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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lanjut usia (lansia) merupakan seseorang yang berusia di atas 60 

tahun atau lebih. Menurut Wordls Health Organization (WHO)  orang lanjut 

usia memiliki 4 tahapan yaitu usia 45-59 tahun yaitu kelompok pertengahan 

(middle), 60-74 tahun merupakan lanjut usia (elderly), 75-90 tahun disebut 

lanjut usia tua (old) dan diatas 90 tahun dikatakan sangat tua (very old) 

(Chasanah, 2017). Hasil sensus penduduk pada tahun 2010 menunjukkan 

bahwa Indonesia termasuk dalam lima negara dengan jumlah lanjut usia 

terbanyak di dunia, dengan angka 18,1 juta jiwa atau 7,6% dari jumlah total 

penduduk. Badan pusat statistik (2013) memproyeksikan jumlah penduduk 

lanjut usia meningkat menjadi 27,1 juta jiwa pada tahun 2020, menjadi 33,7 

juta jiwa pada tahun 2025 dan 48,2 juta jiwa pada tahun 2035 (Chasanah, 

2017). Penduduk Kota Malang pada tahun 2015 tercatat 851.298 orang, 

sedangkan jumlah lansia sebanyak 75.403 (BPS Kota Malang, 2015). 

Meningkatnya jumlah lansia, tentunya akan diikuti dengan 

meningkatknya permasalahan pada lansia baik fisik maupun psikis (Jayanti, 

2017). Seiring dengan perubahan usia, lansia mengalami penurunan 

kemampuan fisik yang diakibatkan kemampuan organ dalam tubuh juga 

menurun, salah satu perubahan yang diakibatkan oleh penurunan kemampuan 

fisik yaitu perubahan kualitas tidur pada lansia. Kualitas tidur pada lansia 

mengalami perubahan yaitu tahap tidur Rapid Eye Movement/REM mulai 

memendek. Penurunan progresif pada tahap Non-Rapid Eye 
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Movement/NREM 3 dan 4 dan hampir tidak memiliki tahap 4. Perubahan 

pola tidur pada lansia disebabkan karena perubahan Sistem Saraf Perifer/SSP 

yang mempengaruhi pengaturan tidur. Kerusakan sensorik umum dengan 

penuaan dapat mempengaruhi sensitivitas terhadap waktu yang 

mempertahankan irama sirkadian (Ernawati et al, 2017). 

Fungsi dari sistem organ makhluk hidup diatur oleh ritme sirkadian 

selama 24 jam. Pusat pengaturan ritme sirkadian yaitu suprachiasmatic 

nucleus (SCN) di hipotalamus. Ritme sirkadian mengatur siklus tidur, suhu 

tubuh, aktivitas saraf otonom, aktivitas kardiovaskuler dan sekresi hormon. 

Faktor yang mempengaruhi kerja dari SCN adalah cahaya, aktivitas sosial 

dan fisik (Bliwise dan Endeshaw, 2006 dalam Permady, 2015). Pada saat 

cahaya masuk ke retina maka neuron fotoreseptor SCN akan teraktivasi. SCN 

akan merangsang pineal gland untuk mensekresikan melatonin yang 

menimbulkan rasa kantuk (Galimi, 2010 dalam Permady, 2015). Pada lanjut 

usia yang mengalami penurunan fungsi SCN akan menyebabkan 

terganggunya ritme sirkadian (Bliwise dan Endeshaw, 2006 dalam Permady, 

2015). 

Perubahan tidur yang mempengaruhi kualitas tidur berhubungan 

dengan proses penuaan seperti meningkatnya latensi tidur, efisiensi tidur 

berkurang, bangun lebih awal, mengurangi tahapan tidur nyenyak dan 

gangguan irama sirkadian, peningkatan tidur siang. Jumlah waktu yang 

dihabiskan untuk tidur lebih dalam menurun. Lansia melaporkan sering tidur 

siang dan mengalami kesulitan jatuh tertidur dan tetap tidur (Oliveira, 2010 

dalam Khasanah et al, 2012).   
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Penelitian Hidayati dan Khasanah (2012) menyebutkan bahwa dari 97 

orang lansia , 68 responden (70,1%) memiliki kualitas tidur buruk. Lebih dari 

80% lansia mengalami beberapa gangguan tidur dan 50% lansia melaporkan 

sering terjadi gangguan tidur (Halpern et al, 2014 dalam Amitamara, 2015). 

Hasil survey epidemiologi (2008) didapatkan hasil prevalensi kejadian 

insomnia pada lansia di Indonesia yaitu 49 % atau 9,3 juta lansia. Di Jawa 

Timur 45% dari jumlah lansia juga dilaporkan mengalami gangguan tidur di 

malam hari (DINKES, 2008 dalam Rediyana, 2016). 

Tidur adalah ketika pikiran dan tubuh berada dalam keadaan terjaga, 

yaitu saat tubuh beristirahat secara tenang, aktivitas metabolisme tubuh 

menurun dan pikiran menjadi tidak sadar terhadap dunia luar (Putra, 2011 

dalam syafitri 2018). Kualitas tidur adalah suatu fenomena yang sangat 

kompleks yang melibatkan berbagai aspek, antara lain penilaian terhadap 

lama waktu tidur, gangguan tidur, masa latensi tidur, disfungsi tidur pada 

siang hari, efisiensi tidur, kualitas tidur, penggunaan obat tidur. Apabila salah 

satu dari aspek tersebut terganggu maka akan mengakibatkan terjadinya 

penurunan kualitas tidur (Magfirah, 2016). 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tidur pada seseorang 

yaitu faktor fisiologis, biologis, psikologis, usia, lingkungan dan gaya hidup. 

Adapun faktor lain mempengaruhi kualitas tidur status kesehatan, 

lingkungan, stress psikologis, diet, gaya hidup dan obat-obatan. Stress 

psikologis seperti cemas dan depresi akan mempengaruhi kualitas tidur. Hal 

ini disebabkan karena cemas dan depresi meningkatkan nonepineprin darah 

melalui sistem saraf simpatis yang akan mempengaruhi tahap IV NREM dan 

REM (Jayanti, 2017).  
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Tidur yang tidak adekuat dan kualitas tidur buruk dapat 

mengakibatkan gangguan keseimbangan fisiologi dan psikologi. Dampak dari 

segi fisiologi yang akan akan terjadi yaitu penurunan aktivitas sehari-hari, 

rasa capai, lemah, koordinasi neuromuskular buruk, proses penyembuhan 

lambat, daya tahan tubuh menurun dan ketidakstabilan tanda vital, sedangkan 

dampak dari segi psikologi meliputi depresi, cemas, tidak konsentrasi, koping 

tidak efektif sehingga diperlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas 

tidur selama perawatan dengan memberikan rasa nyaman dan mengeliminasi 

faktor-faktor gangguan tidur (Ernawati et al, 2017). 

Metode latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tidur 

pada lansia terbagi atas terapi farmakologis dan non farmakologis. Terapi 

farmakologis memiliki efek yang cepat. Akan tetapi, penggunaan obat-obatan 

dalam jangka panjang akan berdampak bagi kesehatan lansia. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil penelitian bahwa terjadi peningkatan angka mortalitas 

pada lansia yang menggunkan obat tidur. Penggunaan obat tidur secara terus 

menerus akan menimbulkan efek toksisitas yang tinggi. Toksisitas yang 

meningkat karena adanya penurunan aliran darah dan motilitas 

gastrointestinal. Penurunan fungsi ginjal pada lansia yang diperburuk dengan 

mengkonsumsi obat secara terus menerus akan menyebabkan gagal ginjal. 

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya angka mortalitas pada lansia. 

Dengan demikian diperlukan terapi non farmakologis yang efektif dan aman 

untuk meningkatkan kualitas tidur pada lansia (Stanley, 2006 dalam Rahman, 

2014). 

Berdasarkan permasalahan pada lansia salah satunya yaitu berupa  

keluhan gangguan tidur dapat diselesaikan dengan senam yoga. Senam yoga 
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merupakan suatu bentuk latihan yang mengkombinasi-kan antara teknik 

bernafas, relaksasi, meditasi dan peregangan. Sebuah aktifitas dimana 

sesorang memusatkan pikiran untuk  mengontrol panca indra dan tubuh 

secara keseluruhan (Sari dan Netty, 2018). Berdasarkan penelitian Amitamara 

(2015) yoga mampu memberikan pengaruh terhadap gangguan tidur. hasil 

tersebut selaras dengan pendapat dari Hudiyawati (2018) yang menyatakan 

bahwa latihan yoga dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada 

kualitas tidur pasien hipertensi, sehingga latihan yoga selanjutnya dapat 

diajadikan sebagai terapi non farmakologis bagi pasien yang mengalami 

gangguan tidur.  

Pemilihan jenis aktivitas fisik bagi lansia disesuaikan dengan 

kemampuan tubuh dari lansia itu sendiri. Yoga merupakan alternatif aerobik 

yang menarik karena latihannya memerlukan sedikit ruangan, tidak 

memerlukan peralatan dalam latihannya dan tidak memiliki efek samping 

yang berbahaya (Hidayanti, 2015 dalam Panggraita et al, 2017). Latihan yoga 

juga dapat merangsang peningkatan aktivitas parasimpatis yang berpengaruh 

pada penurunan hormon adrenalin, norepinefrin dan ketokolamin serta 

vasodilatasi pada pembuluh darah yang mengakibatkan transport oksigen ke 

seluruh tubuh terutama otak menjadi lancar hal ini dapat menurunkan tekanan 

darah dan nadi menjadi normal. Pada kondisi ini akan meningkatkan relaksasi 

lansia. Selain itu sekresi melatonin yang optimal dan pengaruh beta 

endorphin dan membantu peningkatan pemenuhan kebutuhan tidur lansia 

(Yurintika et al, 2015).  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 26 

oktober 2018 di aula Puskesmas Arjuno Malang setelah kegiatan senam 
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prolanis, dengan melakukan wawancara pada lansia mengenai penilaian 

tentang kualitas tidur masing-masing lansia diperoleh hasil yaitu banyak dari 

lansia yang mengeluhkan kualitas tidurnya kurang baik. Berdasarkan uraian 

tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk meningkatkan 

kualitas tidur lansia dengan judul “Pengaruh Senam Yoga Terhadap Tingkat 

Kualitas Tidur pada Lansia di Puskesmas Arjuno Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh senam yoga terhadap tingkat kualitas tidur 

pada lansia di Puskesmas Arjuno Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh senam yoga terhadap tingkat kualitas tidur pada 

lansia di Puskesmas Arjuno Malang. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi kualitas tidur pada lansia sebelum dilakukan senam 

yoga di Puskesmas Arjuno Malang. 

b. Mengidentifikasi kualitas tidur pada lansia sesudah dilakukan senam 

yoga di Puskesmas Arjuno Malang. 

c. Menganalisis kualitas tidur pada lansia sebelum dan sesudah 

dilakukan senam yoga di Puskesmas Arjuno Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi Pelayanan 

Bagi institusi pelayanan dijadikan sebagai referensi tambahan untuk 

mengetahui pengaruh senam yoga terhadap tingkat kualitas tidur pada 

lansia sehingga mampu memberikan pelayanan yang tepat dan sesuai. 
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2. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa 

fisioterapi tentang pengaruh senam yoga terhadap tingkat kualitas tidur 

khususnya pada lansia. 

3. Bagi pembaca 

Menambah wawasan pembaca mengenai latihan senam yoga yang 

mudah dan menarik serta bisa dilakukan sendiri di rumah untuk 

meningkatkan kualitas tidur.  

4. Bagi Penulis 

Menambah wawasan yang lebih bagi penulis mengenai pengaruh 

senam yoga terhadap tingkat kualitas tidur pada lansia di Puskesmas 

Arjuno Malang. 

E. Keaslian Penelitian 

 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama 

Peneliti, 

Tahun  

Penelitian 

dan Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Instrumen 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan dengan 

Penelitian yang 

Akan Dilakukan 

1 Halpern et al, 

2014. 

Yoga for 

improving 

sleep quality 

and quality of 

life for older 

adults 

a. Variabel 

bebas : 

Yoga 

b. Variabel 

terikat : 

sleep 

quality 

and 

quality of 

life 

 

SOP 

 

 

 

PSQI, KSS, 

ESS and 

daily sleep 

and 

practice 

logs. 

Yoga terbukti 

aman dan 

dapat 

meningkatkan 

kualitas tidur 

dan kualitas 

hidup terhadap 

orang tua 

dengan 

insomnia 

Dosis : 30 menit 

setiap sesi, 3x 

seminggu dalam 

waktu 4 minggu 

 

Sampel yang 

digunakan peneliti 

yaitu lansia yang 

tergabung dalam 

komunitas prolanis di 

Puskesmas Arjuno 

Malang. 

2 Hudiyawati et 

al, 2018. 

Yoga sebagai 

intervensi 

gangguan tidur 

pada pasien 

a. Variabel 

bebas : 

Yoga 

b. Variabel 

terikat : 

Ganggua

 

SOP 

 

 

PSQI 

Latihan yoga 

memberikan 

pengaruh yang 

signifikan 

pada kualitas 

tidur pasien 

Variabel bebas : 

senam yoga 

Variabel terikat : 

kualitas tidur 

 

Rancangan penelitian 
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hipertensi n tidur hipertensi menggunakan pre 

eksperimental 

 

Sampel yang 

digunakan peneliti 

yaitu lansia pada 

Komunitas Prolanis 

di Puskesmas Arjuno 

Malang 

3 Perdana, A 

2016. 

Pengaruh 

pemberian 

senam yoga 

untuk 

mengurangi 

insomnia pada 

lanjut usia 

a. Variabel 

bebas : 

Senam 

Yoga 

b. Variabel 

terikat : 

Insomnia 

 

SOP 

 

 

The 

insomnia 

severity 

index (ISI) 

Ada pengaruh 

senam yoga 

terhadap 

pengurangan 

insomnia pada 

lansia 

Variabel bebas : 

senam yoga 

Variabel terikat : 

kualitas tidur 

 

Rancangan penelitian 

menggunakan pre 

eksperimental 

 

Instrumen yang 

digunakan yaitu 

PSQI 

 

Sampel  yang 

digunakan yaitu  

lansia yang 

tergabung dalam 

komunitas prolanis di 

Puskesmas Arjuno 

Malang 

4 Mustian et al, 

2013. 

Multicenter, 

Randomized 

Controlled 

Trial of Yoga 

for Sleep 

Quality 

Among 

Cancer 

Survivors 

a. Variabel 

bebas : 

Yoga for 

Cancer 

Survivors

(YOCAS

)  

b. Variabel 

terikat : 

Sleep 

Quality 

 

SOP 

 

 

 

 

 

 

 

PSQI 

Ada pengaruh 

pemberian 

yoga terhadap 

peningkatan 

kualitas tidur 

dan 

mengurangi 

penggunaan 

obat tidur pada 

penderita 

kanker 

Dosis : 30 menit 

setip sesi, 3x 

seminggu dalam 

waktu 4 minggu 

 

Sampel yang 

digunakan peneliti 

yaitu lansia yang 

tergabung dalam 

komunitas prolanis di 

Puskesamas Arjuno 

Malang. 

5 Hariprasad et 

al, 2013. 

Effect of Yoga 

Intervention 

on Sleep and 

Quality 0f Life 

in Elderly : A 

Randomized 

Controlled 

Trial 

a. Variabel 

bebas : 

Yoga 

b. Variabel 

terikat : 

Quality 

of Life 

and Sleep 

Quality 

 

SOP 

 

 

(WHOQOL

)-BREF 

QOL and 

PSQI  

Intervensi 

yoga 

meningkatkan 

kualitas hidup 

dan kualitas 

tidur pada 

lansia yang 

tinggal panti 

jompo.  

Dosis : 30 menit 

setiap sesi, 3x 

seminggu dalam 

waktu 1 bulan 

 

Sampel yang 

digunakan peneliti 

yaitu lansia yang 

tergabung dalam 

komunitas prolanis di 

Puskesmas Arjuno 

Malang. 

 


