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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lanjut Usia 

1. Definisi Lanjut Usia 

Lanjut usia (Lansia) merupakan tahapan seseorang yang telah 

mencapai usia 60 tahun ke atas. Menjadi tua bukanlah suatu penyakit, akan 

tetapi proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan kumulatif, 

dimana terjadi menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi 

rangsangan baik dari dalam maupun luar (Kholifah, 2016). Secara biologis, 

lansia mengalami proses penuaan secara terus menerus yang ditandai 

dengan menurunnya imunitas, sehingga semakin mudah terhadap serangan 

penyakit. Keadaan ini terjadi karena suatu perubahan dalam struktur dan 

fungsi sel, sistem organ, serta jaringan (Amitamara, 2015). 

 Dikatakan lansia apabila orang tersebut telah berusia 60 tahun atau 

lebih. Disebabkan oleh faktor tertentu sehingga tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial (Jazmi, 

2016). Lanjut usia merupakan suatu tahap yang akan terjadi pada manusia, 

prosesnya terjadi sepanjang hidup dan dimulai sejak awal. Menjadi tua 

merupakan proses alamiah artinya seseorang telah melewati berbagai tahap-

tahap kehidupan dimulai dari neonates, toddler, pra shool, school, remaja, 

dewasa dan lansia (Khofifiin, 2018). 

2. Klasifikasi Lansia 

Klasifikasi lansia terbagi menjadi lima yaitu : 

a. Pra lansia yaitu antara usia 45-59 tahun. 
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b. Lansia yaitu seseorang yang telah berusia 60 tahun atau lebih, sedangkan 

70 keatas merupakan lansia yang memiliki resiko tinggi. 

c. Lansia potensial merupakan seseorang yang sehat secara jasmani dan 

mampu menghasilkan jasa atau barang. 

d. Lansia tidak potensial yaitu lansia yang tidak sehat secara jasmani 

sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain (Hanifah, 2018). 

3. Perubahan-Perubahan yang Terjadi pada Lansia 

Semakin bertambahnya usia, proses penuaan terjadi secara degeneratif 

yang akan berdampak pada perubahan pada diri manusia, tidak hanya fisik 

namun diikuti oleh perubahan perasaan, sosial dan seksual (Kholifah, 2016). 

a. Perubahan Fisik 

1) Sistem Indra 

Sistem pendengaran : Diakibatkan oleh hilangnya kemampuan 

atau daya pendengaran pada telinga dalam terutama terhadap bunyi 

dan nada-nada yang tinggi, suara yang kurang jelas, kata-kata yang 

sulit dimengerti, hal tersebut banyak terjadi pada usia diatas 60 

tahun. 

2) Sistem Integumen 

Kulit lansia mengalami pemendekan, kendur, tidak elastis 

kering dan berkerut. Juga akan kekurangan cairan sehingga menjadi 

tipis dan timbul bercak. Keringnya kulit disebabkan oleh 

pemendekan glandula sebasea dan glandula sudoritera. Timbul 

pigmen berwarna coklat yang dikenal dengan liver spot. 
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3) Sistem Muskuloskeletal 

Perubahan sistem muskuloskeletal terjadi pada jaringan 

penghubung, kartilago, tulang, otot dan sendi. Kolagen sebagai 

pendukung utama mengalami perubahan menjadi bentangan yang 

tidak teratur. Kartilago pada persendian menjadi lunak dan 

mengalami granulasi. Kemampuan untuk regenerasi berkurang dan 

degenerasi yang terjadi cenderung kearah progresif sehingga 

menjadi rentan terhadap gesekan. Berkurangnya kepadatan tulang 

yang meningkatkan terjadinya osteoporosis serta lebih lanjut akan 

menyebabkan rasa nyeri, deformitas juga fraktur. Perubahan struktur 

otot pada penuaan sangat bervariasi, penuruan jumlah dan ukuran 

serabut. Pada lansia terjadi penuruan elastisitas jaringan ikat sekitar 

sendi seperti tendon dan ligament. 

4) Sistem Kardiovaskular 

Perubahan yang terjadi pada sistem kardiovaskuler yaitu 

massa jantung bertambah, ventrikel kiri mengalami hipertropi dan 

kondisi ini terjadi disebabkan oleh berubahnya jaringan ikat.  

5) Sistem Respirasi 

Proses menua menggakibatkan terjadinya perubahan pada otot, 

kartilago dan sendi toraks, sehingga gerakan pernapasan terganggu 

dan kemamapuan peregangan toraks menurun.  

6) Pencernaan dan Metabolisme 

Sistem pencernaan mengalami perubahan seiring berjalannya 

waktu yang disebabkan oleh penurunan produksi sebagai 

kemunduran fungsi karena kehilangan gigi, indra pengecap 
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melemah, kepekaan terhadap rasa lapar menurun, organ hati semakin 

mengecil dan berkurangnya tempat penyimpanan juga aliran darah. 

7) Sistem Perkemihan 

Perubahan ini diakibatkan oleh fungsi yang semakin menurun, 

seperti laju filtrasi, ekskresi dan reabsorpi organ ginjal. 

8) Sistem Saraf 

Perubahan anatomi pada susunan sistem saraf secara progresif 

pada lansia, sehingga mengalami penurunan koordinasi dan 

kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.  

9) Sistem Reproduksi  

Perubahan sistem reproduksi pada lansia wanita ditandai 

dengan mengecilnya ovarium dan uterus. Pada laki-laki testis masih 

dapat memproduksi spermatozoa, namun mengalami penurunan 

kualitas secara bersangsur-angsur (Kholifah, 2016). 

b. Perubahan Psikososial 

1) Kesepian 

Terjadi saat orang-orang terdekat atau pasangan hidup telah 

meninggal dan lansia yang mengalami penurunan kesehatan seperti 

menderita penyakit fisik yang berat, gangguan sensorik terutama 

pendengaran dan mobilitas.  

2) Duka cita  

Meninggalnya pasangan hidup, keluarga, teman dekat atau 

bahkan hewan kesayangan dapat meruntuhkan pertahanan jiwa yang 

telah rapuh pada lansia. Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya 

gangguan fisik dan kesehatan. 
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3) Depresi 

Depresi bisa terjadi karena adanya rasa sedih serta kekosongan 

dalam dirinya, juga dapat disebabkan oleh stres lingkungan dan 

menurunnya kemampuan beradaptasi. 

4) Gangguan cemas 

Terbagi dalam beberapa golongan seperti fobia, panik, stres 

setelah trauma dan gangguan obsesif kompulsif. permasalahan 

tersebut berhubungan dengan  penyakit medis, depresi, efek samping 

obat atau gejala penghentian mendadak dari suatu obat. 

5) Parafrenia 

Biasanya terjadi pada lansia yang terisolasi atau menarik 

dirinya dari kegiatan sosial. Suatu bentuk skizofrenia, ditandai 

dengan rasa curiga dimana sering merasa bahwa tetangga akan 

mencuri barang-barang atau berniat membunuhnya.  

6) Sindrom Diogenes 

Kelainan pada perilaku yang sangat menggangu. Lansia sering 

bermain-main dengan feses dan urinnya dirumah atau dikamar, 

menumpuk barang namun tidak teratur. Keadaan tersebut terjadi 

secara berulang (Kholifah, 2016). 

c. Penurunan fungsi dan potensi seksual 

Penurunan fungsi dan potensi seksual pada lansia seringkali 

berhubungan dengan gangguan fisik. Faktor psikologis yang berkaitan 

dengan seksualitas lansia yaitu rasa malu dan tabu jika masih tetap 

mempertahankan kehidupan seksualnya. Sikap keluarga dan masyarakat 
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juga kurang mendukung serta diperkuat oleh tradisi juga budaya 

(Azizah, 2011 dalam Silvanasari, 2012). 

d. Perubahan Pola Tidur dan Istirahat 

Perubahan pada otak akibat proses penuaan menghasilkan inhibisi dan 

eksitasi dalam sistem saraf. Bagian korteks dapat berperan sebagai 

inhibitor pada sistem terjaga, namun fungsi inhibisi ini menurun seiring 

dengan bertambahnya usia. Korteks frontal juga mempengaruhi alat 

regulasi tidur (Bliwise, 1994 dalam Silvanasari, 2012). Pertambahan 

usia menimbulkan penurunan aliran darah dan perubahan pada 

mekanisme neurotransmitter dan sinapsis yang berperan penting dalam 

pengaturan tidur dan terjaga. Faktor ekstrinsik juga dapat mempengaruhi 

yaitu seperti pensiun, perubahan pada kebutuhan beraktivitas dan 

kebutuhan energi sehari-hari. Keadaan sosial dan psikologis yang terkait 

dengan kehilangan dapat menjadi kemungkinan terjadinya depresi pada 

lansia, yang kemudian dapat mempengaruhi pola tidur dan terjaga. 

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

B. Konsep Tidur 

1. Definisi Tidur 

Tidur merupakan keadaan terjadinya perubahan kesadaran atau 

ketidaksadaran pada individu yang dapat dibangunkan.  Sering diartikan 

juga sebagai periode istirahat tubuh dan pikiran dimana sebagian fungsi-

fungsi dihentikan. Tidur dideskripsikan sebagai tingkah laku yang di tandai 

dengan  keadaan tidak bergerak, sensitivitas menurun namun tetap siaga 

terhadap rangsangan luar (Dorland, 2002 dalam Magfirah, 2016). 
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Tidur yang sesungguhnya yaitu saat tubuh dan pikiran dalam keadaan 

berbeda dengan waktu terjaga, yakni beristirahat secara tenang, terjadi 

penurunan aktivitas metabolisme dan menjadi tidak sadar akan dunia luar 

(Putra, 2011 dalam Syafitri, 2018). 

2. Fisiologi Tidur 

Tidur tidak dapat diartikan dengan manifestasi proses deaktivasi 

susunan saraf pusat. Seseorang yang tertidur bukan karena susunan saraf 

pusatnya tidak aktif, akan tetapi sedang beraktivitas. Tidur merupakan 

suatu kegiatan di area tertentu pada otak yang menyebabkan menurunnya 

masukan sensoris pada korteks serebri. Bagian otak yang mengendalikan 

aktivitas ini terdapat dalam batang otak, tepatnya pada sistem pengaktifan 

retikularis atau reticularis activating sistem (RAS) dan Bulbular 

Synchonizing Regional (BSR). RAS terdiri atas sistem retikularis batang 

otak, hipotalamus posterior dan basal otak depan (Soetomenggolo dan 

Widodo, 2000 dalam Syafitri, 2018). 

Reticularis activating system dipercaya memiliki sel-sel khusus untuk 

mempertahankan kewaspadaan dan kesadaran. RAS menerima rangsangan 

berupa visual, pendengaran, nyeri dan perabaan. Aktivitas dari korteks 

serebri termasuk rangsangan emosi dan proses berpikir dapat menstimulasi 

RAS melepaskan katekolamin untuk mempertahankan kesadaran juga 

keadaan terjaga. BSR  dapat mengeluarkan serotonin yang dapat 

menimbulkan rasa kantuk. Terbangun atau terjaganya seseorang 

bergantung pada keseimbangan impuls yang diterima dari pusat lebih tinggi 

(misalnya pikiran), reseptor sensori perifer (stimulasi suara atau cahaya) 

dan sistem limbik (emosi). Saat seseorang berusaha untuk tidur, meraka 



                                                                                                                                       

16 
 

 
 

memejamkan mata kemudian mengasumsikan dirinya dalam posisi santai, 

Sehingga stimulasi terhadap RAS mulai menurun. Jika ruangan gelap dan 

sepi, maka aktivitasnya akan terus menerus menurun. Pada titik tertentu 

BSR akan mengambil alih sehingga menyebabkan tidur (Petter, 2009 dalam 

Syafitri, 2018).  

Mekanisme tidur dan bangun sangat dipengaruhi oleh sistem yang 

disebut reticular activity sistem. Jika akitivitas RAS meningkat maka orang 

tersebut dalam keadaan sadar, namun sebaliknya penurunan menyebabkan 

keadaan tertidur. RAS sangat dipengaruhi oleh aktivitas neurotransmitter 

seperti sistem serotoninergik, noradrenergik, kolinergik dan histaminergik. 

3. Tahapan Tidur 

Tidur terdiri atas dua tahap, yaitu tahap REM (Rapid Eye Movement) 

dan tahap NREM (Non Rapid Eye Movement). Tahap REM dan NREM 

terjadi secara bergantian sekitar 4-7 siklus dalam semalam (Siregar, 2011 

dalam Syafitri, 2018). 

a. REM (Rapid Eye Movement) 

Rapid Eye Movement ditandai dengan adanya gerakan bola mata yang 

cepat dan peningkatan aktivitas saraf otonom serta munculnya mimpi. 

Pada fase tidur REM terjadi fluktuasi terhadap tekanan darah, denyut 

nadi dan frekuensi nafas. Keadaan ini disertai dengan penurunan tonus 

otot, peningkatan aktivitas otot involunter dan pada fase ini lebih sulit 

untuk dibangunkan. REM juga disebut dengan kegiatan otak yang 

tinggi dalam tubuh yang lumpuh atau tidur paradoks. Masa tidur REM 

berlangsung selama 5-20 menit dan rata-rata timbul setiap 90 menit 

setelah seseorang tertidur (Petter dan Perry, 2009 dalam Syafitri, 2018).    
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b. NREM (Non Rapid Eye Movement) 

1) Stadium 1 

Pada stadium 1 dimana seseorang baru memasuki tidur. 

Termasuk dalam tahap yang paling ringan dan berlangsung 

beberapa menit. Penurunan aktivitas fisiologis yang diawali dengan 

bertahapnya penurunan tanda vital dan metabolisme, seluruh otot 

menjadi lemas, kelopak mata menutup dan kedua bola mata 

bergerak bolak-balik ke kedua sisi. 

2) Stadium 2 

Stadium 2 disebut juga periode tidur nyenyak, semakin relaks, 

mudah terjaga dan ditandai dengan bola mata berhenti bergerak, 

serta fungsi tubuh yang terus melambat. Tahap ini berlangsung 

selama 10-20 menit. 

3) Stadium 3 

Stadium 3 merupakan awal tidur nyenyak. Seseorang sulit 

untuk dibangunkan bahkan digerakkan, ditandai dengan otot yang 

menjadi relaks dan penurunan tanda-tanda vital, namun tetap 

teratur. Tahap ini berlangsung selama 15-30 menit. 

4) Stadium 4 

Stadium 4 merupakan tahap terdalam dari tidur seseorang, 

sehingga sangat sulit untuk dibangunkan. Jika sudah tidur seseorang 

akan menghabiskan sebagian besar waktu dalam tahap ini. Tanda-

tanda vital secara signifikan lebih rendah dari pada saat terjaga. 

Bahkan bisa terjadi tidur sambil berjalan dan enuresia atau 
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mengompol. Tahap ini berlangsung selama 15-30 menit. (Petter dan 

Perry, 2009 dalam Syafitri, 2018).  

Selain keempat tahap tersebut, terdapat satu lagi yaitu tahap V. 

Ditandai dengan kembali bergeraknya kedua bola mata yang 

berkecepatan tinggi. Tahap ini berlangsung sekitar 10 menit dan 

bisa pula terjadi mimpi. Selama tidur malam sekitar 6-7 jam, 

seseorang megalami REM dan NREM bergantian sekitar 4-6 kali 

(Asmadi, 2008) 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Siklus Tidur (Sumber : Asmadi 2008) 

Keterangan :  

Kondisi pre – sleep merupakan keadaan dimana seseorang 

masih sadar penuh, namun mulai ada keinginan untuk tidur. Pada 

perilaku ini, misalnya, seseorang pergi ke kamar mandi lalu 

berbaring di kasur atau berdiam diri merebahkan badan dan 

melemaskan otot, akan tetapi belum tidur. Selanjutnya mulai 

merasakan ngantuk, maka seseorang tersebut memasuki tahap I. 

bila tidak bangun, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, maka 

orang tersebut telah memasuki tahap II begitu seterusnya. Namun, 

Pre – sleep  

Tidur REM  

Tahap I  Tahap II  Tahap III  

Tahap II  

Tahap IV  

Tahap III  
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pergantian siklus ini tidak lagi dimulai dari awal, yaitu pre – sleep 

dan fase I, tetapi langsung ke fase II dan selanjutnya seperti pada 

siklus pertama. Siklus ini berakhir ketika orang tersebut sudah 

terbangun dari tidurnya (Asmadi, 2008).  

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas dan Kuantitas Tidur 

a. Penyakit  

Penyakit yang menimbulkan rasa nyeri atau distress fisik dapat 

menyebabkan gangguan tidur. Individu yang sakit membutuhkan waktu 

lebih banyak dari biasanya. Disamping itu siklus bangun  dan tidur 

selama sakit dapat mengalami gangguan. 

b. Lingkungan 

Lingkungan dapat membantu dan juga mengganggu proses tidur 

seseorang.  

c. Kelelahan 

Kondisi tubuh yang lelah dapat mempengaruhi pola tidur seseorang. 

Mengakibatkan semakin pendek siklus REM yang dilaluinya. Setelah 

beristirahat biasanya siklus REM akan kembali memanjang. 

d. Gaya hidup 

Seseorang yang bergantung dengan jam kerja harus pandai mengatur 

aktivitasnya agar bisa tidur dalam tepat waktu. 

e. Stress emosional 

Kegelisahan dan depresi sering kali mengganggu tidur seseorang. 

Gelisah dapat meningkatkan kadar norepinephrin darah melalui 

stimulus saraf simpatis. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya siklus 

REM tahap IV dan REM serta seringnya intensitas terjaga saat tidur. 
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f. Stimulan dan alkohol 

Kafein yang terkandung dalam beberapa minuman dapat merangsang 

sistem saraf pusat sehingga menggangu pola tidur, sedangkan 

mengkonsunsi alkohol secara berlebihan dapat merubah siklus tidur 

REM. 

g. Medikasi 

Obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. 

Betabloker dapat menyebabkan insomnia dan mimpi buruk, sedangkan 

narkotik diketahui mampu menekan tidur REM dan menyebabkan 

seringnya terjaga di malam hari. 

h. Motivasi 

Keinginan untuk tetap terjaga kadang dapat menutupi perasaan lelah 

seseorang, sebaliknya perasaan bosan atau tidak adanya motivasi untuk 

terjaga sering kali menyebabkan kantuk. 

i. Nutrisi 

Kebutuhan nutrisi yang cukup dapat mempercepat proses tidur. Kadar 

protein tinggi dapat mempercepat proses tidur karena adanya 

tryptophan atau asam amino dari protein yang dicerna. Demikian 

sebaliknya, gizi yang kurang dapat mempengaruhi, bahkan terkadang 

sulit untuk tidur (Hidayat, 2006 dalam Wahab, 2017). 

Kualitas Tidur buruk disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 

a. Psikologis 

Permasalahan situasi dikarenakan adanya stres, tekanan pekerjaan dan 

ketidak selarasan perkawinan akan mempengaruhi aktivitas tidur 
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seseorang. Transient dan recurrent insomnia biasanya disebabkan oleh 

gangguan emosi yang memendam kemarahan, cemas atau depresi. 

b. Biologis 

Pada masa klimakterium, fungsi dari ovarium mengalami penurunan 

efektifitas, sehingga kadar estrogen dan progesteron juga mengalami 

kemunduran secara bertahap. Menurunnya kadar estrogen berpengaruh 

pada salah satu neurotransmitter di otak yaitu hormon serotonin. 

Serotonin berpengaruh pada suasana hati dan aktivitas tidur seseorang. 

Kadar hormon yang menurun pada seseorang akan membuat orang sulit 

tidur dan mengalami depresi.  

c. Usia 

Menopause akan meningkatkan resiko terjadinya insomnia. Usia 

seseorang berbanding lurus dengan meningkatnya gangguan tidur yang 

bersifat temporer atau menetap.  

d. Faktor lingkungan atau kebiasaan yang kurang baik 

Beberapa faktor lingkungan yang kurang mendukung bisa berupa 

kamar yang terlalu terang, tempat tidur yang kurang nyaman, cuaca 

yang terlalu panas dan sebagainya. Selain itu juga bisa disebabkan 

karena kebiasaan makan berlebihan dan melakukan kegiatan yang 

membutuhkan pikiran intensif sebelum tidur (Gunadarma, 2016 dalam 

Jayanti, 2017). 

5. Fungsi Tidur 

“During sleep all vital functions of the body are reduced. Body cells 

that have been used during activity are repaired. The metabolic rate is 

lowered and energy is restored”. Dapat diartikan bahwa selama tidur 
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fungsi vital tubuh berkurang, sel-sel yang telah digunakan selama 

beraktivitas diperbaiki, metabolisme di turunkan dan energi dipulihkan. 

(Johns et al, 1962 dalam Iqbal, 2017). 

Tidur nyenyak bermanfaat dalam memelihara fungsi jantung. Selama 

tahap IV NREM, tubuh mengeluarkan hormon pertumbuhan untuk 

memperbaiki sel-sel pada otak  (Potter dan Perry, 2005 dalam Silvanasari, 

2012). Hal ini dapat membantu penyimpanan dan pembelajaran. Fase REM 

dikaitkan dengan perubahan dalam aliran darah serebral, peningkatan 

aktivitas kortikal, kenaikan konsumsi oksigen dan pelepasan epinefrin. 

Perasaan bingung dan curiga ditumbulkan ketika kekurangan tidur REM. 

(Potter dan Perry, 2005 dalam Silvanasari, 2012).  

6. Gangguan Tidur  

a. Insomnia 

Gangguan tidur dimana seseorang kesulitan tidur dan 

mempertahankan tetap tidur. gangguan jangka pendek dan akan 

berakhir dalam waktu beberapa malam, namun akan berlangsung lama 

hinga berbulan-bulan apabila sudah kronik. Insomnia sementara dapat 

disebabkan oleh perasaan yang terlalu gembira, perubahan saat 

melakukan perjalanan dan stres. Pola tidur akan kembali normal ketika 

rutinitas kegiatan kembali seperti biasanya. Insomnia kronik mungkin 

disebabkan karena medikasi, perilaku atau masalah psikologis (Dewit, 

2009 dalam Magfirah, 2016). 

b. Hiperinsomnia 

Hiperinsomnia merupakan kebalikan dari insomnia, dimana waktu 

untuk tidur berlebihan terutama pada siang hari (Kozier, 2004 dalam 
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Magfirah, 2016). Hiperinsomnia dapat disebabkan karena kondisi 

media, seperti adanya kerusakan pada sistem saraf pusat, gangguan 

metabolik. Seseorang tertidur selama 8-12 jam dan mengalami 

kesulitan untuk bangun di pagi hari (Harkreader, 2007 dalam Magfirah, 

2016). 

c. Gangguan Irama Sirkadian 

Gangguan irama sirkadian terjadi karena tidak tepatnya jadwal tidur 

seseorang dengan pola tidur normal (Harkreader, 2007 dalam Magfirah, 

2016). Seperti halnya seseorang yang ingin tidur namun tidak bisa, 

sebaliknya merasa mengantuk di waktu yang tidak diinginkan (Craven 

and Hirnle, 2000 dalam Magfirah, 2016). 

d. Sleep Apnea 

Sleep apnea merupakan kondisi dimana seseorang akan berhenti 

napasnya dalam periode singkat selama tidur (Kozier, 2004 dalam 

Magfirah, 2016).  

e. Narkolepsi 

Narkolepsi adalah suatu disfungsi mekanisme pengaturan bangun dan 

tidur (Potter dan Perry, 2005 dalam Magfirah, 2016). Biasanya secara 

tiba-tiba ketika seseorang dalam keadaan terjaga dan dapat terjadi 

secara berulang dan tidak terkontrol. Periode tidur singkat ini bisa 

terjadi setiap waktu dan durasinya dari beberapa detik sampai lebih dari 

30 menit. Sebagai contoh, seseorang dapat jatuh tertidur saat sedang 

membaca buku, menonton televisi maupun menyetir (Harkreader et al, 

2007 dalam Magfirah, 2016). 
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f. Deprivasi Tidur 

Suatu kondisi kurangnya waktu tidur secara optimal. Disebabkan oleh 

berbagai faktor seperti stres, obat-obatan, penyakit, gangguan 

lingkungan serta keanekaragaman yang terkait dengan waktu kerja. 

Gangguan ini mengakibatkan daya ingat melemah, sulit membuat 

keputusan dan gangguan emosional seperti respon interpersonal yang 

memburuk serta meningkatnya sikap agresif (Gryglewska, 2010 dalam 

Magfirah, 2016). 

g. Parasomnia 

Parasomnia merupakan aktivitas yang normal di saat seseorang 

terjaga, namun menjadi abnormal jika aktivitas tersebut muncul di saat 

seseorang sedang tertidur. Gangguan tidur ini lebih banyak terjadi pada 

anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa, seperti berjalan waktu 

tidur, ngompol, mimpi buruk, terjaga malam dan menggertakan gigi 

(Potter dan Perry, 2006 dalam Magfirah, 2016).  

7. Kualitas Tidur 

Kualitas tidur merupakan fenomena yang sangat kompleks dan 

melibatkan berbagai aspek, antara lain penilaian terhadap lama waktu, 

gangguan, masa latensi, disfungsi pada siang hari, efisiensi, kualitas, 

penggunaan obat tidur. Apabila salah satu dari aspek tersebut terganggu 

maka akan menimbulkan terjadinya penurunan (Magfirah, 2016). Diartikan 

juga sebagai kepuasan seseorang terhadap tidur, sehingga tidak 

menunjukkan perasaan lelah, mudah merasa gelisah, lesu, apatis, kehitaman 

disekitar mata, kelopak mata bengkak, konjungtiva merah, mata perih, 

perhatian terpecah-pecah, sakit kepala dan sering menguap (Hidayat, 2006 
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dalam Awal, 2017). Kualitas yang baik dapat memimbulkan perasaan 

senang di pagi hari, perasaan energik dan tidak ada keluhan gangguan tidur 

(Wavy, 2008 dalam Awal, 2017). 

Rekaman arus listrik dari otak seseorang dapat di analisa dengan 

pemeriksaan laboratorium yaitu electroencephalography (EEG). 

Perekaman dari permukaan luar kepala dapat menunjukkan adanya 

aktivitas kelistrikan yang terus menerus timbul dalam otak. Hal ini sangat 

dipengaruhi oleh eksitasi sebagai akibat dari keadaan tidur, kedaan siaga 

atau karena penyakit lain yang diderita. Tipe golongan EEG 

diklasifikasikan sebagai gelombang alfa, betha, tetha dan delta (Guyton dan 

Hall, 2006 dalam Awal, 2017). 

Pengkajian tentang kualitas tidur dapat dilakukan dengan kuesioner 

the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). PSQI adalah instrument efektif 

yang digunakan untuk mengukur kualitas dan pola tidur pada orang 

dewasa. Dikembangkan untuk mengukur serta membedakan individu 

dengan kualitas tidur baik dan buruk (Magfirah, 2016).  

Tiap dominan nilainya berkisar antara 0 (tidak ada masalah) sampai 3 

(masalah berat). Nilai tiap komponen kemudian dijumlahkan hingga 

diperoleh hasil yang berada pada rentang nilai 0-21. Apabila skor ≤5 

artinya kualitas tidur baik, sedangkan >5 artinya kualitas tidur buruk. 

Semakin tinggi nilai skor maka semakin buruk pula kualitas tidurnya 

(Indrawati, 2012 dalam Syafitri, 2018).  
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C. Aktivitas Fisik bagi Lansia 

1. Pengertian Aktivitas Fisik 

Merupakan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan 

pengeluaran tenaga pun sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik 

dan mental, serta mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan 

bugar. Dengan melakukan aktivitas fisik, harapannya lansia dapat 

meningkatkan derajat kesehatannya. Namun, karena keterbatasan yang 

dimilikinya akibat bertambahnya usia serta perubahan dan penurunan 

fungsi fisiologis, maka diperlukam beberapa penyesuaian dalam melakukan 

aktivitas fisik sehari-hari (Fatmah, 2010). 

Jenis olahraga yang sesuai untuk lansia (Fatmah, 2010). 

a. Jalan kaki 

Jalan kaki adalah olahraga yang murah dan mudah untuk dilakukan. 

Olahraga satu ini baik untuk meningkatkan sirkulasi darah dan 

kekuatan jantung. Jalan kaki juga dapat di kombinasikan dengan jalan 

cepat.  

b. Senam 

Olahraga ini bisa dilakukan didalam atau diluar ruangan. Manfaat dari 

senam yaitu untuk peregangan, kelenturan otot dan pernafasan.  

c. Berenang 

Berenang sangat bermanfaat bagi persendian, terutama bagi lansia yang 

menderita penyakit osteoarthritis untuk mengurangi beban.  
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d. Bersepeda 

Bersepeda dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda biasa ataupun 

sepeda statis. Manfaat dari olahraga untuk melancarkan peredaran 

darah dan menguatkan otot-otot jantung. 

e. Latihan dengan beban 

Meningkatkan kekuatan otot dan tulang bisa menggunakan angkat 

beban yang ringan pada lansia. 

f. Lari 

Lari merupakan olahraga yang memiliki banyak manfaat, seperti 

menguatkan otot, mengecilkan perut, penguatan otot jantung, 

melancarkan peredaran darah dan menurunkan berat badan. Namun, 

apabila para lansia yang tidak kuat berlari, jangan dipaksakan. Lakukan 

olahraga ini di lapangan yang luas dan berumput. 

2. Dosis Latihan 

Dosis yang akan dibahas yaitu FITT yang meliputi pengaturan 

frekuensi (Frequency), intensitas (intencity), durasi (time) dan macam 

(type) latihan. Dosis secara umu dijabarkan sebagai berikut (Pudjiastuti dan 

Utomo, 2003). 

a. Frekuensi 

Upaya meningkatkan kebugaran jantung dan paru minimal melakukan 

latihan sebanyak tiga kali dalam seminggu, berselang satu hari pada 

zona latihan. Proram latihan aerobik ini dianjurkan oleh American 

College of Sport Medicine (ACSM).  
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b. Intensitas 

Intensitas didasarkan atas beban latihan dan merupakan faktor yang 

penting dalam program latihan. Bagi pemula dianjurkan dengan 

intensitas 50 sampai 60 % dari VO2 maks. ACSM menganjurkan 

latihan dengan intensitas 60 sampai 90% dari denyut jantung maksimal 

untuk meningkatkan kebugaran jantung paru. Untuk mengetahui 

intensitas latihan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1 Intensitas Latihan 

 

  Umur     Zona latihan  

    

 

55   115-140 denyut nadi/ menit 

56   115-139 denyut nadi/ menit 

57   114-138 denyut nadi/ menit 

58   113-138 denyut nadi/ menit 

59   113-137 denyut nadi/ menit 

60   112-136 denyut nadi/ menit 

 

Sumber : Maryam et al (2008) 

 

c. Durasi 

Latihan yang bermanfaat dalam kebugaran jantung dan paru, ialah 

latihan yang berada pada zona latihan selama 15 sampai 30 menit yang 

diawali dengan pemanasan dan diakhiri pendinginan masing-masing 

selama 5-10 menit. Durasi latihan untuk mendapatkan hasil yang baik 

adalah sekitar 20 sampai 60 menit menurut ACSM. 

d. Macam  

Latihan untuk mendapatkan kebugaran jasmani harus disesuaikan 

dengan manfaat yang ingin diharapkan. Latihan yang bermanfaat dalam 

kebugaran jantung paru ialah dengan menggerakkan sebagian otot-otot 

besar dan paggul, secara ritmis dan berkesinambungan contonya, 
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seperti senam aerobik, jogging, lari, jalan cepat, bersepeda dan 

berenang. 

3. Definisi Yoga 

Yoga adalah sistem kesehatan menyeluruh (holistik) yang terbentuk 

dari kebudayaan India kuno sejak 3000 SM. Yoga atau Yuj dalam bahasa 

Sansekerta kuno berarti union atau penyatuan. Intinya melalui senam ini  

seseorang akan lebih baik mengenal tubuh, pikiran dan jiwanya. Semakin ia 

mengenal seluruh aspek dirinya semakin dekat pula ia dengan Sang 

Pencipta. Banyak penyakit dan gangguan tubuh yang dapat dilepaskan 

melalui berbagai posisi tubuh tertentu. Yoga dapat dilakukan oleh semua 

kalangan tanpa memandang usia, ukuran, kelenturan ataupun kesehatan 

(Lalvani, 2010 dalam Chrisnina, 2014). 

Yoga sangat bagus dalam meningkatkan konsentrasi, membawa 

kesadaran diri, menajamkan pikiran, menjauhkan seseorang dari emosi dan 

pikiran negatif. Yoga memiliki peran yang sangat penting dalam 

peningkatan asupan oksigen ke dalam otak, menghilangkan kepenatan, 

meningkatkan energi dan vitalitas, menambah kelenturan dan stamina, 

menstimulasi kelenjar hormonal dalam tubuh dan membuatnya stabil. 

Gerakan-gerakan yoga juga dapat memperlancar sirkulasi darah. Selain itu 

juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh (Shindu, 2006 dalam Dinata, 

2015). 

Yoga merupakan suatu teknik untuk mengenal dirinya lebih dalam, 

sehingga dapat menganalisis lebih lanjut tentang pikiran dan tindakan yang 

sudah dilakukan. Latihan dilakukan melalui sikap tubuh (asana), pernafasan 

(pranayama) dan teknik relaksasi sehingga dapat mengembangkan 
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kecerdasan intuisi alamiah dan membantu pikiran agar dapat terpusat dan 

pada akhirnya dapat membuat perubahan berupa ketenangan pikiran dan 

terpusatnya perhatian (Worby, 2007 dalam Sari et al, 2017). 

Senam Yoga merupakan suatu bentuk latihan yang mengkombinasi-

kan antara teknik bernafas, relaksasi, meditasi dan peregangan. Sebuah 

aktivitas dimana seseorang memusatkan pikiran untuk mengontrol panca 

indra dan tubuh secara keseluruhan (Sari dan Netty, 2018) 

4. Manfaat Yoga 

Melakukan yoga secara teratur menurut Sindhu (2006) dalam Chrisnina 

et al, (2014) dapat memberikan manfaat yang besar bagi tubuh, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas tidur. 

b. Meningkatkan fungsi kerja dari hormonal dalam tubuh. 

c. Meningkatkan sirkulasi darah ke otak dan seluruh tubuh. 

d. Membentuk postur tubuh yang lebih tegap, serta otot yang lebih lentur 

dan kuat. 

e. Meningkatkan kapasitas paru-paru saat bernapas. 

f. Membuang racun dalam tubuh (detoksifikasi). 

g. Meremajakan sel-sel tubuh dan memperlambat proses penuaan. 

h. Memurnikan saraf pusat yang terdapat di tulang punggung. 

i. Menurunkan ketegangan tubuh, pikiran, mental, serta membuatnya 

lebih kuat saat menghadapi stres. 

j. Memberikan kesempatan untuk merasakan relaksasi yang mendalam. 

k. Meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. 

l. Meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk berfikir positif. 
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5. Indikasi dan Kontraindikasi 

Indikasi dan kontraindikasi yoga menurut Chrisnina et al, (2014) 

sebagai berikut:  

a. Indikasi 

1) Low back pain 

2) Cemas 

3) Stres 

4) Nyeri haid 

5) Tekanan darah tinggi  

6) Gangguan kualitas tidur 

b. Kontraindikasi 

1) Sakit dada persisten 

2) Gejala syok kardiogenik 

3) Suhu di atas 38 derajat celcius 

4) Gagal jantung yang belum stabil 

5) Kehamilan dengan penyakit jantung 

6) Riwayat persalinan kurang 2 bulan 

7) Plasenta previa 

8) Kecederaan pada lutut, bahu dan leher.  

6. Fisiologi senam yoga terhadap kualitas tidur 

Metode penatalaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

tidur pada lansia terbagi atas dua jenis. Terapi farmakologis memiliki efek 

yang cepat. Namun, penggunaan obat-obatan dalam jangka panjang akan 

berdampak bagi kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

tingginya angka mortalitas lansia yang menggunakan obat tidur. 
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penggunaan secara terus menerus akan menimbulkan efek toksisitas. 

Toksisitas yang meningkat karena adanya penurunan aliran darah dan 

motilitas gastrointestinal. Mengkonsumsi obat terus menerus akan 

menurunkan fungsi ginjal yang menyebabkan gagal ginjal. Hal inilah yang 

menyebabkan terjadinya angka mortalitas pada lansia. Dengan begitu 

diperlukan terapi non farmakologis yang efektif dan aman untuk 

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

2014). 

Yoga berperan dalam membantu peningkatan kualitas tidur dengan 

menyeimbangkan antar sistem dalam tubuh. Efek yang diharapkan dalam 

yoga yaitu relaksasi. Relaksasi merupakan suatu keadaan dimana seseorang 

dalam posisi sadar namun relaks, istirahat, pikiran, otot-otot relaks dan  

pernafasan dalam yang teratur. Kesimbangan homeostasis pada tubuh 

ditimbulkan dari senam yoga melaui jalur HPA Axis yang merangsang 

produksi β-endhorpin dan enkephalin – neurotransmitter tidur. Hormon 

tersebut dapat membuat tubuh menjadi relaks dan menyebabkan perasaan 

senang sehingga lansia dapat tertidur (Khare dan Udjiati, 2002 dalam 

Sukartini et al, 2009) 

Latihan yoga dapat merangsang peningkatan aktivitas parasimpatis 

yang mempengaruhi penurunan pada hormon adrenalin, norepinefrin dan 

ketokolamin serta vasodilatasi pembuluh darah sehingga transport oksigen 

ke seluruh tubuh terutama ke otak menjadi lancar, selanjutnya terjadi 

penurunan pada tekanan darah dan denyut nadi menjadi normal. Kondisi 

tersebut meningkatkan relaksasi serta sekresi melatonin dan beta endorphin 
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menjadi lebih optimal yang membantu peningkatan pemenuhan tidur pada 

lansia (Yurintika et al, 2015).  

7. Teknik senam yoga pada lansia 

a. Gerakan Neck Ekstension on Standing 

 
Gambar 2.1 Gerakan Neck Ekstension on Standing 

 (Sumber : Elliot, 2013) 

 

Berdiri di atas matras, tangan berada pada pinggul gerakan 

dilakukan secara perlahan dengan diikuti kepala menghadap ke atas. 

Jangan terlalu menekuk kepala kebelakang. Apabila merasa pusing 

hentikan. Dimulai dengan menarik napas panjang melalui hidung dan 

dihembuskan secara perlahan melaui mulut. Lakukan gerakan ini 

selama satu menit.  

b. Gerakan Standing Raised Hand Pose 

 
Gambar 2.2 Gerakan Standing Raised Hand Pose 

 (Sumber : Elliot, 2013) 

 

Secara perlahan mulai angkat tangan di atas kepala. Hingga 

tangan saling berhadapan dan bahu terintegrasi dengan punggung anda. 

Lakukan gerakan ini selama 30 detik. 
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c. Gerakan Mountain Pose 

 
Gambar 2.3 Gerakan Mountain Pose  

(Sumber : Elliot, 2013) 

 

Kedua tangan diangkat hingga berada diatas kepala dengan 

saling menyentuh. Dilakukan selama 30 detik. 

d. Gerakan Cactus Position 

 
Gambar 2.4 Gerakan Cactus Position  

(Sumber : Elliot, 2013) 

 

Berdiri di atas matras dengan mengangkat tangan hingga 

menyerupai posisi kaktus. Dilakukan selama satu menit. 

e. Gerakan Standing Eagle Pose 

 
Gambar 2.5 Gerakan Standing Eagle Pose 

 (Sumber : Elliot, 2013) 
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Posisi tangan 90 derajat di depan wajah dan menyilangkan 

tangan satu ketangan yang lain. kemudian mulai turunkan lutut seperti 

jongkok. Lakukan gerakan ini selama satu menit. 

f. Gerakan Tree Pose 

 
Gambar 2.6 Gerakan Tree Pose  

(Sumber : Elliot, 2013) 

 

kaki kanan diarahkan ke samping kanan kemudian kaki seperti 

menekan bola hingga berpose seperti pohon. Lakukan gerakan ini 

selama satu menit. Lakukan pada sisi sebaliknya. 

g. Gerakan Standing Side Bends 

 
Gambar 2.7 Gerakan Standing Side Bends 

 (Sumber : Elliot, 2013) 

 

Tangan kiri berada pada pinggang dan tangan kanan di belakang 

kepala. Secara perlahan miringkan ke sisi kiri. Catatan : 

melengkungkan di lakukan secara lembut dan sedikit ke kiri. Lakukan 

gerakan ini selama satu menit. dialnjutkan pada sisi sebaliknya. 

 

 

 



                                                                                                                                       

36 
 

 
 

h. Gerakan Chair Pose 

 
Gambar 2.8 Gerakan Chair Pose  

(Sumber : Elliot, 2013) 

 

Tangan berada di depan paha kemudian turun secara perlahan 

hingga seperti jongkok. Lakukan gerakan ini selama 30 detik. 

i. Gerakan Extended Arm Pose 

 
Gambar 2.9 Gerakan Extended Arm Pose 

 (Sumber : Elliot, 2013) 

 

Gerakan merentangkan tangan ke samping. Lakukan gerakan ini 

selama 30 detik.  

j. Gerakan Shoulder Stretch Pose 

 
Gambar 2.10 Gerakan Shoulder Stretch Pose 

 (Sumber : Elliot, 2013) 
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Meregangkan tangan kiri ke sisi kanan dan dapat dibantu oleh 

tangan kanan untuk melakukan peregangan. Lakukan gerakan ini 

selama satu menit. Begitu pula dengan sisi sebaliknya. 

k. Gerakan Bound Angle Pose  

 
Gambar 2.11 Gerakan Bound Angle Pose 

 (Sumber : Elliot, 2013) 

 

Posisi duduk di atas matras. Regangkan kaki dan lenturkan jari-

jari kaki ke arah lutut. Tangan berada di atas paha. Lakukan gerakan ini 

selama satu menit. 

l. Gerakan Neck Ekstension on Sitting 

 
Gambar 2.12 Gerakan Neck Ekstension on Sitting 

 (Sumber : Elliot, 2013) 

 

Posisi tangan di samping tubuh sedikit kebelakang. Lutut 

ditekuk dan kepala menghadap ke atas. Lakukan gerakan ini selama 

satu menit. 
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m. Gerakan Hug Knee Pose 

 
Gambar 2.13 Gerakan Hug Knee Pose 

 (Sumber : Elliot, 2013) 

Posisi memeluk lutut. Lakukan gerakan ini selama satu menit. 

n. Gerakan Butterfly Pose 

 
Gambar 2.14 Gerakan Butterfly Pose  

(Sumber : Elliot, 2013) 

 

Kaki sedikit ditekuk kemudian kaki dbuka kearah samping hingga 

menyerupai posisi kupu-kupu . lakukan gerakan ini selama satu menit. 

o. Gerakan Sitting Side Bends 

 
Gambar 2.15 Gerakan Sitting Side Bends 

 (Sumber : Elliot, 2013) 
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Kedua kaki sedikit menekuk, posisi tangan kanan disamping 

badan kemudian lengan kiri menekuk di atas kepala ke sisi kanan. 

Lakukan gerakan ini selama satu menit. Lakukan pada sisi sebaliknya. 

p. Gerakan Supine Raised Hand Pose 

 
Gambar 2.16 Gerakan Supine Raised Hand Pose 

 (Sumber : Elliot, 2013) 

 

Posisi berbaring di atas matras, merentangkan tubuh dengan 

mengangkat kedua tangan di atas kepala. Lakukan gerakan ini selama 

satu menit. 

q. Gerakan Corpse Pose 

 
Gambar 2.17 Gerakan Corpse Pose 

 (Sumber : Elliot, 2013) 

 

Berbaring merupakan pose terakhir yang disebut ‘svasana’. 

Tubuh dalam keadaan istirahat yang mendalam. Tahan posisi ini 

selama lima menit. 

 

 

 


