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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

          Proses menua adalah keadaan alamiah yang seseorang lewati dalam 

kehidupannya dan melalui tahap dari masa kanak-kanak, masa dewasa dan 

masa tua (Maryam, 2008). Perubahan dari proses menuanya lanjut usia 

dikarenakan oleh perubahan pada anatomi tubuh, biologis, fisiologis dan 

biokimia. Perubahan tubuh akan membuat kemampuan fisik dan fungsi 

tubuh seseorang akan ikut berpengaruh (DEPKES RI, 2013). 

          Lanjut usia dikatakan ketika seseorang menginjak usia diatas 60 

tahun mereka masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari dan ada yang 

tidak mampu untuk bekerja sendiri sehingga harus meminta bantuan orang 

lain untuk membantu dirinya (Martini,2016). Permasalahan yang ada pada 

lansia seiring dengan penuaan yaitu terjadinya proses degeneratif yang 

menyebabkan adanya penurunan keadaan fisik, keadaan psikologis, 

keadaan sosial serta kondisi mental pada seseorang (Fahdi, 2016). 

           Lansia merupakan seseorang yang mengalami perubahan pada 

fungsi tubuhnya  salah satunya waktu tidur yang berubah. Berubahnya 

waktu tidur pada usia lanjut disebabkan dari kemampuan fisik lanjut usia 

yang semakin menurun. tidur adalah kebutuhan utama untuk tubuh 

seseorang yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Istirahat dan tidur 

yang cukup mampu membuat tubuh berfungsi dengan optimal (Sabrian, 

2015). Penurunan  fungsi tubuh berhubungan dengan 
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tidur yaitu lansia membutuhkan waktu yang lama untuk bisa tertidur dan 

membutuhkan waktu tidur lebih sedikit untuk bisa tertidur dengan 

nyenyak (Heny, 2013). 

         Tidur merupakan ketika tubuh dan pikiran tidak sadar akan dunia 

luar. Kondisi tubuh saat beristirahat dengan tenang dan aktivitas 

metabolisme tubuh menurun sehingga pikiran tidak sadar akan keadaan 

luar (Lubis, 2014). Tidur berperan penting untuk tubuh seseorang karena 

saat tidur akan memproses pemulihan pada tubuh, aktivitas ini memberi 

manfaat untuk mengembalikan kondisi tubuh yang tadinya lelah kemudian 

kembali seger. Jika proses pemulihan pada saat tidur terhambat makaakan 

membuat organ tubuh tidak mampu bekerja dengan baik dan akan 

mengakibatkan menurunnya konsentrasi (Safitrie dan Ardani, 2013). 

          Kualitas tidur yang baik ditandai dengan keadaan tidur yang dialami 

oleh seseorang untuk menghasilkan kebugaran dan kesegeran pada saat 

bangun (Hanifa, 2016). tidur yang baik juga digambarkan tidur dengan 

keadaan yang tenang sampai terbangun dipagi hari dan tidur yang buruk 

akan memberi keluhan untuk psikologis dan fisiologis seseorang. 

Psikologis yang nampak berupa stress, depresi, rasa khawatir yang 

berlebihan dan konsentrasi yang menurun (Indrawati, 2012). Pusat 

informasi kementerian kesehatan RI (2013) menyebutkan akan masalah 

ksehatan yang sering terjadi di lanjut usia ialah penyakit degeneratif salah 

satunya ialah menurunnya fungsi daya ingat. 

          Daya ingat adalah salah satu perubahan yang nyata terjadi pada 

lansia karena proses mental seseorang dan membawa bagian-bagian dari 
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memori, fokus, tanggapan dan bahasa untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan dengan cara berpikir. Daya ingat berfungsi untuk memahami 

dan berfokus dalam menangkap informasi yang diterima. Gangguan pada 

fungsi daya ingat lanjut usia banyak mendapati masalah seperti mudah 

lupa, susah jika berpikir dan kesusahan dalam tidur. Faktor resiko yang 

menjadi penyebab dari penurunan fungsi daya ingat karena adanya 

perubahan dari struktur susunan otak dan perubahan kimiawi pada susunan 

saraf pusat sehingga terdapat ganggun antara hubungan daya ingat antar 

impuls dari sel saraf sinaps (Yulia,2015). 

           Penelitian di Inggris pada 10.255 orang menyebutkan lansia dengan 

gangguan fungsional kognitif sebesar 45% dan yang mngalami gangguan 

dalam tidur sebesar 67%. Darmojo (2009) mengungkapkan secara umum 

lanjut usia mengalami kemunduran mental dan hasil dari penelitian yang 

dilakukan menjelaskan bahwa sebesar 50,3% lansia mengalami daya ingat 

yang menurun, sekitar 21,3% lansia mengalami kesusahan akan tidur dan 

sekitar 4,2% lansia mengalami depresi dan diperoleh 17%-34%. 

Perbandingan dari turunnya fungsi kognitif pada usia lanjut di Indonesia, 

lansia di usia 54 sampai 74 tahun sebanyak 19,2%,  lansia di usia 75 

sampai 84 tahun sebesar 27,6% dan lansia yang berusia diatas 85 tahun 

sebanyak 38%. 

         Menjaga tidur adalah salah satu bagian penting untuk 

mengembalikan kondisi kesehatan lanjut usia dan merupakan proses 

pemulihan dari tubuh maupun fungsionalnya untuk merasakan kualitas 

hidup yang lebih baik lagi. tidur juga memberikan manfaat untuk menjaga 
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fungsi jantung dan menjaga fungsi daya ingat dengan baik karena pada 

saat tidur asupan darah ke otak berlangsung dengan baik untuk 

peningkatan oksigen dan memeliharanya untuk penyimpanan daya ingat 

(Triyadini, 2010). 

        Penelitian oleh Sari dan Onibala (2017) mengenai hubungan antara 

kualitas tidur dan fungsi kognitif pada lanjut usia di BPLU Senja Cerah 

Provinsi Sulawesi Utara menyebutkan bahwa sebagian besar lanjut usia 

terdapat permasalahan pada waktu tidurnya dan turunnya fungsi daya 

ingat, hasil uji analisis data menunjukkan (Pvalue 0,027<0,05) dan artinya 

ada hubungan antara kualitas tidur dan fungsi kognitif pada lanjut usia. 

          Studi pertama penelitian tanggal 21 september 2018 di Panti Griya 

Kasih Siloam Malang bersama koordinator perawat panti memberitahukan 

bahwa ada lanjut usia yang merasakan ada masalah dan gangguan akan 

tidur dan ada yang fungsi daya ingatnya terganggu serta banyak yang 

mengalami hipertensi. Dari fenomena tersebut peneliti ingin melakukan 

penelitian tentang hubungan kualitas tidur dengan fungsi kognitif, karena 

sebelumnya penelitian ini belum pernah dilakukan dikota Malang 

mengingat pentingnya untuk mampu memelihara dan menjaga tidur 

dengan baik dan daya ingat pada waktu tua. 

 

B. Rumusan Masalah 

         Apakah ada hubungan kualitas tidur dengan fungsi kognitif pada 

lansia di Panti Griya Kasih Malang ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

         Mengetahui hubungan kualitas tidur dengan fungsi kognitif pada 

lansia di Panti Griya Kasih Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi kualitas tidur di Panti Griya Kasih Malang 

b. Mengidentifikasi Fungsi kognitif di Panti Griya Kasih Malang 

c. Menganalisis hubungan kualitas tidur dengan fungsi kognitif pada 

lansia di Panti Griya Kasih Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Terhadap ilmu pengetahuan 

        Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai 

hubungan kualitas tidur dengan fungsi kognitif pada lansia di panti 

Griya kasih Malang. 

2. Terhadap institusi pendidikan 

        Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di institusi 

pendidikan khususnya mengenai fisioterapi dan sebagai bahan 

informasi untuk belajar serta sebagai dasar dalam penelitian lebih 

lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang 

penelitian ini. 

3. Terhadap  penulis  

        Untuk menambah pemahaman dan memperdalam informasi 

mengenai hubungan kualitas tidur dengan fungsi kognitif pada lansia 

di panti Griya Kasih Malang. 
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4. Terhadap masyarakat umum 

         Membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang 

berhubungan dengan kualitas tidur dan fungsi kognitif pada lansia 

serta memberikan informasi bahwa fisioterapi berperan untuk para 

lansia. 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama 

peneliti 

dan tahun 

penelitian 

Judul  

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1. Fahdi 

Kholid 

Faisal, 

Fitriangga 

Agus 

Martini 

(2016) 

Pengaruh 

senam 

otak 

terhadap 

perubahan 

daya ingat 

(fungsi 

kognitif) 

pada 

lansia di 

panti 

sosial 

tresna 

werdha 

mutia 

dharma 

kubu Raya 

Quasi 

eksperimental 

dengan time 

series design dan 

pengambilan 

sampel dengan 

purposive 

sampling yang 

berjumlah 26 

responden 

Senam otak 

dapat 

meningkatkan 

kognitif pada 

lansia.  

Hasil; analisa 

data (p<0,05) 

Peneliti 

menggunakan 

observasi 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional, 

peneliti tidak 

memberikan 

perlakuan 

terhadap 

sampel, 

peneliti hanya 

melihat 

hubungan 

kualitas tidur 

dengan fungsi 

kognitif dan 

jumlah sampel 

60 orang. 

Tempat 

penelitian di 

panti Griya 

Kasih Malang 

2. Sagiran, 

Sangundo, 

FahamMuh

ammad 

(2009) 

Pengaruh 

brain Gym 

terhadap 

fungsi 

kognitif 

pada usia  

lanjut 

Quasi 

ekperimental 

dengan 

pendekatan 

kohort 

Brain gym 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

fungsi 

kognitif 

lansia. Hasil 

analisa data 

uji 

independent 

t-test: sebesar 

0,001 

(p<0,05) 

Penelitian ini 

menggunakan 

obsevasi 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional, 

peneliti tidak 

memberikan 

perlakuan 

terhadap 

sampel. Dan 

peneliti hanya 

untuk 
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mengetahui 

hubungan 

kualitas tidur 

dengan fungsi 

kognitif dan 

responden 

sebanyak 60 

orang dengan 

variabel 

independen 

dan variabel 

dependen. 

3. D. 

Ngantung, 

M.J Pertiwi, 

M Handojo 

(2018) 

Hubungan  

gangguan 

kualitas 

tidur 

mengguna

kan PSQI 

dengan 

fungsi 

kognitif 

pada 

PPDS 

pasca jaga 

malam 

Penelitian ini 

menggunakan 

analitik potong 

lintang dengan 

teknik 

consecutive 

sampling dengan 

jumlah responden  

42 orang 

Terdapat 

hubungan 

antara 

gangguan 

kualitas tidur 

objektif 

dengan fungsi  

kognitif.’ 

Hasil analisa 

data : 

(p=0,000) 

Sampel yang 

digunakan 

sebanyak 60 

lansia, tujuan 

penelitian 

untuk 

mengetahui 

apakah ada 

hubungan 

antara kualitas 

tidur dengan 

fungsi 

kognitif. Alat 

ukur fungsi 

kognitif 

menggunakan 

MMSE. 

4. Sumarawu 

Lando, 

Onibala 

Franly, T 

sari ita Ratu 

(2017) 

Hubungan 

kualitas 

tidur 

dengan 

fungsi 

kognitif 

pada 

lansia di 

BPLU 

senja 

cerah 

provinsi 

sulawesi 

utara 

Cross sectional 

dengan teknik 

sampling 

jenuh/total 

sampling 

sebanyak 38 

responden 

Terdapat 

hubungan 

kualitas tidur 

dengan fungsi 

kognitif pada 

lansia BPLU, 

hasil uji 

statistik,  chi-

square test p 

value (0,027 

<  0,05) 

Responden 

sebanyak 60 

orang dan 

tempat 

penelitian 

dilakukan di 

panti Griya 

Kasih 

Kabupaten 

malang. 

5. Woferst 

Rismadefi, 

Sabrian 

Febriana, 

Shafrina 

Hubungan 

gaya hidup 

dengan 

fungsi 

kognitif 

Penelitian ini 

menggunakan 

deskriptif 

korelasi dengan 

pendekatan cross 

Ada 

hubungan 

antara gaya 

hidup dengan 

fungsi 

Tujuan 

peneliti untuk 

mengetahui 

apakah ada 

hubungan 
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Agustin 

(2014) 

pada 

lansia 

sectional dengan 

responden 

sebanyak 97 

orang. 

kognitif pada 

lansia dengan 

hasil analisa 

data uji chi-

square : 

p(0,000) < 

a(0,05) 

kualitas tidur 

dengan fungsi 

kognitif 

dengan 60 

responden. 

Tempat 

penelitian di 

panti  Griya 

Kasih Malang 

6. Dewi Irvani 

Yulia, 

Sabrian 

Febriana, 

Yurintika 

Famelia 

(2015) 

Pengaruh 

senam 

lansia 

terhadap 

kualitas 

tidur pada 

lansia 

yang 

insomnia 

di Panti 

Sosial 

Tresna 

Werdha 

(PSTW) 

Metode 

Penelitian 

menggunakan 

quasi 

eksperimental  

dengan pre test 

dan post test 

desaign with 

control group. 

Responden dalam 

penelitian ini 

terdapat 34 

orang. 

Terdapat 

pengaruh 

senam dapat 

meningkatkan 

kualitas tidur 

pada lansia 

dengan hasil 

uji statistic : p 

value 0,000 

(p<α) 

Penelitian ini 

menggunakan 

obsevasi 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional, 

peneliti tidak 

memberikan 

perlakuan 

terhadap 

sampel. 

 

                                            

 

 

 


