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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Lansia 

1. Definisi 

Usia lanjut atau lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 

lebih dari 60 tahun (Maryam, 2008). Lansia bukanlah suatu penyakit, 

namun merupakan tahap lajutan proses kehidupan yang dijalani dengan 

tanda penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stress 

lingkungan (Silvanasari, 2012).  

2. Batasan Lansia 

Batasan usia lanjut dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu 

(Notoatmojo, 2007) : 

a. Aspek Biologis 

Berdasarkan aspek biologis adalah seseorang yang telah 

menjalani proses penuaan dengan ditandai penurunan daya tahan 

fisik sehingga rentan terhadap penyakit yangdapat menyebabkan 

kematian. Hal ini dikarenakan seiring meningkatnya usia terjadi 

perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan serta sistem organ. 

b. Aspek Sosial 

Berdasarkan aspek sosial, lansia adalah kelompok sosial 

tersendiri yang menduduki strata sosial dibawah kaum muda. Bagi 

masyarakat tradisional Asia, lansia menduduki strata sosial paling 

tinggi yang harus dihormati oleh masyarakat. 
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c. Aspek Umur 

Ada beberapa pendapat mengenai pengelompokan usia lansia 

sebagai berikut : 

1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), lanjut usia 

adalah tahap masa tua dalam perkembangan individu dengan 

batasan usia 60 tahun keatas. 

2) UU RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 

menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah 

mencapai umur 60 tahun keatas. 

3) Departemen Kesehatan RI membuat pengelompokan sebagai 

berikut : 

a) Kelompok umur pertengahan : kelompok usia dalam masa 

vertilitas yaitu masa persiapan usia lanjut yang 

menunjukkan keperkasaan fisik dan kematangan jiwa (45-

54 tahun). 

b) Kelompok usia lanjut dini : kelompok dalam masa 

prasenium yaitu kelompok yang mulai memasuki usia 

lanjut (55-64) tahun. 

c) Kelompok usia lanjut : kelompok dalam masa senium (65 

tahun keatas). 

d) Kelompok usia lanjut dengan resiko tinggi : kelompok yang 

berusia lebih dari 70 tahun atau kelompok usia lanjut yang 

hidup sendiri, terpencil, menderita penyakit berat atau 

cacat. 
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4) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membuat pengelompokan 

sebagai berikut : 

a) Usia pertengahan adalah kelompok usia 45-59 tahun. 

b) Usia lanjut adalah kelompok usia 60-70 tahun. 

c) Usia lanjut tua adalah kelompok usia antara 75-90 tahun. 

d) Usia sangat tua adalah kelompok usia diatas 90 tahun. 

5) Menurut Second World Assembly on Aging (SWAA) di Madrid 

(8-12 April 2002) yang menghasilkan Rencana Aksi 

Internasional Lanjut Usia (Madrid International Plan of Action 

on Aging), seseorang disebut sebagai lansia jika berumur 60 

tahun keatas (di negara berkembang) atau berusia 65 tahun 

keatas (di negara maju).  

3. Tugas Perkembangan lansia 

Duvall (1977, dalam Silvanasari, 2012) menyatakan bahwa lansia 

memiliki tugas perkembangan khusus yang terdiri dari tujuh kategori, 

yaitu :  

a. Menyesuaikan terhadap penurunan kekuatan fisik dan kesehatan. 

b. Menyesuaikan terhadap masa pensiun dan penurunan pendapatan. 

c. Menyesuaikan terhadap kematian pasangan. 

d. Menerima diri sendii sebagai individu lansia. 

e. Mempertahankan kepuasaan pengaturan hidup. 

f. Mendefinisikan ulang hubungan dengan anak yang dewasa. 

g. Menentukan cara untuk mempertahankan kualitas hidup. 
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4. Kategori Lansia 

Menurut Cooper dan Francis, lansia dikelompokkan menjadi tiga 

bagian berdasarkan usia dengan penjelasan sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Pengelompokkan lansia 

(Sumber : Najjah, 2009) 

 Young Old Old Old-old 

Usia Antara usia 

55-70 tahun 

Antara usia 70-

80 tahun 

80 tahun keatas 

Kemampuan Mandiri dalam 

bergerak, aktif 

Cukup mandiri 

dalam bergerak, 

semi-aktif 

Kurang mandiri, 

memiliki keterbatasan 

gerak dan membutuhkan 

perawatan lebih, pasif 

Aktivitas Inisiatif 

sendiri, santai, 

rekreasi, 

bersosialisasi, 

berhubungan 

dengan 

kesehatan 

Inisiatif sendiri 

dan kelompok, 

mulai jarang 

berpindah 

(duduk terus), 

bersosialisasi, 

berhubungan 

dengan 

kesehatan 

Inisiatif terbatas 

(biasanya dari orang 

yang mengurus), jarang 

berpindah, 

bersosialisasi, terapi. 

Kondisi 

umum 

Relatif sehat, 

makmur, 

bebas dari 

tanggung 

jawab 

tradisional 

akan pekerjaan 

dan keluarga, 

berpendidikan, 

aktif dalam hal 

politik. 

Membutuhkan 

pelayanan 

sosial yang 

mendukung, 

fitur-fitur 

spesial pada 

lingkungan fisik 

seiring dengan 

masalah-

masalah 

kesehatan yang 

berkembang 

pada diri 

mereka 

Membutuhkan 

pelayanan sosial yang 

mendukung, fitur-fitur 

spesialpada lingkungan 

seiring dengan masalah-

masalah kesehatan yang 

berkembang pada diri 

mereka. 

Kebutuhan 

tempat 

tinggal 

Komunitas 

pensiunan, 

komunitas 

orang dewasa.  

Perawatan 

untuk 

sekumpulan 

orang, pusat 

perawatan 

berkelanjutan, 

perawatan di 

area kediaman. 

Rumah perawatan, 

perawatan residen, 

perawatan pribadi. 
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5. Proses Menua 

Menua (Aging) adalah proses alamiah yang biasanya disertai 

perubahan kemunduran fungsi dan kemampuan sistem yang ada di 

dalam tubuh sehingga terjadi penyakit degeneratif. Proses menua 

adalah proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan 

jaringan untuk memperbaiki diri (Nugroho, dalam Silvanasari, 2012) 

Setelah seseorang memasuki masa lansia umumnya mulai 

dihinggapi adanya kondisi fisik yang bersifat patologis berganda, 

misalnya tenaga berkurang, energi menurun, kulit keriput, gigi mulai 

ompong, tulang mulai rapuh dan lain sebagainya. Hal ini dapat 

menimbulkan gangguan atau kelainan fungsi fisik, psikologis dan sosial 

yang selanjutnya dapat menyebabkan suatu keadaan ketergantungan 

kepada orang lain (Anwar, 2010). 

6. Perubahan Yang Terjadi Pada Lansia 

a. Perubahan fisik 

Perubahan yang dapat terjadi pada lansia sebagai berikut 

(Silvanasari, 2012) : 

1) Pada lansia terjadi perubahan ukuran sel. Ukuran sel pada lansia 

menjadi lebih besar, jumlah sel otak juga akan mengalami 

penurunan dan mekanisme perbaikan sel juga akan terganggu. 

2) Pada lansia mulai terjadi kerusakan pada mata sehingga 

penglihana menjadi melemah, mulai mengalami gangguan 

pendengaran dan perubahan pada integumen seperti kulit 

mengalami atrofi, kendur, tidak elastis, kering dan berkerut. 
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3) Pada sistem muskuloskeletal mengalami perubahan pada 

jaringan kartilago, tulang, otot dan sendi. Kepadatan tulang 

mengalami penurunan, tulang kehilangan cairan dan semakin 

rapuh. Pada sendi terjadi penurunan luas dan gerak sendi karena 

sendi kehilangan fleksibilitas. Aliran darah ke otot pun 

berkurang dengan proses penuaan. Kemampuan fungsional otot 

menurun karena terjadi perubahan morfologis pada otot seperti 

adanya jaringan lemak pada otot, perubahan struktur, serta 

penurunan jumlah dan ukuran serabut otot. 

4) Penurunan fungsi kardiovaskular seperti arteri kehilangan 

elastisitas dan oksigenasi mengalami penurunan. Pada respirasi, 

terjadi penurunan peregangan thoraks sehingga pernapasan 

menjadi terganggu. 

5) Pada sistem pencernaan mengalami penurunan sensitivitas 

lapar, asam lambung menurun, peristaltik melemah, serta 

ukuran hati mengecil.  

6) Pada lansia terjadi inkontinensia urin dan perubahan signifikan 

pada ginjal seperti kemunduran laju filtrasi, ekskresi dan 

reabsorpsi. Aliran darah ke ginjal mengalami penurunan sampai 

50%.  

7) Pada lansia terjadi penurunan persepsi sensorik dan respon 

motorik pada susunan saraf pusat serta penurunan reseptor 

propioseptif. 
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8) Pada fungsi reproduksi juga mengalami penurunan baik pada 

wanita maupun laki-laki. Pada wanita, ovarium dan uterus 

mengecil, payudara mengendur, selaput lendir vagina 

berkurang, permukaan menjadi halus dan sekresi menjadi 

berkurang. Pada laki-laki, masih bisa memproduksi sperma 

tetapi terjadi penurunan secara berangsur-angsur. Hal ini 

menyebabkan menurunnya dorongan seksual.  

b. Perubahan kognitif 

Pada lansia mengalami penurunan berangsur-angsur pada 

kognitifnya. Perubahan ini dapat terlihat pada penurunan daya ingat 

baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lansia akan 

mengalami kesulitan mengungkapkan kembali cerita dan kejadian 

yang tidak begitu menarik perhatiannya.  

c. Perubahan Spiritual 

Berbeda dengan perubahan lainnya, pada spiritual biasanya 

lansia mengalami peningkatan dan mempersiapkan diri terhadap 

kematian yang kapanpun akan menjemputnya. 

d. Perubahan Psikososial 

Pada saat lansia adanya masa transisi yang menyebabkan stress 

psikososial. Perubahan pada peran sosial di masyarakat karena 

gangguan fungsional maupun kecacatan. Hal ini dapat 

menimbulkan perasaan keterasingan sehingga menimbulkan 

perilaku regresi. 
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e. Perubahan Pola Tidur dan Istirahat 

Pada lansia mengalami perubahan pola tidur. Berbagai faktor 

yang menyebabkan perubahan tersebut baik faktor intrinsik maupun 

faktor ekstrinsik.  

B. Tidur 

1. Definisi 

Potter dan Perry (2005) mengemukakan tidur adalah proses 

fisiologis yang bersiklus bergantian dengan periode yang lebih lama 

dari keterjagaan atau suatu proses perubahan kesadaran yang terjadi 

berulang-ulang selama periode tertentu. Guyton dan Hall (2006) 

berpendapat tidur merupakan suatu keadaan bawah sadar dimana 

seseorang masih dapat dibangunkan dengan pemberian rangsangan 

sensorik atau dengan rangsangan lainnya.  

2. Fisiologi Tidur 

Dalam tubuh ada sistem yang berperan mengatur proses tidur. 

Sistem ini dinamakan irama sirkadian (circadian rhythm). Dalam 

bahasa latin circa artinya sekitar dan dian artinya satu hari atau 24 jam. 

Secara harfiah irama sirkadian berarti sebuah siklus yang berlangsung 

sekitar 24 jam. Irama sirkadian berfungsi sebagai jam biologis manusia 

(Prasadja, 2009). 

Irama sirkadian terletak di supra Chiasmatic Nucleus (SCN) yang 

berfungsi sebagai pengatur irama sirkadian dalam tubuh. Ia merupakan 

bagian kecil dari otak yang tepat berada diatas persilangan saraf mata. 
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Sehingga pengaturan jam biologis oeka terhadap rangsang cahaya 

(Prasadja, 2009). 

Irama sirkadian sangat peka terhadap cahaya. Itu mengapa saat 

sore hari ketika cahaya mulai meredup, tubuh kita mempersiapkan diri 

untuk tidur. Tubuh akan meningkatkan kadar melatonin dalam darah. 

Selain itu, tubuh juga mengatur agar kadar hormon melatonin tersebut 

tetap tinggi sepanjang malam (Prasadja, 2009). 

Selain itu, pada saat tidur ada sistem yang mengatur siklus atau 

perubahan yang terjadi yaitu reticular activating system (RAS) dan 

bulbar synchronizing regional (BSR) yang terletak di batang otak. Ras 

letaknya di mesenfalon dan bagian atas pons sedangkan BSR di pons 

dan batang otak tengah (Potter & Perry, 2005). Kedua sistem tersebut 

secara bergantian mengaktifkan dan menekan pusat otak untuk tidur 

dan bangun. RAS diyakini mempuyai sel-sel khusus dalam 

mempertahankan kewaspadaan dan kesadaran. RAS dapat memberi 

rangsangan visual, pendengaran, nyeri dan perabaan, serta stimulasi 

berupa rangsangan emosi dan proses berpikir. Pada keadaan sadar, 

neuron dalam RAS akan melepaskan katekolamin seperti norepineprin. 

Sedangkan saat tidur, BSR akan melepaskan serum serotonin. Bangun 

dan tidurnya seseorang tergantung dari keseimbangan impuls yang 

diterima dari pusat otak, reseptor sensorik perifer misalnya bunyi, 

cahaya dan sistem limbik seperti emosi. Seseorang yang mencoba untuk 

untuk tidur, mereka mencoba untuk menutup mata dan berusaha dalam 

posisi rileks. Jika ruangan gelap dan tenang aktivitas RAS menurun dan 



19 
 

 

 

saat itu BSR akan mengeluarkan hormon serotonin (Tarwoto & 

Wartonah, 2010). 

3. Hormon yang Mempengaruhi Tidur 

Banyak hormon dan neurotransmitter yang mempengaruhi proses 

tidur dan bangun seseorang. Hormon berperan mengatur pola tidur 

seseorang. Tinggi rendahnya hormon tersebut sangat dipengaruhi oleh 

gaya hidup, pola makan, mental dan psikologis seseorang. Berikut 

hormon-hormon yang mempengaruhi tidur seseorang (Prasadja, 2009): 

a. Noradrenalin/Adrenalin 

Hormon ini berperan dalam merangsang atau memperpanjang 

kondisi terjaga. Hormon ini mendorong seseorang untuk 

beraktivitas. 

b. Dopamin 

Hormon ini berperan dalam pengaturan gerak, memberikan rasa 

segar dan penuh semangat. 

c. Asetikolin 

Hormon ini berfungsi untuk mengaktifkan otak dan 

meningkatkan kebugaran. Pada saat tidur REM dan terjaga, kadar 

hormon ini tinggi dalam darah. 

d. Hipokretin 

Hormon ini berfungsi mencegah tidur atau menjaga seseorang 

tetap terjaga. Gangguan pengaturan hormon ini dapat berperan 

dalam narkolepsi. 
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e. Histamin 

Hormon ini berperan mengaktifkan otak selama terjaga. Saat 

terjaga kadarnya sangat banyak dan berkurang saat bersantai. Ketika 

tidur tidak ada produksi untuk hormon ini.  

f. GABA (Gamma Amino Butyric Acid) 

Hormon ini menghambat proses terjaga. Obat-obatan yang 

merangsang tidur kebanyakan merangsang GABA sehingga 

membuat orang mengantuk. 

g. Galanin 

Hormon ini menghambat proses terjaga. 

h. Adenosin 

Hormon ini merangsang tidur. Adenosin dihambat oleh 

konsumsi kafein. 

i. Serotonin 

Serotonin mempunyai efek menenangkan. Hormon ini berperan 

menyiapkan otak dan tubuh untuk masuk ke tahap tidur dengan cara 

mengurangi sistem aktivitas tubuh. 

j. Melatonin 

Hormon ini dapat menurunkan kewaspadaan dan memicu 

kantuk.  

4. Pola Tidur 

Kebutuhan tidur setiap orang berbeda-beda tergantung kebiasaan 

yang dibawa sejak dulu, aktivitas pekerjaaan, kondisi kesehatan, usia 

dan sebagainya. Dibandingkan waktu yang diperlukan anak dan dengan 
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orang dewasa, anak-anak lebih banyak dibandingkan dewasa. Pada saat 

bayi, dihabiskan waktunya untuk tidur dan akan terbangun bila merasa 

lapar, ngompol atau kedinginan. Waktu yang diperlukan bayi untuk 

tidur sekitar ± 16 jam, seiring bertambah usia ketika dewasa akan 

memerlukan waktu tidur ± 8 jam sedangkan ketika tua (berusia ±50 

tahun) akan memerlukan tidur lebih sedikit ± 5-6 jam untuk tidur 

(Prasadja, 2009). 

Secara rincinya kebutuhan tidur seseorang dari bayi sampai lansia 

diuraikan pada tabel di bawah ini (Prasadja, 2009). 

                   Tabel 2.2 Durasi Tidur Selama Satu Hari 

                  (Sumber : Prasadja, 2009) 

 

Usia Lama Tidur 

0-5 bulan 16-20 jam 

6-12 bulan 12-14 jam 

2 tahun 12-13 jam 

6 tahun 11 jam 

10 tahun 10 jam 

13-28 tahun 8-9 jam 

50 tahun 5-6 jam 
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Selain itu, terdapat pembagian pola atau periode tidur dan 

terbangun seseorang yang berbeda-beda seiring perkembangan usia. 

Pola tersebut bisa dilihat pada gambar berikut (Prasadja, 2009). 

Gambar 2.1 Pola Tidur (Sumber : Prasadja, 2009) 

 

Pada usia 0-12 tahun seseorang akan sering tidur tetapi waktu 

tidurnya sedikit yang menyebabkan bayi sering terjaga. Ketika usia 

beranjak maka jumlah tidur siang hari berkurang karena aktivitas yang 

dilakukan. Tetapi, ketika malam hari seseorang akan mengalami 

intensitas terjaga yang sangat jarang (Prasadja, 2009). 

Kebutuhan tidur seseorang tidak hanya ditentukan oleh jumlah 

jam tidur (kuantitas tidur) melainkan juga oleh kualitas tidur. Seseorang 

bisa tetap merasakan segar kembali dan merasa tidak mengganggu 

kesehatan walaupun seseorang tidur dengan waktu yang pendek tetapi 

merasakan kedalaman tidur yang cukup (Prasadja, 2009). 

5. Tahapan Tidur 

Tidur memiliki pengaturan tersendiri, secara otomatis diatur oleh 

tubuh seseorang. Saat tidur, otak tidak secara total beristirahat. Selama 
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tidur otak beraktivitas dengan ditunjukkan adanya aktivtas gelombang 

otak yang disebut arsitektur tidur (Prasadja, 2009).  

Arsitektur itu sendiri memiliki 2 tahapan yang terjadi secara 

bergantian sebanyak 4-6 siklus yaitu (Lanywati, 2001) : 

a. Tahap N atau NREM (non-REM) 

Tahap tidur non-REM (Non-Rapid Eye Movement) disebut juga 

pola tidur biasa. Pada saat ini sebagian besar organ tubuh secara 

berangsur-angsur menjadi kurang aktif, kecepatan denyut jantung 

menjadi berkurang, otot-otot mulai berelaksasi serta mata dan muka 

diam tanpa ada gerakan. Pada tahapan ini, masih bisa mendengar 

suara sekitar dan akan mudah untuk terbangun. Pada tahapan ini 

berlangsung sekitar 1 jam (Lanywati, 2001).  

1) Tahap N1 

Tahap N1 merupakan tahap drowsiness, yaitu tahap 

seseorang perlahan mulai kesadaran menurun, mulai mengantuk 

dan melayang-layang tidak menentu tetapi masih menyadari 

kondisi di sekeliling (Prasadja, 2009) 

2) Tahap N2 

Tahap ini merupakan tahap tidur terbanyak sekitar 50% dari 

total waktu tidur malam. Pada saat ini tidur semakin dalam 

sehingga tidur semakin sulit dibangunkan. Gelombang otak 

lambat tetapi sesekali muncul gelombang khas berupa kompleks 

K yang tampak sebagai defleksi negatif yang diikuti defleksi 

positif dengan rentang lebih dari 0,5 detik. Selain itu, sleep 
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spindles yang tampak sebagai semburan gelombang 12-14 Hertz 

yang berlangsung lebih dari 0,5 detik (Prasadja, 2009) 

3) Tahap N3 

Tahap ini merupakan tahap tidur yang dalam (slow wave). 

Setelah sekitar 10 menit pada tahap N2, otak semakin melambat 

(slow wave) dan frekuensi yang lebih rendah dengan EEG yang 

teratur. Dahulu, tahap ini merupakan tahap tidur NREM 3 dan 

4. Sekarang, tahap tersebut digabung menjadi satu tahap N3 

karena tidak bermakna secara klinis (Prasadja, 2009). 

 Pada saat tahap N3 ini seseorang akan sulit untuk 

dibangunkan. Perlu rangsangan yang kuat untuk 

membangunkan. Saat terbangun perlu beberapa saat untuk 

menyesuaikan diri (Prasadja, 2009). 

Pada tahap N3 juga dikeluarkan hormon pertumbuhan 

(growth hormone) dan prolaktin. Hormon pertumbuhan itu 

sendiri berfungsi untuk pertumbuhan pada anak dan perbaikan 

jaringan yang rusak. Sedangkan hormon prolaktin adalah 

hormon yang banyak terdapat pada ibu menyusui tetapi 

fungsinya pada saat tidur belum diketahui (Prasadja, 2009).  

b. Tahap R atau REM 

Tahapan tidur REM (Rapid Eye Movement) disebut juga dengan 

pola tidur paradoksal. Pada tahapan ini, mata bergerak cepat, denyut 

jantung naik turun, pernapasan juga naik turun, dan otot-otot 

mengalami relaksasi total. Tahapan tidur ini berlangsung sekitar 20 
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menit (Lanywati, 2001). Pada tahap ini tubuh tidak merespon 

aktivitas otak karena semua gerak otot hilang sama sekali (Prasadja, 

2009). 

Secara ringkas tahapan tidur seseorang dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 2.3 Tahapan Tidur 

(Sumber : Prasadja, 2009) 

 

Tahap 1 

 

Tahap 2 

 

Tahap 3 Tahap 4 REM 

4-5% 

Tidur 

ringan, 

aktivitas 

otot 

menurun 

dan 

sesekali 

otot 

mengejut 

45-55% 

Denyut 

jantung 

dan pola 

napas 

melambat 

serta 

teratur 

serta 

suhu 

tubuh 

sedikit 

menurun 

4-6% 

Awal dari 

tidur 

malam, 

mulai 

muncul 

gelombang 

otak delta 

yang 

lambat 

12-15% 

Tidur yang 

amat 

dalam, 

napas 

teratur, 

aktivitas 

otot 

terbatas 

dan ada 

gelombang 

otot delta 

20-25% 

Gerakan 

cepat bola 

mata, 

gelombang 

otak menjadi 

cepat dan 

muncul 

mimpi, 

pernapasan 

cepat dan 

dangkal, 

denyut 

jantung 

meningkat, 

sementara 

otot-otot 

dilumpuhkan 
 

 

Dalam siklus tidur, setelah 10 menit tahapan R, seseorang akan 

kembali lagi ke tahap N2 dan seterusnya berulang-ulang. Saat pagi hari, 

hormon kortisol atau hormon stress dilepaskan. Hormon ini akan 

membuat seseorang siaga dan siap untuk menjalani hari yang baru 

(Prasadja, 2009). Berikut ini siklus tidur yang dialami seseorang : 
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(Sumber : Prasadja, 2009) 

Gambar 2.2 Siklus tidur 

C. Kualitas Tidur 

1. Definisi 

Kualitas tidur adalah kepuasan seseorang terhadap tidur, sehingga 

seseorang tersebut tidak memperlihatan perasaan lelah, mudah 

tersinggung dan gelisah, lesua dan apatis, kehitaman sekitar mata, 

kelopak mata bengkak, konjungtivita merah, mata perih, perhatian 

terpecah-pecah, sakit kepala dan serng menguap atau mengantuk 

(Hidayat, 2006). 

Kualitas tidur tidak hanya kuantitatif tetapi juga kualitatif 

(Prasadja, 2009). Kualitas tidur seseorang bisa digambarkan dengan 

lama waktunya tidur dan keluhan saat tidur atau saat terbangun (Potter 

& Perry, 2005). 

2. Faktor Yang Mempengaruhi 

Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi kualitas tidur     

seseorang yaitu faktor fisiologis, psikologis, lingkungan dan gaya 

hidup. Faktor fisiologis akan berdampak terhadap penurunan kualitas 
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hidup seperti daya tahan tubuh yang akan menurun, merasa lemah, 

mudah lelah hingga menyebabkan ketidakstabilan tanda-tanda vital. 

Sedangkan faktor psikologis berdampak pada sulitnya berkonsentrasi, 

cemas, hingga mengalami depresi. (Potter dan Perry. 2005). 

Menurut Gunadarma (2016) kualitas tidur buruk disebabkan oleh 

beberapa faktor, antara lain :  

1. Psikologis  

Permasalahan situasi adanya stres, tekanan pekerjaan, dan 

ketidakselarasan perkawinan akan mempengaruhi aktifitas tidur 

seseorang. Transient dan recurrent insomnia biasanya disebabkan oleh 

gangguan emosi memendam kemarahan, cemas, atau depresi.  

2. Biologis  

Pada masa klimakterum, fungsi ovarium akan berkurang 

efektifitasnya sehingga kadar hormon estrogen dan progesteron 

mengalami penurunan secara bertahap. Penurunan kadar esterogen ini 

berpengaruh terhadap salah satu neurotransmitter di otak yakni hormon 

serotonin. Hormon serotonin berpengaruh pada suasana hati dan 

aktivitas tidur seseorang. Kadar hormon serotonin yang menurun pada 

seseorang akan membuat orang itu sulit tidur dan mengalami depresi. 

3. Usia  

Wanita yang semakin tua mendapatkan menopause maka akan 

meningkatkan faktor resiko terjadinya insomnia.  Umur seseorang 

berbanding lurus dengan meningkatnya gangguan tidur yang sifatnya 

temporer atau menetap, dimana prevalensi insomnia meningkat dengan 
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bertambahnya usia. Semakin meningkatnya umur maka semakin rentan 

kondisi fisik dan psikis sehingga risiko morbiditas meningkat pula.  

4. Faktor lingkungan atau kebiasaan yang kurang baik  

Faktor lingkungan yang kurang mendukung suasana tidur bisa 

berupa tempat tidur yang kurang nyaman, kamar tidur terlalu terang 

atau berisik, iklim yang terlalu panas, dan sebagainya. Di samping itu 

juga bisa disebabkan kebiasaan makan berlebihan dan melakukan 

kegiatan yang memerlukan pikiran yang intensif sebelum tidur. 

Adapun menurut Asmadi (2008) faktor yang mempengaruhi 

kualitas tidur seseorang yaitu :  

a. Status kesehatan  

Ketika kondisi tubuh sehat maka memungkinkan seseorang 

akan merasakan tidur yang nyenyak. Sedangkan, ketika kondisi 

tubuh kurang sehat dan rasa nyeri tidur menjadi kurang nyenyak. 

b. Lingkungan  

Pada lingkungan yang nyaman seperti lingkungan yang tenang, 

penerangan yang tidur terlalu terang, bersih, dan bersuhu dingin 

akan membuat seseorang lebih nyenyak tidur. Sedangkan, pada 

lingkungan yang kurang nyaman seperti lingkungan yang kotor, 

bersuhu panas, ramai dan penerangan yang sangat terang akan 

membuat  tidur seseorang tidak nyenyak.  

c. Stres psikologis  

Stress psikologis seperti cemas dan depresi akan mempengaruhi 

kualitas tidur. Hal ini karena cemas dan depresi meningkatkan 
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norepineprin darah melalui sistem saraf simpatis yang akan 

mempengaruhi tahap IV NREM dan REM. 

d. Diet   

Makanan yang banyak mengandung kafein atau alkohol dapat 

mengurangi kualias tidur. Sebaliknya makanan yang mengandung 

L- Triptofan seperti susu, keju dan daging dapat membuat 

seseorang mudah tertidur. 

e. Gaya hidup  

Gaya hidup yang kurang baik akan mempengaruhi kualitas tidur 

seseorang. Kelelahan yang berlebih dapat menyebabkan periode 

tidur REM menjadi lebih pendek. 

f. Obat – obatan  

Beberapa obat yang dikonsumsi seseorang dapat mempengaruhi 

kualitas tidur. Obat-obatan dikonsumsi dapat menyebabkan tidur 

atau sebaliknya. Beberapa jenis obat yang menyebabkan kualitas 

tidur menurun antara lain (Tarwoto & Wartonah, 2010) :  

1) Diuretik : menyebabkan insomnia. 

2) Antidepresan : menyupresi REM. 

3) Kafein : meningkatkan saraf simpatis. 

4) Beta-bloker : menimbulkan insomnia. 

5) Narkotika : menyupresi REM. 

3. Mekanisme 

Mekanisme tidur dan bangun sangat dipengaruhi oleh sistem 

Reticular Activity System (RAS) dan Bulbar Synchronizing regional 
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(BSR) (Tarwoto & Wartonah, 2010). Aktivitas sistem-sistem ini 

dipengaruhi oleh aktivitas dari neurotransmitter seperti sistem 

serotoninergik, noradrenergik, kolinergik, histaminergik (Japardi, 

2002).  

a. Sistem serotoninergik  

Serotoninergik sangat dipengaruhi oleh hasil metabolisme 

asam  amino triptofan. Ketika jumlah asam amino triptofan 

meningkat maka jumlah hormon serotonin akan meningkat 

sehingga menyebabkan keadaan mengantuk/tidur. Sebaliknya, 

ketika hormon serotonin menurun maka seseorang sulit tidur. 

Sistem serotoninergik ini menurut peneliti banyak terletak pada 

nucleus raphe dorsalis di batang otak karena terdapat hubungan 

aktivitas serotonis di nucleus raphe dorsalis dengan tidur REM. 

b. Sistem adrenergik  

Pada badan sel nucleus cereleus di batang otak banyak terdapat 

neuron yang mengandung norepinefrin. Jika sel neuron tersebut 

rusak akan mempengaruhi penurunan atau hilangnya REM tidur 

seseorang. Seseorang yang mengkosumsi obat-obatan untuk 

meningkatkan aktivitas neuron noradrenergik akan menyebabkan 

penurunan pada tidur REM dan peningkatan kualitas jaga. 

c. Sistem kolinergik  

Menurut Sitaram dkk, (1976, dalam Japardi, 2002) pemberian 

prostigimin intravena dapat mempengaruhi episode tidur REM.  

Stimulasi pada jalur ini mengakibatkan aktivitas gambaran EEG 
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seperti dalam keadaan terjaga. Gangguan aktivitas kolinergik 

sentral yang berhubungan dengan perubahan tidur ini terlihat pada 

orang depresi, sehingga terjadi pemendekan pada latensi tidur 

REM. Pada obat antikolinergik (scopolamine) yang menghambat 

pengeluaran kolinergik dari lokus sereleus maka tampak gangguan 

pada fase awal dan penurunan REM. 

d. Sistem histaminergik  

Pengaruh histamin sangat sedikit mempengaruhi tidur. 

e. Sistem hormon  

Siklus tidur yang dialami manusia dipengaruhi oleh hormon 

seperti Growth Hormon (GH), Adrenal Corticotropin Hormone 

(ACTH), Lituenizing Hormon (LH), dan Tyroid Stimulating 

Hormon (TSH),. Hormon-hormon ini masing-masing akan 

disekresi secara teratur melalui jalur hipotalamus oleh kelenjar 

hipofisis anterior. Sistem inilah yang secara teratur akan 

mempengaruhi pengeluaran dari neurotransmitter norepinefirn, 

dopamine, serotonin yang bertugas mengatur mekanisme tidur dan 

bangun. 

4. Macam Gangguan tidur 

Menurut (Gunawan L, 2001 dalam Sudiharto 2007) gangguan 

tidur merupakan suatu keadaan seseorang dengan kualitas tidur yang 

kurang. 
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a. Insomnia  

Insomnia adalah kesulitan untuk tidur atau kesulitan untuk tetap 

tidur, atau gangguan tidur yang membuat penderita merasa belum 

cukup tidur pada saat terbangun. Gejala fisik : Muka pucat, mata 

sembab, badan lemas dan daya tahan menurun sehingga menjadi 

mudah terserang penyakit, dan gejala psikisnya :  Lesu, lambat 

menghadapi rangsangan dan sulit berkonsentrasi. 

b. Hipersomnia  

Hipersomnia adalah gangguan jumlah tidur yang berlebihan dan 

selalu mengantuk di siang hari. Gangguan ini dikenal sebagai 

narkolepsi yaitu pasien tidak dapat menghindari untuk tidur. Dapat 

terjadi pada setiap usia, tapi paling sering pada awal remaja atau 

dewasa muda. Gejala fisik : mengantuk yang hebat, gugup, depresi, 

harga diri rendah, hilangnya tonus otot dipicu oleh emosi 

mengakibatkan immobilisasi, tidak mampu bergerak waktu mula – 

mula bangun. Gejala psikis: halusinasi visual atau audio 

(pendengaran). 

c. Parasomnia  

Parasomnia adalah gangguan tidur yang tidak umum dan tidak 

diinginkan, yang tampak secara tiba – tiba selama tidur atau terjadi 

pada ambang terjaga dan tidur. Sering muncul dalam bentuk mimpi 

buruk yang ditandai mimpi lama dan menakutkan. Gejala fisik : 

jalan watu tidur, kadang – kadang berbicara waktu tidur, mendadak 
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duduk ditempat tidur dan matanya tampak membelalak liar. Gejala 

psikis : penderita jarang memngingat kejadiannya. 

D. Kualitas Tidur Pada Lansia 

Pola tidur seseorang pasti mengalami perubahan seiring 

bertambahnya usia dan semakin beragamnya pekerjaan atau aktivitas. 

Semakin bertambah usia, efisiensi tidur akan semakin berkurang. Efisiensi 

tidur adalah jumlah waktu tidur berbanding dengan waktu berbaring di 

tempat tidur. Kebutuhan tidur semakin menurun karena dorongan 

homeostatik untuk tidur pun berkurang (Prasadja, 2009). Perubahan pola 

tidur pada usia lanjut disebabkan perubahan susunan saraf pusat (SSP) yang 

mempengaruhi pengaturan tidur. Kerusakan sensorik dapat mengurangi 

sensitivitas terhadap waktu untuk mempertahankan irama sirkardian (Potter 

& Perry, 2005). 

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kualitas tidur yang buruk pada 

lansia yaitu fisiologis, penyakit, psikologis, gangguan tidur primer, perilaku 

sosial, lingkungan dan gaya hidup (Silvanasari, 2012). 

Perubahan otak akibat proses penuaan menghasilkan eksistasi dan 

inhibisi dalam sistem saraf. Bagian korteks otak dapat berperan sebagai 

inhibitor pada sistem terjaga dan fungsi inhibisi ini menurun seiring dengan 

pertambahan usia. Korteks frontal juga mempengaruhi alat regulasi tidur 

(Bliwise, 1994, dalam Silvanasari, 2012). Penurunan aliran darah dan 

perubahan dalam mekanisme neurotransmitter dan sinapsis memainkan 

peran penting dalam perubahan tidur dan terjaga yang dikaitkn dengan 

faktor pertambahan usia. Faktor ekstrinsik, seperti pensiun juga dapat 
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menyebabkan perubahan tiba-tiba pada kebutuhan untuk beraktivitas dan 

kebutuhan energi sehari-hari serta mengarah pada perubahan kebutuhan 

tidur. Keadaan sosial dan psikologis yang terkait dengan faktor kehilangan 

dapat menjadi faktor predisposisi terjadinya depresi pada lansia, yang 

kemudian dapat mempengarhui pola tidur dan terjaga lansia. Pola tidur 

dapat dipengaruhi oleh lingkungan, bukan seluruhnya akibat proses penuaan 

(Garcia & Drucker, 1999, dalam Silvanasari, 2012). 

Kualitas tidur semakin berubah pada kebanyakan lansia. Pemendekan 

pada episode tidur REM dan penurunan progresif pada tahap tidur NREM 3 

dan 4 bahkan hampir tidak memiliki tahap 4. Lansia yang sering terbangun 

pada malam hari, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk jatuh tertidur 

lagi. Akan tetapi, lansia yang dapat beradaptasi terhadap perubahan 

fisiologis dan psikologis dalam penuaan lebih mudah untuk memelihara 

tidur REM sehingga lebih sulit dibangunkan dan keberlangsungan dalam 

siklus tidur yang mirip dengan dewasa muda (Marlina, 2011).  

Peningkatan waktu tidur pada siang hari dapat terjadi karena 

seringnya terbangun saat malam hari. Dibandingkan dengan jumlah waktu 

yang dihabiskan di tempat tidur, waktu yang dipakai tidur menurun sejam 

atau lebih (Marlina, 2011). 

Tidur merupakan salah satu cara untuk melepaskan kelelahan jasmani 

dan kelelahan rohani. Dengan tidur semua keluhan akan berkurang dan 

menghilang sehingga kembali mendapatkan tenaga serta semangat untuk 

menyelesaikan persoalan. Ketika seseorang mengalami gangguan tidur, 

mereka akan tersiksa akibat gangguan tidur tersebut yang akan berakibat 
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pada persoalan yang dihadapi baik persoalan secara jasmani maupun rohani. 

Selain itu, tidur merupakan suatu proses otak yang dibutuhkan oleh 

seseorang untuk dapat berfungsi dengan baik. Beberapa gangguan tidur 

dapat mengancam jiwa baik secara langsung seperti apnea tidur obstruktif 

atau secara tidak langsung seperti kecelakan akibat gangguan tidur (Anwar, 

2010). 

Gangguan tidur yang berkepanjangan akan mengakibatkan 

perubahan-perubahan pada siklus tidur biologis, menurunnya daya tahan 

tubuh, menurunnya prestasi kerja, mudah tersinggung, depresi, kurang 

konsentrasi dan kelelahan serta akan berpengaruh pada keselamatan diri 

sendiri maupun orang lain (Japardi, 2002). 

Hal ini dialami oleh lansia, biasanya muncul dalam bentuk kesulitan 

untuk tidur dan sering terbangun atau bangun terlalu awal. Perubahan pola 

tidur pada lansia banyak disebabkan oleh kemampuan fisik lansia yang 

semakin menurun. Kemampuan fisik menurun terkait oleh kemampuan 

organ dalam tubuh yang menurun juga seperti jantung, paru-paru dan ginjal. 

Penurunan tersebut mengakibatkan daya tahan tubuh menurun. Pada lansia 

insomnia lebih sering menyerang. Hal ini diakibatkan atau efek samping 

(sekunder) dari penyakit lain seperti nyeri sendi, osteoporosis, payah 

jantung, parkinson atau depresi (Prasadja, 2009). 

Umumnya dorongan homeostatik untuk tidur lebih dulu menurun, 

baru diikuti oleh dorongan irama sirkadian untuk terjaga. Oleh karena itu, 

kita sering melihat orang tua yang sebelumnya mengalami insomnia, tetapi 

setelah itu beberapa waktu malah lebih banyak tidur (Prasadja, 2009). 
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Pada lansia, nokturia atau berkemih di malam hari sering menjadi 

keluhan yang mengganggu tidur. Selain pemeriksaan saluran kemih dan 

prostat, perhatikan kebiasaan mendengkur. Nokturia dan mendengkur 

merupakan tanda penderita sleep apnea (Prasadja, 2009). 

Kualitas tidur yang buruk pada lansia dapat ditanggulangi melalui 

pencegahan primer, sekunder dan tersier. Pencegahan primer adalah suatu 

cara yang dapat dilkakukan untuk menghindari suatu penyakit atau kondisi 

kesehatan. Hal yang dapat kita lakukan dalam upaya mencegah kualitas 

tidur yang buruk pada lansia yaitu dengan melakukan higiene tidur yang 

baik. Pencegahan sekunder adalah deteksi dini dan pengobatan terhadap 

kondisi kesehatan yang merugikan. Komponen penting dalam pencegahan 

sekunder adalah pemeriksaan. Pengkajian gangguan tidur meliputi seberapa 

baik lansia tidur di rumah, berapa kali lansia terbangun di malam hari, 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum tidur, posisi tidur yang paling 

disukai, lingkungan dan suhu kamar yang disukai dan penggunaan obat tidur 

atau obat lainnya sebelum tidur (Silvanasari, 2012). Menurut Bootzin & 

Nicassio (1978, dalam Silvanasari, 2012) menganjurkan aturan untuk 

mempertahankan kenormalan pola tidur yaitu :  

1. Pergi tidur ketika merasa mengantuk. 

2. Menggunakan tempat tidur hanya untuk tidur, menghindari kegiatan 

membaca, menonton tv atau makan di tempat tidur. 

3. Jika tidak dapat tidur, bangun dan pindah ke ruangan lain, dan kembali 

ketika benar-benar mengantuk. 
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4. Menggunakan alarm dan bangun di waktu yang sama setiap pagi tanpa 

mempedulikan jumlah jam tidur di malam hari, hal ini membantu tubuh 

menetapkan irama sirkardian yang konstan. 

5. Menghindari tidur di siang hari. 

Selain itu, hal lain yang dapat kita lakukan untuk membantu pasien 

yang mengalami kualitas tidur yang buruk seperti :  

1. Pertahankan kondisi yang kondusif untuk tidur, yang mencakup 

perhatian pada faktor-faktor lingkungan dan kegiatan ritual menjelang 

tidur. 

2. Bantu lansia untuk rileks pada saat menjelang tidur bila diinginkan. 

Latihan pasif dan gerakan mengusap memberikan efek yang 

menidurkan. 

3. Berikan posisi yang tepat, beri kehangatan dengan selimut, dan bantu 

untuk menghilangkan nyeri serta anjurkan lansia untuk mandi air 

hangat. 

4. Hindari memberikan kafein (kopi, teh atau coklat) disore atau malam 

hari. 

5. Putarkan alunan musik yang lembut, tawarkan minuman atau susu 

hangat untuk meningkatkan tidur lansia tanpa menggunakan hipnotis. 

6. Anjurkan lansia untuk tidur siang, namun tidak boleh lebih dari dua 

jam. 

7. Anjurkan lansia untuk melakukan latihan atau exercise di pagi hari 

karena dapat menimbulkan efek yang menyegarkan. 
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Jika hal-hal tersebut tidak bisa membuat kualitas tidur lansia 

membaik, upaya terakhir yaitu menggunakan obat yang menginduksi tidur 

seperti L-Triptofan, sherry, difenhidramin, antihistamin dan benzodiazepin. 

Tetapi, jika terjadi kantuk berlebihan di siang hari, konfusi dan disorientasi 

maka penggunaan obat harus dihentikan secara bertahap dan dilakukan 

tidakan nonfarmakologis (Silvanasari, 2012). 

Adapun pencegahan tersier adalah tindakan yang dilakukan jika 

kondisi tertentu telah menyebabkan kerusakan pada individu. Tujuan dari 

hal ini adalah membatasi kecacatan dan merehabilitasi atau meningkatkan 

kemampuan individu (Silvanasari, 2012). 

E. Dance Movement Therapy (DMT) 

Setyoadi dan Kushariyadi (2011) berpendapat dance movement 

therapy  atau DMT adalah psikoterapeutik dengan menggunakan tarian dan 

gerakan dimana setiap orang dapat ikut serta kreatif dalam proses untuk 

memajukan integritasi emosional, kognitif, fisik dan sosial. 

Konsep olahraga kesehatan yaitu padat gerak, bebas stress, singkat, 

adekuat, massal, mudah, meriah, bermanfaat bagi kesehatan dan aman. 

Biasanya diselenggarakan 3-5x/minggu (minimal 2x/minggu) (Giriwijoyo 

& Sidik, 2012). Menurut cooper (1994, dalam Giriwijaya & sidik, 2012) 

intensitas olahraga kesehatan yang cukup yaitu apabila denyut nadi latihan 

mencapai 65-80% DNM sesuai umur (denyut nadi sesuai umur = 220 – 

umur dalam tahun).  
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Jenis-jenis tarian yang biasa digunakan pada DMT adalah Dance 

Modern dengan penekanan pada gerakan elemen murni, authentic 

movement, turkish dance, aerobic dance, line dance dan body 

psychotherapy (Strassel dkk., 2011). Adapun pada pembahasan berikutnya 

penulis akan lebih membahas mengenai jenis line dance.  

1. Definisi line dance 

Line dance merupakan bentuk tarian yang berlangsung dengan 

sekelompok orang membentuk barisan dan melakukan gerakan yang 

sama secara sinkron (Knight, 2014). Sifatnya yang low impact 

membuat dance ini cocok untuk orang-orang pralansia dan lansia 

(Media Indo, 2011). 

Line Dance dilakukan dengan gerakan tarian bersama-sama 

dalam suatu barisan. Line dance berpola dari pergerakan kaki yang 

biasanya dilakukan pada sejumlah hitungan perurutan yang kemudian 

urutannya berulang-ulang. Tarian dilakukan menghadap 1, 2, 3 atau 4 

bilik (wall) (Lane, 2000).  

2. Teori line Dance 

Line dance digolongkan sebagai aktivitas ritmik. Aktvitas ritmik 

menurut Mahendra (2011, dalam Siska, H.Y., 2016) adalah rangkaian 

gerak manusia yang dilakukan dalam ikatan sebuah pola irama yang 

disesuaikan dengan perubahan tempo, atau gerak ekspresi tubuh yang 

mengikuti iringan musik atau ketukan. 

Gerakan dasar yang dimiliki line dance adalah gerakan dansa 

dengan pergerakan dan ketukan tertentu yang dilakukan secara 
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berulang-ulang (Nuraeni, 2013). Line dance merupakan olahraga dansa 

yang tidak terlalu menekankan estetika dan teknik dansa yang rumit. 

Line dance mencakup berbagai genre dansa, baik tradisional maupun 

modern. Gerakan yang mudah sehingga dapat diikuti baik wanita atau 

pria, muda maupun tua (Wibisana, 2015).  

Line dance merupakan olahraga dansa yang populer di daratan 

Amerika dan Eropa, sedangkan di Indonesia line dance mulai dikenal 

tahun 2000. Line dance merupakan dansa yang tidak harus dilakukan 

secara berpasangan seperti dansa pada umumnya melainkan secara 

individu dengan dilakukan secara massal atau beramai-ramai. Setiap 

orang berdansa secara sendiri-sendiri dengan koreografi yang sama. 

Walaupun lebih menarik jika berdansa dilakukan secara berpasangan 

tetapi tantangan nya pun lebih besar dengan resiko jika salah satu penari 

atau kedua nya salah langkah, akan terjadi tabrakan atau saling injak 

(Siska, H.Y., 2016).  

Line dance dipelajari dan dipraktikkan di tari bar negara barat, 

klub sosial, klub dansa dan ballroom. Kadang-kadang digabungkan 

dengan teknik tarian negara barat seperti  two-step, western promenade 

dan juga varian ala waltz, polka dan swing. Line dance mempunyai 

banyak pengiring dalam musiknya dengan gaya bermacam- macam 

seperti pop, swing, rock and roll, disko, latin (salsa suelta), rhythm, 

blues dan jazz (Lane, 2000). 
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 Di dalam line dance ada berbagai macam isyarat dan simbol 

yang digunakan. Simbol digunakan untuk membaca peta kaki seperti 

gambar dibawah ini (Lane, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Simbol line dance (Sumber : Lane, 2000) 

3. Manfaat Line Dance 

Manfaat yang dapat dirasakan ketika melakukan line dance 

adalah kesehatan pada jantung dan paru-paru, penguatan dan ketahanan 

otot, menghilangkan stress sehingga merasa lebih nyaman, tidur 
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Tekuk lutut angkat tepaka kaki 

Angkat lutut 



42 
 

 

 

menjadi lebih baik, mental lebih terjaga baik di sekolah, rumah maupun 

bekerja (Kjelle, 2015). Selain itu, menurut Garcia, Johannsen dan Wing 

(2011) dengan melakukan olahraga dance dapat bermanfaat untuk 

keseimbangan dan meningkatkan kognitif. 

Diketahui dengan melakukan latihan fisik atau aktivitas fisik 

baik aktivitas aerobik maupun anaerobik dapat meningkatkan 

pengeluaram serotonin (Flora dkk., 2015). Peningkatan serotonin 

tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas tidur (Japardi, 

2002).    

4. Teknik Line Dance 

Dalam line dance terdiri dari 1, 2, 3 atau 4 bilik (wall). Bilik 

atau wall adalah arah kemana para penari menghadap pada waktu 

tertentu. Bagian depan (arah yang dihadap pertama kali pada awal 

tarian), belakang atau salah satu ke samping kanan dan kiri. Penari bisa 

berubah arah berkali-kali selama berurutan dan bahkan mungkin pada 

waktu tertentu dapat menghadap ke arah setengah jalan diantara dua 

dinding. Tetapi, di akhir urutan tetap akan menghadap bilik asli atau di 

salah satu dari tiga bilik lainnya. Dalam tarian satu bilik, para penari 

menghadap ke arah yang sama pada akhir urutan seperti di awal (tidak 

berputar atau berputar penuh 360 derajat). Dalam tarian dua bilik, 

pengulangan urutan ujung bergantian dibagian belakang dan depan 

dinding. Dengan kata lain, para penari telah berhasil melewati 180 

derajat selama satu set (setengah putaran) contohnya tarian samba. Saat 

melakukan langkah “volte”, para penari berpaling 180 derajat untuk 
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menghadap bilik yang baru. Sedangkan, tarian dengan empat bilik, arah 

hadapnya adalah 90 derajat ke kanan atau ke kiri dari arah hadap 

pertama. Sehingga, para penari menghadap masing-masing dari 

keempat bilik pada masing-masing urutan dari empat urutan sebelum 

kembali lagi pada bilik awal. Tarian hustle merupakan contoh dari line 

dance dengan empat bilik (Lane, 2000). 

 

Gambar 2.4 Kegiatan Line Dance (Lane, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


