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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Peningkatan usia harapan hidup berdampak pada peningkatan jumlah 

penduduk berusia 60 tahun keatas atau lanjut usia. Populasi lansia di dunia 

tahun 2013 berjumlah 841 juta jiwa, diperkirakan pada tahun 2050 populasi 

lansia akan melampaui 2 miliar jiwa. Pada tahun 2050, diprediksi untuk 

pertama kalinya dalam sejarah populasi lansia akan lebih banyak daripada 

anak-anak usia 0-14 tahun (United Nations, 2013).  

Indonesia merupakan negara tertinggi dalam pertumbuhan penduduk 

lanjut usia dalam kurun waktu 1990-2010. Hal tersebut mengantarkan 

Indonesia menjadi negara keempat negara berpendudukan lanjut usia 

terbanyak di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat (Susanto et al., 

2015). Badan Pusat Statistik (BPS) mensurvei bahwa jumlah lansia di 

Indonesia sebanyak 17.717,800 jiwa atau 7, 90%, dan jumlahnya pada tahun 

2010 diprakirakan sebesar 23.992.552 (9,77%) dan pada tahun 2020 sebesar 

28.822.879 (11,34%) (Martono, 2008).  

Pertumbuhan populasi lansia di Indonesia terus mengalami 

peningkatan, maka pemerintah melalui Departemen Kesehatan mempunyai 

salah satu program yang memfasilitasi kesediaan pelayanan kesehatan lansia. 

Program tersebut yaitu mendirikan pusat kegiatan dan pelayanan bagi lansia 

yang dinamakan dengan Posyandu Lansia atau Panti Lansia. Posyandu lansia 

merupakan wahana atau pusat kegiatan dan pelayanan bagi lansia dengan 

menitikberatkan pada pelayanan promotif dan preventif, tanpa mengabaikan 
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upaya kuratif dan rehabilitatif (Depkes, 2009). Upaya promotif dan preventif 

dilakukan untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi 

akibat proses menua, oleh karenanya peneliti ingin melakukan penelitian  di 

salah satu Posayandu Lansia yang ada di Malang yaitu Posyandu Lansia Dusun 

Rejoso Malang dengan subjek penelitian berupa para lansia yang mengalami 

gangguan tidur. Proses penuaan sering dikaitkan dengan perubahan fisiologis 

pada lansia sehingga dapat mempengaruhi kualitas tidur. Lebih dari 80% lansia 

mengalami beberapa gangguan tidur dan 50% lansia melaporkan sering terjadi 

gangguan tidur (Halpern et al, 2014).  

Tidur adalah keadaan saat terjadinya proses pemulihan bagi tubuh dan 

otak serta sangat penting terhadap pencapaian kesehatan yang optimal (Maas, 

2011). Proses penuaan membuat lansia lebih mudah mengalami gangguan 

tidur, selain mengakibatkan perubahan normal pada pola tidur dan istirahat 

lansia (Maas, 2011). Lansia seringkali melaporkan mengalami kesulitan untuk 

dapat tertidur saat berada di tempat tidur. (Maas, 2011), juga menyatakan 

bahwa penundaan waktu tertidur terjadi pada satu dari tiga lansia wanita dan 

satu dari lima lansia pria. 

Pada lansia yang terdiagnosis mengalami gangguan tidur yang tidak 

diobati maka dapat menyebabkan gangguan fungsi harian dan penurunan 

kualitas hidup. Gangguan tidur seperti insomnia juga merupakan salah satu 

faktor resiko untuk kecelakaan yang merupakan penyebab utama kematian 

berkaitan dengan morbiditas dan mortalitas (Halpern et al, 2014). Untuk 

mengatasi terjadinya gangguan kualitas tidur terutama bagi lansia dapat diatasi 

dengan melakukan senam aerobic low impact, yoga, ataupun taichi yang mana 

dari ketiganya senam aerobic low impact memiliki keunggulan yakni 
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gerakannya relatif lebih mudah untuk dapat dilakukan oleh lansia. Senam 

aerobic low impact merupakan suatu aktivitas fisik aerobic yang terutama 

bermanfaat untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan dan daya 

frekuensi latihan 3-5 kali dalam satu minggu dan dengan durasi latihan 20-30 

menit dalam satu kali latihan. Senam aerobic low impact dapat menyebabkan 

penurunan denyut jantung maka akan menurunkan cardiac output, yang pada 

akhirnya menyebabkan penurunan tekanan darah. Peningkatan efisiensi kerja 

jantung dicerminkan dengan penurunan tekanan sistolik, sedangkan penurunan 

tahanan perifer dicerminkan dengan penurunan tekanan diastolik (Harber & 

Scoot, 2009). 

Aktivitas fisik seperti senam aerobic low impact dapat merangsang  

penurunan aktivitas saraf simpatis dan peningkatan aktivitas para simpatis 

yang berakibat pada penurunan hormon adrenalin, norepinefrin dan 

katekolamin (Khasanah dan Hidayati, 2012). Kualitas tidur adalah suatu 

keadaan dimana tidur yang dijalani seorang individu menghasilkan kesegaran 

dan kebugaran disaat bangun dari tidur. Kualitas tidur yang mencakup aspek 

kuantitatif dari tidur, seperti durasi tidur, retensi tidur, serta aspek subyektif, 

seperti tidur dalam dan istirahat. Perubahan tidur normal pada lansia adalah 

terdapat pada Non Rapid Eye Movement (NREM) 3 dan 4, lansia hampir tidak 

memiliki tahap 4 atau tidur dalam. Perubahan pola tidur lansia disebabkan 

perubahan sistem neurologis yang secara fisiologis akan mengalami penurunan 

jumlah dan ukuran neuron pada sistem saraf pusat hal ini mengakibatkan fungsi 

dari neurotransmitter pada sistem neurologi menurun, sehingga distribusi 

norepinefrin yang merupakan zat untuk merangsang tidur juga akan menurun. 
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Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di Posyandu 

Lansia Dusun Rejoso Malang terdapat jumlah total lansia sebanyak 47 orang 

yang mana semuanya adalah perempuan, sedangkan lansia yang mengalami 

masalah kualitas tidur sebanyak 30 orang. Oleh karena itulah penulis ingin 

mengetahui lebih lanjut dan tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh senam aerobic low impact  terhadap kualitas tidur pada lansia. 

B. Rumusan Masalah  

Adakah pengaruh senam aerobic low impact terhadap kualitas tidur pada 

lansia? 

C. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui pengaruh senam aerobic low impact terhadap kualitas tidur 

pada lansia. 

D. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui pengaruh senam aerobic low impact terhadap kualitas 

tidur lansia yang ada di posyandu lansia Dusun Rejoso. 

2. Untuk mengetahui perbedaan nilai kualitas tidur lansia yang ada di posyandu 

lansia Dusun Rejoso sebelum dan sesudah senam aerobic low impact.  

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yakni: 

1. Institusi Pendidikan  

Untuk mengembangkan ilmu dan menambah wawasan pengetahuan pada 

institusi pendidikan terutama mengenai pengaruh senam aerobic low 

impact terhadap kualitas tidur pada lansia. 
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2. Masyarakat Umum  

Memberitahukan dan menyebarluaskan informasi tentang peran fisioterapi 

pada pengaruh senam aerobic low impact terhadap kualitas tidur bagi para 

pembaca dan masyarakat umum. 

3. Peneliti  

Penulis mendapat pengetahuan yang lebih luas tentang pengaruh senam 

aerobic low impact terhadap kualitas tidur dan dapat mengembangkan 

masalah yang berkaitan dengan pengaruh senam aerobic low impact 

terhadap kualitas tidur.  

F. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

 

No Nama 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Intrument 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

1. Sumedi 

(2010) 

Pengaruh 

Senam 

Lansia 

terhadap 

penurunan 

skala 

insomnia 

pada lansia 

di Panti 

Wredha 

Dewanata 

Cilacap 

a. Variabel 

Bebas :  

senam 

lansia 

b. Variabel 

Terikait : 

skala 

insomnia 

pada lansia 

PSQI Ada 

pengaruh yg 

bermakna 

antar senam 

lansia 

terhadap 

penurunan 

skala 

insomnia 

Perbedaan terdapat 

pada variabel 

bebas, variabel 

terikat, judul, 

tempat dan teknik 

pengambilan 

sampel, di 

penelitian ini 

menggunakan 

random sampling 

sementara penelti 

menggunakan 

purposive sampling 

2.  Cahyono 

(2010) 

Pengaruh 

Senam 

Lansia 

a. Variabel 

bebas : 

kuesioner 

PSQI 

Ada 

pengaruh 

yang 

perbedaannya 

terletak pada 

variabel bebas, 
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Terhadap 

Kualtas 

Tidur Pada 

Lansia di 

Desa 

Leyangan 

Kecamatan 

Ungaran 

Timur 

Kabupaten 

Magelang 

 

Senam 

Lansia 

 

b. Variabel 

Terikat 

Kualitas 

tidur lansia 

signifikan 

antar senam 

lansia 

terhadap 

kualitas tidur 

lansia 

serta metode 

pengambilan 

sampel yaitu 

simple random 

sampling, 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

metode purposive 

sampling. 

Perbedaan juga 

terletak pada 

tempat dan waktu 

penelitian 

3. Novianty 

(2014) 

Pengaruh 

Terapi 

Musik 

Keroncong 

dan 

Aromaterap

i Bunga 

Lavender 

terhadap 

Kualitas 

Tidur 

Lansia di 

Panti 

Werdha 

Pangesti 

Lawang 

Variabel 

bebas : 

Terapi 

Musik 

Keroncong 

dan 

Aromatera

pi Bunga 

Lavender  

 

a. Variabel 

terikat : 

kualitas 

tidur lansia 

PSQI Ada 

pengaruh 

terapi musik 

keroncong 

dan 

pemberian 

aromaterapi 

bunga 

lavender 

terhadap 

kualitas tidur 

lansia 

perbedaannya 

terletak pada 

judul dan tempat 

penelitiannya, 

rancangan 

penelitian yang 

digunakan adalan 

rancangan quasi 

eksperimental 

4. Widrayan

i (2010) 

Hubungan 

Antara 

Nyeri 

Muskulusk

a. Variabel 

bebas : 

Nyeri 

PSQI Ada 

hubungan 

antara nyeri 

musculoskel

Responden 

penelitian sama-

sama 

menggunakan 
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eletal 

dengan 

Kualitas 

tidur pada 

Lansia di 

Desa 

Panggungh

arjo, 

Kecamatan 

Sewon, 

Kabupaten 

Bantul, 

Yogyakarta 

muskulosk

eletal 

 

b. Variabel 

terikat : 

kualitas 

tidur lansia 

etal dengan 

kualitas 

tidur lansia 

di Desa 

Panggungha

rjo 

Kecamatan 

Sewon, 

Kabupaten 

Bantul, 

Yogyakarta 

lansia, namun 

area tinggal lansia 

berbeda dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

5. Rahmawa

ti (2014) 

Pengaruh 

terapi 

aktivitas 

kelompok 

senam 

ergonimik 

terhadap 

kualitas 

tidur lansia 

di 

posyandu 

lansia 

Harapan 1 

dan 2 

Kelurahan 

Pabuaran 

a. Variabel 

bebas : 

senam 

ergonomik 

 

b. Variabel 

terikat : 

Kualitas 

tidur lansia 

(PSQI) 

Pitsburgh 

Sleep 

Quality 

Index 

Ada 

pengaruh 

seignifikan 

antara senam 

ergonomik 

terhadap 

kualitas tidur 

lansia di 

posyandu 

lansia 

Harapan 1 

dan 2 

Kelurahan 

Pabuaran 

Perbedaan 

penelitian ini 

dengan penelitian 

yang akan 

dilakukan oleh 

peneliti yaitu 

terletak pada 

variabel bebas, 

subjek penelitian, 

analisis data serta 

waktu dan tempat 

penelitian, 

sedangkan 

kesamaan dengan 

penelitian ini 

adalah sama-sama 

menggunakan 

variable terikat 

kualitas tidur lansia 

dan menggunakan 

desian penelitian 

quasi eksperimental 

 


