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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Semua orang akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan 

adanya perubahan yang berhubungan dengan waktu. Proses dimulai sejak lahir 

dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia (Fatimah dalam 

Subiantoro, 2017). Menua (menjadi tua)  merupakan bagian dari proses yang 

berjalan secara alamiah yang artinya seseorang telah melewati beberapa tahapan 

dalam kehidupannya, dimulai dari neonates, toddler, pra school, remaja, dewasa 

dan lansia (Padila, 2013). Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2013) 

menyatakan bahwa lanjut usia merupakan seorang laki-laki atau perempuan yang 

berumur 60 tahun keatas dan masih mampu dari segi fisik atau tidak.   

Tanda seseorang telah memasuki fase lanjut usia ketika seseorang 

mengalami ketidakmampuan mempertahankan keseimbangan fisiologis tubuh. 

Kegagalan ini berhubungan dengan penurunan kemampuan untuk hidup seperti 

sedia kala (Efendi, 2009). Sistem biologis pada lansia juga mengalami 

perubahan-perubahan struktur dan fungsi. Menua dalam proses biologis adalah 

bagian dari proses yang berkaitan dengan waktu dan perubahan yang dialami 

antara masing-masing orang sangat bervariasi dan bersifat individual. 

(Subiantoro, 2017). Menurut Komisi Nasional Lansia, semakin tingginya jumlah 

lanjut usia maka keperdulian dari berbagai elemen semakin dibutuhkan. Penuaan 

penduduk memberikan dampak bagi kelangsungan hidup seorang lansia baik dari 
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segi sosial, ekonomi, psikologis, mental dan terutama pada gangguan 

kesehatan (Komnas Lansia, 2010).   

Salah satu dampak dari berubahnya sistem fisiologis pada lanjut usia 

adalah adanya gangguan dan penurunan kualitas tidur. Kualitas tidur yang 

buruk ditandai dengan durasi tidur yang tidak cukup berdasarkan kebutuhan 

tidur sesuai usia akibat dari kesulitan untuk memulai tidur dan atau kesulitan 

dalam menjaga kualitas tidur. Kualitas tidur adalah hal yang sangat penting 

dan banyak lanjut usia yang mengeluhkan adanya penurunan pada kualitas 

tidur. (Smyth, 2012). 

Di Indonesia, pertambahan penduduk diprediksikan akan terus 

bertambah hingga lebih dari 20 juta orang (Martono, 2010).  Pada tahun 2020 

akan mengakibatkan Indonesia berada di posisi 5 atau 6 (Sumirta, 2013). 

pada tahun 2025, jumlah total lanjut usia di dunia diperkirakan akan 

menyentuh angka 1,2 milyar dengan rata-rata usia yakni 60 tahun. Jumlah 

lanjut usia setara dengan jumlah balita pada tahun 2005 sampai dengan tahu 

2010 yakni mencapai 19,3 juta (Sumarauw, 2017). Lanjut usia semakin 

bertambah hingga seribu orang perhari  di Amerika Serikat. Adanya baby 

boom atau ledakan penduduk lanjut usia terjadi karena fenomena tersebut 

(Nugroho, 2008). WHO  (World Health Organization) memberikan 

pernyataan hampir seluruh negara, populasi penduduk yang berumur lebih 

dari 60 tahun mengalami pertumbuhan lebih signifikan dibandingkan dengan 

populasi usia yang lain.  

Di Indonesia hampir setengah dari total lansia (50%) memiliki 

permasalahan pada kualitas tidur dan yang mengalami permasalahan tidur 

yang serius mencapai 17% (Puspitosari, 2011). Hasil data pada epidemiologi 
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tahun 2008 menyatakan 49% lanjut usia di Indonesia memiliki permasalahan 

pada kualitas tidur atau sama dengan 9,3 juta jiwa. Pulau Jawa, khususnya 

daerah Jawa Timur dilaporkan sekitar 45% dari jumlah lansia mengalami 

permasalahan kualitas tidur (Dinkes, 2008). Data koran Kompas edisi tahun 

2008 memuat artikel mengenai kualitas tidur pada lanjut usia yaitu 13% laki-

laki dan 36% perempuan butuh waktu hingga 30 menit untuk bisa tidur 

dengan nyenyak. 

Perubahan fisiologis pada lanjut usia merupakan hal yang normal. 

Perubahan yang terjadi memang bukan patologis, tetapi keadaan tersebut 

dapat menyebabkan lansia tidak kebal terhadap penyakit. Kondisi kesehatan, 

lingkungan, stressor dan gaya hidup mempengaruhi perubahan yang terjadi 

pada lanjut usia. Lanjut usia sering mengeluhkan kesulitan tidur, sulit untuk 

tidur kembali setelah bangun di malam hari, dan rasa ngantuk yang 

meningkat pada siang hari. Hal tersebut terjadi akibat penurunan jumlah 

neuron dan fungsi neurotransmitter (Potter & Perry 2009). 

Penurunan kualitas tidur pada lansia dikarenakan oleh beberapa hal 

seperti kondisi kesehatan, obat-obatan yang dikonsumsi secara terus menerus, 

keadaan lingkungan, gangguan psikologis, kecukupan nutrisi dan pola hidup. 

Kualitas tidur pada lanjut usia dikaitkan dengan berkurangnya fungsi memori, 

gangguan konsentrasi dan kinerja fungsional menurun (Laraswati, 2011). 

Apabila permasalahan kualitas tidur tidak segera ditangani dan dibiarkan 

akan memberikan dampak yang serius. Seseorang yang tidak mendapatkan 

kualitas tidur cukup maka akan mengalami beberapa efek seperti pelupa dan 

bingung (Asmadi 2009 dalam Laraswati, 2011). 
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Kualitas tidur yang tidak mendapatkan penanganan yang tepat dapat 

memberikan pengaruh yang mengubah kinerja fisik maupun psikologis 

sehingga kualitas hidup lanjut usia juga semakin menurun. Salah satu 

pengobatan non obat-obatan yang bisa diberikan adalah dengan relaksasi otot 

progresif (Citra, 2012). 

Relaksasi otot progresif  (ROP) merupakan terapi yang mudah 

diaplikasikan untuk membantu lansia mengatasi masalah kualitas tidur, 

sedangkan manfaat terapi ROP bagi penderita kualitas tidur adalah dapat 

meningkatkan kualitas tidur penderita dengan menurunkan ketegangan otot 

dan syaraf, menurunkan tingkat kecemasan, mengurangi stress dan depresi, 

menghilangkan kelelahan sehingga terapi ROP dapat membantu memperbaiki 

kualitas tidur pada lansia. Latihan ROP membuat perasaan menjadi dalam 

keadaan rileks maksimal kemudian dilanjutkan ke Hyphothalamus untuk 

memproduksi Corticotropin Releasing Factor (CFR). Corticotropin 

Releasing Factor (CFR) mempengaruhi kelenjar pituitary agar membantu 

produksi Propioomelanicortin sehingga beta endorfin yang berperan sebagai 

neurotransmitter akan mengubah perasaan (mood) menjadi rileks dan 

pengeluaran encephaline oleh adrenal medulla terus meningkat hingga 

terbentuk perbaikan kualitas tidur lansia. Agar mendapatkan hasil yang 

maksimal  maka relaksasi otot progresif untuk mengatasi permasalahan 

kualitas tidur pada lansia dilakukakan selama 30 menit selama 7 hari dan di 

lakukan secara rutin setiap harinya. (Borneo, 2017). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang di lakukan oleh peneliti pada 

hari Rabu-Jum’at, 19-21 September 2018 di Kelurahan Bunulrejo Malang di 

dapatkan jumlah lansia sebanyak kurang lebih 300 orang, dengan keluhan 
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kualitas tidur sebanyak kurang lebih 30 orang. Setelah melewati mini 

wawancara dengan lansia di Keluarahan Bunulrejo terdapat fakta bahwa 

penyabab dari kualitas tidur sendiri adalah kurangnya aktivitas yang 

dilakukan sehari-hari sehingga aktivitas cenderung membosankan dan 

menimbulkan stres. Mayoritas lansia Kelurahan Bunulrejo merupakan 

pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mana cenderung pasif dan tidak 

mempunyai kegiatan rutin yang khusus. Terlebih dari segi geografis 

Kelurahan Bunulrejo merupakan Kelurahan yang padat penduduk serta 

lingkungan yang penuh dengan bangunan dan rumah-rumah sehingga 

kemungkinan untuk melakukan aktivitas fisik sangatlah kecil. 

Populasi dari Kelurahan Bunulrejo yang kebanyakan lansia dan 

banyak mengalami permasalahan-permasalahan seperti kualitas tidur, 

hipertensi, stress dan nyeri punggung. Belum ada penelitian mengenai 

kualitas tidur di Kelurahan Bunulrejo dan bagaimana cara mengatasinya. 

Masyarakat sangat antusias untuk diberi latihan relaksasi otot progresif yang 

mana merupakan terapi non farmakologi dan tidak hanya bergantung pada 

obat-obatan saja. Relaksasi otot progresif juga bermanfaat untuk menurunkan 

stres dan memperbaiki kualitas tidur. Sosialisasi masyarakat akan semakin 

membaik jika diadakan pertemuan untuk latihan bersama-sama. 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan maka peneliti merasa sangat 

penting melakukakan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut.  Oleh 

karena itu penelitian dengan judul “Pengaruh latihan relaksasi otot progresif 

terhadap Kualitas tidur pada lanjut usia di Kelurahan Bunulrejo Malang” 

perlu di bahas. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh latihan ROP terhadap kualitas tidur pada 

lanjut usia di Kelurahan Bunulrejo Malang? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengidentifikasi pengaruh latihan ROP terhadap kualitas tidur 

pada lanjut usia di Kelurahan Bunulrejo Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi kualitas tidur sebelum di berikan latihan ROP 

terhadap kualitas tidur pada lanjut usia di Kelurahan Bunulrejo 

Malang.  

b. Mengidentifikasi kualitas tidur sesudah di berikan latihan ROP 

terhadap kualitas tidur pada lanjut usia di Kelurahan Bunulrejo 

Malang.  

c. Menganalisis pengaruh latihan ROP terhadap kualitas tidur pada 

lanjut usia di Kelurahan Bunulrejo Malang.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoritis 

Diharapkan penelitian ini mampu membuka wawasan pengetahuan 

baru, khususnya pada fisioterapi bidang geriatri.  
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2. Aspek Praktis 

a. Bagi Pelayanan Fisioterapi 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan 

rekomendasi bagi tenaga kesehatan dalam menangani kasus kualitas 

tidur dengan cara non farmakologi. 

b. Bagi Layanan Pendidikan 

Dapat dijadikan referensi sebagai bahan ajar bagi peserta didik 

fisioterapi tentang pengaruh ROP terhadap kualitas tidur pada lanjut 

usia di Kelurahan Bunulrejo Malang. 

c. Bagi Respoden dan Lokasi Penelitian 

Memberikan edukasi serta penanganan secara non farmakologi 

terhadap kasus kualitas tidur pada lansia di Kelurahan Bunulrejo 

Malang. 

d. Bagi Pembaca 

Menambah wawasan pembaca tentang alternatif lain yaitu 

relaksasi otot progresif yang dapat digunakan untuk kasus gangguan 

tidur selain dengan menggunakan obat-obatan 

e. Bagi Penulis 

Mendapatkan pengalaman baru serta menambah wawasan 

mengenai kasus kualitas tidur dan cara menangani kasus tersebut. 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

 

 

No 

 

Nama  

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

 

Judul  

Penelitian 

Sampel  

penelitian,  

Instrumen  

Penelitian, 

dan Analisa 

Data 

 

Hasil 

Penelitian 

 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

1 Sulidah, 

Ahmad 

Yamin, 

Raini Diah 

Susanti. 

2016 

Pengaruh 

Latihan 

Relaksasi 

Otot 

Progresif 

terhadap 

Kualitas 

tidur Lansia 

Variabel 

Independeni:  

Relaksasi 

Otot 

Progresif 

 

Variabel 

Dependent: 

Kualitas tidur 

Lansia 

 

Instrumen 

Penelitian: 

PSQI 

 

Responden :  

51 Orang 

 

Desain 

Penelitian : 

Quasi 

Experimental 

dengan 

pendekatan 

Pretest-

Posttest 

Control 

Group 

Design. 

 

 

 

 P = 0,000 

(P<0,05) 

berarti ada 

pengaruh 

latihan ROP 

terhadap 

kualitas 

tidur lanjut 

usia 

Perbedaan 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

yaitu tempat 

penelitian dan 

desain 

penelitian. 

Pada penelitian 

yang akan 

dilakukan ini 

berada di 

Kelurahan 

Bunulrejo 

Malang dan 

memakai 

desain 

penelitian Pra 

Eksperimental 

One Group 

Ptetest Postest 

Design 

 

2 Citra 

Borneo. 

2017  

Pengaruh 

terapi 

relaksasi 

otot 

progresif 

Terhadap 

tingkat 

Variabel 

Independent:  

Relaksasi 

Otot 

Progresif 

 

Variabel 

P = 0,001 

(P<0,05) 

berarti 

terdapat 

pengaruh 

terapi 

relaksasi 

Perbedaan 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

oleh peneliti 

yaitu alat ukur 

yang 
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insomnia 

pada lansia 

Di Panti 

Jompo 

Graha 

Kasih Bapa 

Kabupaten 

kubu raya 

Dependent 

Insomnia 

 

Instrumen 

Penelitian: 

insomnia 

severity index 

 
Responden: 

28 orang 

 

Desain 

Penelitian : 

Pra 

eksperimen 

dengan 

rancangan 

one group 

pre-test and 

post-test 

design 

 

 

 

otot 

progresif 

terhadap 

insomnia 

pada 

kelompok 

perlakuan   

digunakan,  

dosis latihan 

yang akan 

diberikan dan 

variabel yang 

dikur. Alat 

ukur untuk 

penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan 

PSQI dengan 

dosis 1 kali 

sehari selama 

30 menit dan 7 

hari berturut-

turut. Dan 

variabel yang 

diukur yaitu 

kualitas tidur 

responden. 

3 Yuliana r. 

Kanender, 

Henry 

palandeng,  

Vandri 

d.kallo. 

2015 

Pengaruh 

terapi 

relaksasi 

otot 

progresif  

Terhadap 

perubahan 

tingkat 

insomnia  

Pada lansia 

di Panti 

Werdha  

Manado 

Variabel 

Independent:  

Relaksasi 

Otot 

Progresif 

 

Variabel 

Dependent: 

Insomnia 

 

Instrumen 

Penelitian: 

kuesioner 

Kelompok 

Study 

Psikiatri 

Biologi 

Jakarta-

Insomnia 

Rating Scale 

(KSPBJ-IRS) 

yang di 

modifikasi  

 

 
 

P = 0,000 

(P<0,05)   

 

terdapat 

pengaruh 

relaksasi 

otot 

progresif  

Terhadap 

perubahan 

tingkat 

insomnia 

pada 

kelompok 

perlakuan. 

 

Perbedaan 

dengan 

penelitian yang 

akan peneliti 

lakukan yaitu 

tempat 

penelitian, alat 

ukur yang 

digunakan dan 

variabel yang 

diukur. Tempat 

penelitian di 

Kelurahan 

Bunulrejo 

Malang dan 

menggunakan 

alat ukur PSQI 

dengan 

variabel yang 

diukur adalah 

kualitas tidur 

responden.  
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Sampel :  

36 

Responden 

 

Desain 

Penelitian : 

Pra 

eksperimen 

dengan 

rancangan 

one group 

pre-test and 

post-test 

design 

 

 

  
4 Nawang 

Wulandari, 

Titin Andri 

Wihastuti, 

Lilik 

Supriati. 

2015 

Pengaruh 

Relaksasi 

Otot 

Progresif 

terhadap 

Penurunan 

Ansietas 

Dan 

Peningkatan 

Kualitas 

Tidur 

Pasien 

Neurosa Di 

Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Kepanjen 

Kidul Kota 

Blitar 

Variabel 

Independen:  

Relaksasi 

Otot 

Progresif 

 

Variabel 

Dependen: 

penurunan 

ansietas dan 

peningkatan 

kualitas tidur  

 

Instrumen 

Penelitian: 

kuesioner 

HAR-S untuk 

kecemasan 

dan PSQI 

untuk 

kualitas tidur 

 
Sampel :  

26 

Responden 

 

Desain 

Penelitian : 

Quasy 

Eksperimenta

l Pre-Post 

Test With 

Control 

P = 0,000 

(P<0,05) 

ada 

pengaruh 

untuk 

penurunan 

ansietas dan 

peningkatan 

kualitas 

tidur pada 

kelompok 

perlakuan 

 

Perbedaan 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

yaitu tempat 

penelitian, 

variabel yang 

diteliti dan 

desain 

penelitian.  

Tempat 

penelitian di 

Kelurahan 

Bunulrejo 

Malang 

dengan 

menggunakan 

desain Pra 

Eksperimental 

dengan One 

Group Ptetest 

Postest 

Design. Yang 

diteliti hanya 

kualitas tidur 

saja 
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Group 

dengan 

Purposive 

Sampling 

 


