSQI sedangkan pada kelompok kontrol tidur tidak terjadi 

perubahan kualitas tidur yang signifikan.  

Adapun perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada waktu 

latihan dan lokasi. Waktu latihan yang saya lakukan adalah 30 menit dalam 

sehari dan lokasi yang saya lakukan di posyandu lansia kecamatan.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Manh Hung Nguyen 2012 dengan judul “A 

Randomized Controlled Trial of Tai Chi for balance, Sleep Quality and 

Cognitive Performance in Elderly Viatnamese” dilakukan pada komunitas 

lansia di kota Vinh, Vietnam. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk 

mengevaluasi efek dari latihan Tai Chi terhadap keseimbangan, kualitas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

tidur, dan kemampuan kognitif. Penelitian dilakukan dengan membagi secara 

acak subjek kedalam dua kelompok yaitu kelompok latihan Tai Chi  dan 

kelompok kontrol tidur. Grup tai chi diberikan 6 bulan latihan senam taichi. 

Grup kontrol di instruksikan untuk melakukan kegiatan harian seperti 

biasanya. Falls Efficacy Scale (FES), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), 

dan Trail Making Test (TMT) digunakan untuk pengkur utama untuk 

mentukan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa grup tai chi 

perubahan yang signifikan dan memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan 

dengan grup control sehingga dipastikan bahwa taichi dapat meningkatkan 

keseimbangan, kualitas tidur dan kemampuan kognitif pada lansia.  

Adapun perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah waktu penelitian dan 

pengkuruan hasil penelitian. Waktu penelitian yang saya lakukan selama 1 

bulan dan pengukuran hasil penelitian yang saya lakukan hanya PSQI. 

3. Penelitian yang dilakukan Sunttra T., Napathrin P., Wipawee K., Aimorn S. 

2008 dengang judul “The Effect of Tai Chi on Sleep Quality, Well-Being and 

Physical Performences among Older Adults” dilakukan pada komunitas 

lansia yang tinggal di dua panti yang berbeda di Thailand Selatan. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk meninvestigasi efek dari intesitas rendah dan 

latihan tai chi jangka pendek pada kualitas tidur, kesehatan dan penampilan 

fisik. Penelitian dilakukan dengan memilih 25 lansia pada eksperimental dan 

grup control. Grup eksperimental latihan Tai Chi 22 menit tiga kali dalam 

seminggu selama 12 minggu. Grup kontrol melakukan kegiatan seperti biasa 

tanpa melakukan senam Tai Chi. Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) dan 

General Well-Being Scale (GWBS) kuisioner digunakan untuk menilai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

subjek pada kualitas tidur dan kesehatan. Hasil penelitian dalam penelitian 

ini 12 minggu latihan Tai Chi dapat meningkatkan kualitas tidur pada lansia. 

Adapun perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah pada waktu latihan 

dan tempat penelitian. Waktu latihan yang saya lakukan adalah 30 menit dan 

tempat penelitian yang saya lakukan di Posyandu lansia kecamatan. 

4. Penelitian yang dilakukan Shizeng D., Jianshu D., Heng Z., Shengji J., 

Guihua X., Zengxia L., Lixia C., Haiyun Y., Zhiling S. 2014 dengan judul 

“Tai Chi Exercise For Self-Rated Sleep Quality In Older People: A 

Systematic Review And Meta-Analysis” Penelitian ini menggunakan data 

dari hasil beberapa penelitian yang dilakukan oleh Hosseini H., Irwin MR., 

Li F., Liu R., Nguyen MH. Tujuan dari penelitian ini adalah memeriksa 

efisiensi dari latihan Tai Chi pada kualitas tidur lansia. Penelitian dengan 

cara membuat ringkasan sistematis dan meta-analysis dari data yang ada. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa taichi berdampak baik pada 

kualitas tidur lansia, dilihat dari penurunan skor PSQI.  

Perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah pada desain penelitiannya. 

Desain penelitian yang saya lakukan adalah dengan cara membagi dua 

kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok yang diberikan latihan Tai 

Chi. 

5. Penelitian yang dilakukan Michael R., Irwin, Richard O., Sarosh J., 

Motivala 2008 dengan judul “Improving Sleep Quality in Older Adults with 

Moderate Sleep Complaiments: A Randomized Controlled Trial of Tai Chi 

Chih” Penelitian ini dilakukan di dua kota di Amerika yaitu Los Angeles 

dan San Diego. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan efisiensi 

intervensi baru Tai Chi untuk meningkatkan kualitas tidur pada lansia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan gangguan tidur sedang. Penelitian ini dilakukan dengan percobaan 

terkontrol dilakukan secara acak selama 16 minggu pengajaran yang diikuti 

oleh praktek dan penilaian dilakukan dalam sembilan minggu kemudian. 

Pengukuran utama kualitas tidur dinilai dengan Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI). Penelitian ini dilakukan dengan memilih 112 lansia sehat 

yang umurnya berkisar 59 sampai 86 tahun. Latihan Tai Chi dilakukan 

dalam waktu 40 menit tiga kali seminggu. Hasil penelitian ini adalah Tai 

Chi dapat dianggap berguna menjadi pendekatan nonfarmakologis untuk 

meningkatkan kualitas tidur pada lansia dengan gangguan tidur sedang, 

dengan demikian potensi untuk memperbaiki gangguan tidur. 

Perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah pada waktu penelitian dan 

latihan yang dilakukan. Waktu penelitian yang saya lakukan adalah 1 bulan 

dan latihan yang saya lakukan 30 menit dalam sehari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


