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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Serangkaian tumbuh dan kembang seseorang tidak langsung menjadi tua 

namun melalui sebuah proses, dimulai dari bayi, anak-anak, dewasa dan akhirnya 

menua. Begitupun juga menua terdapat beberapa tahap yakni pra lansia, lansia 

dan lansia sangat tua (Azizah, 2011). Adapun faktor yang mempengaruhi 

penuaan diantaranya yaitu hereditas, nutrisi, status kesehatan, pengalaman hidup, 

lingkungan dan stress. Masalah yang sering terjadi dalam proses menua meliputi 

sistem pernapasan, pendengaran, pengelihatan, kardiovaskular, muskuloskeletal, 

gastrointestinal, genetalia urin, pengatur tubuh, endokrin dan integument 

(Badriyah, 2009). 

Meningkatnya jumlah penduduk dalam suatu negara menandakan bahwa 

negara itu berada pada tingkat perkembangan yang cukup baik karena adanya 

tinggi usia hidup seseorang (Maryam, 2008). Seiring dengan kejadian tersebut 

dapat menimbulkan sesuatu yang perlu diperhatikan yakni adanya tantangan 

besar bagi pihak yang terkait dalam upaya peningkatan kualitas hidup lansia yang 

dikhususkan dalam lingkup kesehatan yang sering mengalami permasalahan 

karena proses penuaan, masalah itu melibatkan psikis maupun fisik seseorang 

(Mubarak, 2000). 

Usia menurut DEPKES RI dapat diklasifikasikan sebagai berikut masa 

dewasa awal (26-35 tahun), masa dewasa akhir (36-45 tahun), masa lansia awal 

atau Pra lansia (46-55 tahun) dan masa lansia akhir (56-65 tahun). Didapatkan 

data yang signifikan jumlah pra lansia yang ada di Kabupaten Malang pada bulan 
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September 2018 sebanyak 517.366 jiwa dan meningkat sekitar 7,4% dari tahun 

2017, dan jumlah pra lansia di Kecamatan Tajinan sebanyak 10.989 jiwa ditahun 

2018 (Dinkes Kabupaten Malang, 2018). 

Awal dari proses penuaan dimulai dari pra lansia usia 46 – 55 tahun, terutama 

pada wanita. Wanita memiliki proses menua yang sedikit unik ditandai dengan 

beberapa fase, yaitu fase menopause (Proverawati, 2011). Sebelum memasuki 

menopause akan melewati sebuah fase yang dinamakan pre menopause. Saat ini 

pre menopause sudah menimpa pada wanita yang berusia menjelang 40 tahun ke 

atas (Siswono, 2004). 

Siklus haid tidak teratur, pendarahan yang relativ banyak dan kadang disertai 

nyeri merupakan tanda dari fase pre menopause (Wendy, 2009). Wanita yang 

memasuki masa pre menopause tahun 2013 sebanyak 7,4% dari populasi dan 

jumlah tersebut diperkirakan menjadi 11% pada tahun 2005, kemudian akan naik 

menjadi 14% pada tahun 2015 (Nurdono, 2013). Berdasarkan data dari WHO 

menunjukkan adanya pertambahan jumlah wanita memasuki pre menopause 

diperkiran akan meningkat hingga 1 milliar pada tahun 2030.  

Masalah yang terjadi pada masa pre menopause sangat bervariai pada setiap 

wanita. Permasalahan itu meliputi ketidak teraturnya siklus haid, gejolak panas 

(hot flushes), keringat malam hari, kekeringan vagina, penurunan daya ingat, rasa 

cemas dan gangguan tidur (insomnia) (Gelbina, 2008). Perubahan hormon yang 

terjadi menyebabkan gejala-gejala itu muncul terutama yang sering terjadi adalah 

gangguan pada tidur. Beberapa gangguan yang sering dilaporkan meliputi 

terbangun di tengah malam dengan kesulitan melanjutkan tidur dan pagi 

terbangun lebih awal dengan ketidakmampuan untuk melanjutkan tidurnya 

kembali (Woodward, 2001).  
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Setiap tahun dapat diperkirakan sekitar 20% - 50% orang dewasa melaporkan 

bahwa adanya gangguan tidur dan sekitar 17% mengalami gangguan tidur yang 

serius. Terdapat 1,6% populasi dibawah usia 20 tahun, 11,9% pada populasi usia 

30 – 40 tahun, insidensi meningkat lebih cepat pada wanita, sebanyak 40% 

wanita usia 40 – 54 tahun  (Amir, 2007). 

Tidur merupakan sebuah kebutuhan fisiologis manusia yang mempengaruhi 

kualitas hidup seseorang. Fungsi fisiologis pada tubuh akan terganggu apabila 

seseorang memiliki kualitas tidur yang buruk. Kemudian akan terganggunya 

kesehatan seseorang jika mengalami kegagalan dalam mempertahankan kualitas 

tidur dan bangun (Potter, 2009). Selain itu, banyak juga lansia wanita yang 

mengalami kualitas tidur yang buruk dibandingkan dengan lansia pria 

(Malakouti, 2009). 

Kualitas tidur yang diharapkan setiap individu adalah dapat mempertahan 

keadaan tidur dan mendapatkan tidur Rapid Eye Movement (REM) dan Non 

Rapid Eye Movement (NREM) (Khasanah, 2012). Kurang tidur yang 

berkepanjangan dapat mengganggu kesehatan, dari segi fisik menyebabkan muka 

pucat, mata sembab, badan lemas dan daya tahan tubuh menurun sehingga mudah 

terserang penyakit sedangkan dari segi psikis menyebabkan timbulnya perubahan 

suasana kejiwaan, sehingga akan menjadi lesu, lamban menghadapi rangsangan 

dan sulit berkonsentrasi (Endang, 2007 dalam komalasari 2012). 

Wendy, dkk (2010) menyatakan bahwa keadaan gangguan tidur secara terus 

menerus mengakibatkan perubahan fisiologi tubuh yang berupa ketidak 

seimbangan homeostasis tubuh. Apabila hal tersebut berlangsung lama maka 

sistem saraf simpatis akan diaktifkan oleh hipotalamus. Aktivasi dari sistem saraf 

simpatis mengakibatkan terjadinya peningkatan curah jantung, keadaan ini 
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memicu meningkatnya tekanan darah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan 

tekanan darah dapat dipicu jika seseorang tersebut memiliki kualitas tidur yang 

buruk. Sehingga jika kejadian ini berlangsung lama dapat menyebabkan individu 

tersebut mengalami kurang tidur yang berdampak pada peningkatan resiko 

penyakit yang dideritanya (Potter, 2012). 

Hasil survey awal yang dilakukan peneliti di Desa Pandanmulyo Kabupaten 

Malang pada tanggal 27 September 2018 terdapat 25 wanita telah memasuki 

masa pre menopause. Dari 25 wanita tersebut diketahui 23 wanita mengalami 

gangguan tidur dikarenkana gejala pre menopause seperti sulit tertidur, hot 

flushes dan gangguan lainnya. Mereka juga mengatakan bahwa mengalami 

perubahan jam tidur karena mengeluh merasa tidak nyaman pada saat malam 

hari. 

Penelitian yang meneliti tentang hubungan kualitas tidur dengan tekanan 

darah pada wanita pre menopause masih belum ada, oleh karena itu peneliti 

merasa perlu untuk melakukan penelitian ini dan mengidentifikasi bagaimana 

hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah. Berdasarkan kondisi tersebut 

peneliti tertarik untuk mengambil sebuah penelitian dengan judul “hubungan 

kualitas tidur dengan tekanan darah pada wanita pre menopause Desa 

Pandanmulyo Kabupaten Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pada wanita pre 

menopause Desa Pandanmulyo Kabupaten Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pada 

wanita pre menopause Desa Pandanmulyo Kabupaten Malang. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi kualitas tidur pada wanita pre menopause Desa 

Pandanmulyo Kabupaten Malang. 

b. Mengidentifikasi tingkat tekanan darah pada wanita pre menopause Desa 

Pandanmulyo Kabupaten Malang. 

c. Menganalisis hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pada wanita 

pre menopause Desa Pandanmulyo Kabupaten Malang. 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi pengembang ilmu pengetahun 

Menambah wawasan fisioterapi seputar hal tentang hubungan kualitas 

tidur dengan tekanan darah pada wanita pre menopause Desa Pandanmulyo 

Kabupaten Malang. 

2. Bagi institusi pelayanan 

Sebagai bentuk referensi mengenai hubungan kualitas tidur dengan 

tekanan darah pada wanita pre menopause Desa Pandanmulyo Kabupaten 

Malang. 

3. Bagi institusi pendidikan 

Menambah informasi dan acuan terkait penelitian tersebut untuk 

peneliti selanjutnya. 
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4. Bagi peneliti 

Sebagai bentuk pengaplikasian ilmu selama perkuliahan serta 

membah pengetahuna tentang hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah. 

5. Bagi wanita pre menopause 

Sebagai informasi pentingnya kualitas tidur terhadap tekanan darah. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 

Keaslian Penelitian 

No Nama 

peneliti 

dan 

tahun 

penelitian 

judul 

penelitian 

Instrument 

penelitian 

Hasil Perbedaan 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

1.  Wahid 

Nur Alfi, 

Roni, 

Yuliwar 

(2018) 

Hubungan 

kualitas 

tidur 

dengan 

tekanan 

darah 

pasien 

hipertensi 

di 

Puskesmas 

Mojolangu 

Kota 

Malang 

Jenis 

penelitian ini 

bersifat 

observasional 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

intrumen alat 

ukur kuisioner 

PSQI dan 

sphygnomano

meter. 

Ada 

hubungan 

kualitas 

tidur 

dengan 

tekanan 

darah 

pasien 

hipertensi. 

Perbedaan dari 

penelitian ini 

terletak pada 

responden, 

penelitian ini 

menggunakan  

responden 

pasien 

hipertensi. 

2.  Maria 

Adelheid 

Moi, Dyah 

Widodo, 

Ani 

Sutrinings

ih (2017) 

Hubungan 

gangguan 

tidur 

dengan 

tekanan 

darah pada 

lansia 

Penelitian 

korelasi 

dengan 

metode 

pendekatan 

cross 

sectional 

dengan 

menggunakan 

alat ukur 

kuisioner 

PSQI untuk 

kualitas tidur 

dan 

sphynomanom

eter untuk 

tekanan darah. 

Ada 

hubungan 

antara 

gangguan 

tidur 

dengan 

tekanan 

darah 

pada 

lansia. 

Yang 

membedakan 

dari penelitian 

ini terletak pada 

responden dan 

teknik sampling, 

penelitian ini 

menggunakan 

responden lansia 

di kelurahan 

tlogomas 

dengan teknik 

sampling total 

sampling. 
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3.  Wahyu 

Ridho 

(2018) 

Hubungan 

kualitas 

tidur 

dengan 

tekanan 

darah 

terhadap 

mahasiswa 

tingkat 

akhir 

fisioterapi 

Universitas 

Muhamma

diyah 

Malang 

Penelitian ini 

menggunakan 

studi 

observasional 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

pengukuran 

digunakan 

dengan 

kuisioner 

PSQI dan 

sphygmomano

meter. 

Ada 

hubungan 

antara 

kualitas 

tidur 

dengan 

tekanan 

darah 

pada 

mahasisw

a tingkat 

akhir 

fisioterapi. 

Pembeda dari 

penelitian 

terletak pada 

responden dan 

teknik sampling, 

penelitian ini 

menggunakan 

responden 

mahasiswa 

dengan teknik 

probability 

sampling. 

4.  Indriani 

Lumantow

, Selfti 

Rompas, 

Franly 

Onibala 

(2016) 

Hubungan 

kualitas 

tidur 

dengan 

tekanan 

darah pada 

remaja di 

Desa 

Tombasian 

atas 

Kecamatan 

Kawang 

Kowan 

Barat 

Sifat penelitan 

ini adalah 

observasional 

analtik 

dengan 

pendekantan 

cross 

sectional. 

sampling total 

sampling 

diukur dengan 

kuisioner 

PSQI dan 

sphygmomano

meter. 

Ada 

hubungan 

kualitas 

tidur 

dengan 

tekanan 

darah 

pada 

remaja. 

Yang 

membedakan 

penelitian ini 

terletak pada 

responden dan 

teknik 

pengambilan 

sampling. 

Penelitian ini 

menggunakan 

responden 

remaja dengan 

menggunakan  

teknik total 

sampling. 

5.  Sarah 

Yoana 

Mounjang

, Rolly 

Rondonu

wu, 

Yolanda 

B. Bataha 

(2014). 

Hubungan 

tekanan 

darah 

sistolik 

dengan 

kualitas 

tidur pasien 

hipertensi 

di 

Puskesmas 

Batu 

Manado 

Penelitian ini 

bersifat 

observasional 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional, uji 

chi-square. 

Alat ukur 

kuisioner 

PSQI dan 

sphygmomano

meter. 

Ada 

hubungan 

antara 

tekanan 

darah 

sistolik 

dengan 

kualitas 

tidur 

pasien. 

Pembeda dari 

penelitian ini 

terletak pada 

responden dan 

variabel yang 

diteliti. 

Penelitian ini 

menggunakan 

responden 

pasien hipertensi 

dan yang diteliti 

adalah tekanan 

darah sistolik. 

 

 


