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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Proses kehidupan setiap individu mengalami perkembangan mulai sejak 

lahir hingga lanjut usia (Lansia). Manusia mulai berkembang dari bayi, remaja, 

dewasa, dan tua yang merupakan tahap akhir kehidupan (Permady, 2015). 

Lansia adalah tahap menurunnya kemampuan, mengalami kelemahan fisik, 

mengalami keterbatasan, dimulai dengan beberapa perubahan dalam hidup. Usia 

lanjut merupakan seorang yang berusia 60 tahun atau lebih, secara fisik masih 

berkemampuan atau tidak mampu lagi berperan dalam pembangunan secara aktif 

(Depkes, 2011). Semakin bertambahnya umur manusia, terjadi proses penuaan 

dengan diikuti banyak masalah kesehatan terutama dapat berdampak pada 

perubahan-perubahan didiri manusia baik dalam perubahan fisik, kognitif, 

perasaan, sosial, dan seksual (Azizah, 2011). Salah satu perubahan terjadi pada 

lansia yaitu perubahan kualitas tidur. 

Kualitas tidur yang diharapkan setiap orang adalah mempertahankan 

keadaan tidur mendapatkan kedua tahap tidur yaitu Rapid Eye Movement (REM) 

dan Non Rapid Eye Movement (NREM) yang sesuai (Khasanah, 2012). Penting 

bagi setiap individu mempertahankan keadaan tidur yang sesuai untuk 

mendapatkan kesegaran dan kebugaran saat terbangun dari tidurnya. Kualitas 

tidur bisa dikatakan baik jika tidak menunjukkan gejala kekurangan tidur dan 

tidak mengalami masalah dalam tidurnya (Gaultney, 2010 dalam Indarwati, 

2012). Gangguan kualitas tidur diawali dengan perubahan pola tidur. Perubahan 

pola tidur pada didasari oleh berubahnya ritme sirkadian (Permady, 2015). 
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Ritme sirkadian mengatur siklus tidur, suhu tubuh, aktivitas saraf otonom, 

aktivitas saraf kardiovaskuler, dan sekresi hormon. Pusat dari pengaturan ritme 

sirkadian adalah suprachiasmatic nucleus (SCN) di hipotalamus. Kerja dari SCN 

dipengaruhi beberapa faktor yaitu cahaya, aktivitas sosial dan fisik (Bliewise & 

Endeshaw, 2006). Ketika terpapar cahaya dan masuk ke retina maka neuron 

fotoreseptor SCN akan teraktivasi. SCN merangsang pineal gland lalu 

mensekresikan melatonin yang menimbulkan rasa kantuk (Galimi, 2010). 

Pertambahan usia berkaitan dengan penurunan fungsi SCN. Lansia yang 

mengalami penurunan fungsi SCN dapat menyebabkan terjadinya gangguan 

ritme sirkadian. Perubahan kualitas tidur dengan angka terbanyak terjadi pada 

lansia oleh Bliewise (2006) dalam Potter & Perry (2016). 

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2014, populasi lansia di 

Indonesia yaitu penduduk indonesia diatas 60 tahun yang diperkirakan menjadi 

dua kali lipat 12% dan akan bertambah menjadi 22% tahun 2050. Di Indonesia 

jumlah lansia dapat mencapai 20,24 jiwa atau setara dengan 8,03% dari seluruh 

penduduk Indonesia pada tahun 2014 (Badan Pusat Statistik, 2014). Amerika 

Serikat, sekitar 100 juta orang per tahun pada lansia mengalami gangguan tidur 

(Mickey, 2006). Di Indonesia sekitar 750 per tahun lansia mengalami gangguan 

tidur. Prevalensi gangguan tidur di Indonesia yaitu sekitar 50% Depkes RI 

(2010). Lansia dengan usia 65 tahun, 50% yang tinggal di rumah mengalami 

gangguan tidur dan 66% lansia mengalami gangguan tidur tinggal dengan 

diberikan fasilitas perawatan jangka panjang. Dari angka yang terus meningkat, 

ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan kualitas tidur. 

Gangguan kualitas tidur dapat disebabkan oleh rasa nyeri, kecemasan, irama 

sirkadian, hormon, dan lingkungan. Nyeri merupakan suatu keadaan yang lebih 
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dari sensasi tunggal yang disebabkan dari stimulasi tertentu. Nyeri dapat 

membangunkan sebagian lansia saat malam hari lalu sulit untuk tidur kembali 

(Potter & Perry, 2005). Rasa nyeri dapat menimbulkan rasa cemas pada lansia. 

Kecemasan dapat meningkatkan kadar norepinefrin dalam darah melalui saraf 

simpatis. Perubahan tersebut akan menyebabkan kurangnya waktu tidur pada 

tahap IV NREM dan tidur REM serta lebih banyak perubahan pada tahap tidur 

lain dan sering terbangun pada malam hari (Kozier et al, 2010). 

Gangguan irama sirkadian dapat mempengaruhi kadar melatonin yaitu 

terjadi penurunan sekresi hormon pertumbuhan, tiroid, proklatin, dan kortisol 

pada lansia dikeluarkan selama tahap tidur NREM. Melatonin berfungsi 

mengontrol sirkadian terutama pada malam hari. Apabila terpapar oleh cahaya 

terang, sekresi melatonin akan menurun sehingga mempengaruhi relaksasi dan 

penurunan tempratur badan. Lansia sensitif terhadap stimulasi dari lingkungan. 

Pengaruh lingkungan seperti tempratur dan alas yang tidak nyaman digunakan 

dapat mengganggu tidur. Gangguan tidur dapat meninumbulkan dampak 

fisiologis dan biologis (Wavy, 2008). 

Dampak gangguan tidur secara fisiologis yaitu gangguan kualitas tidur dapat 

mengakibatkan disfungsi siang hari, menurunnya kesehatan, kelelahan, 

penurunan aktivitas sehari-hari, dan menurunnya daya tahan tubuh. Gangguan 

kualitas tidur secara biologis berdampak pada penurunan fungsi kognitif. Dan 

berkaitan dengan meningkatkan ketegangan, kebingungan, suasana hati yang 

buruk, perasaan mudah tersinggung, cemas, penurunan kesejahteraan psikologi 

dan rendahnya kepuasaan hidup. Dan secara bersamaan, berhubungan dengan 

melambatnya psikomotor dan gangguan konsentrasi (Wavy, 2008). Gangguan 
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kualitas tidur dapat ditangani dengan tai chi, light weight, brisk walking, warm 

baths, breathing exercise, dan soft music. 

Gangguan kualitas tidur dapat ditangani secara farmakologi dan 

non-farmakologi. Dari segi non-farmakologi diberikan penanganan berupa 

massage dan aktivitas fisik ringan. Salah satu aktivitas fisik yang dapat diberikan 

berupa Chair Based Exercise. Chair Based Exercise (CBE) adalah intervensi 

kompleks karena melibatkan sejumlah komponen yang berhubungan. CBE dapat 

meningkatkan kekuatan otot, mobilitas sendi, koordinasi, meningkatkan 

kebugaran, dan meningkatkan kepercayaan (Robinson et al 2014). CBE pada 

kondisi gangguan tidur dan kunjungan malam ke toilet adalah membantu aliran 

cairan dari kaki ke ginjal saat siang hari daripada malam hari, membantu 

otot-otot rileks dan beristirahat pada malam hari (Hanna & Norman, 2011). 

Dari banyak gangguan kualitas tidur, sebuah penelitian telah melakukan 

pengukuran kualitas tidur. Busyee (1989) dalam Permady (2015) melakukan 

pengukuran dengan Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). PSQI merupakan 

sebuah instrumen efektif yang digunakan untuk mengukur kualitas tidur dan pola 

tidur. PSQI membedakan nilai menjadi kualitas tidur baik dan buruk yang 

mencakup tujuh aspek yaitu kualitas tidur subjektif, latensi tidur, durasi tidur, 

efesiensi tidur, gangguan tidur, penggunaan obat tidur, dan disfungsi tidur di 

siang hari. Alat ukur kualitas tidur dalam penelitian ini menggunakan PSQI. 

 Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan di Panti 

Griya Asih Lawang, didapatkan bahwa banyak lansia yang mengalami durasi 

tidur pendek. Secara bersamaan, banyak lansia yang mengalami masalah 

kesehatan terutama terbatasnya aktivitas karena harus menggunakan alat bantu 
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yaitu kursi roda. CBE memungkinkan lansia melakukan latihan dalam posisi 

duduk. Penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah senam lansia dan CBE 

belum pernah dilakukan sehingga perlu membuktikan pengaruh dari penelitian 

ini. Di Panti Jompo Griya Asih Lawang semua lansia mendapat perlakuan yang 

sama, nutrisi, dan aktivitas yang sama. Berdasarkan latar belakang di atas, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Chair Based 

Exercise terhadap kualitas tidur lansia di Panti Jompo Griya Asih Lawang”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh Chair Based Exercise terhadap kualitas tidur lansia di 

Panti Jompo Griya Asih Lawang 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh Chair Based Exercise terhadap kualitas tidur 

lanjut usia di Panti Jompo Griya Asih Lawang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengaruh sebelum Chair Based Exercise terhadap  

kualitas tidur lanjut usia di Panti Jompo Griya Asih Lawang 

b. Mengidentifikasi pengaruh sesudah Chair Based Exercise terhadap  

kualitas tidur lanjut usia di Panti Jompo Groya Asih Lawang 

c. Menganalisis pengaruh Chair Based Exercise terhadap kualitas tidur di 

Panti Jompo Griya Asih Lawang 
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D. Manfaat penelitian 

1. Bagi Penulis 

Manfaat penulisan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan penulis tentang pengaruh Chair Based Exercise 

terhadap kualitas tidur lanjut usia. 

2. Bagi Pembaca 

Memberikan informasi kepada tentang nilai hasil dari peningkatan 

kualitas tidur lansia serta metode yang dilakukan fisioterapi. 

3. Bagi Pendidikan 

Menambah pemahaman tentang pengaruh Chair Based Exercise 

terhadap kualitas tidur lanjut usia di dunia pendidikan. 

4. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyakat sehingga dapat lebih mengenal 

dan memahami Chair Based Exercise terhadap kualitas tidur lanjut usia. 

5. Bagi Fisioterapi 

Mengetahui secara mendalam mengenai Chair Based Exercise terhadap  

kualitas tidur lanjut usia 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No 
Nama, Judul, 

dan Tahun 
Variabel  

Alat Ukur 

dan 

Metodeologi 

Penelitian 

Hasil  Perbedaan  

1 

Pengaruh Senam 

Lansia Terhadap 

Indeks Kualitas 

Tidur Pada 

Lansia di 

Posyandu Lansia 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Andongsari 

Kecamatan 

Ambulu 

Kabupaten 

Jember 

Muchammad 

Fahrur Ridwan, 

Yunita Satya 

Pratiwi, Cahya 

Tri Bagus 

(2016) 

Variabel 

Dependen: 

Kualitas 

Tidur 

Variabel 

Independe

: Senam 

Lansia 

Alat ukur: 

Kuesioner 

terbuka 

Analisis 

menggunaka

n uji 

Wilcoxon 

Sign Rank 

Test  

Ada 

pengaruh 

signifikan 

dimana 

didapatkan 

hasil p>0,05 

yang berarti 

ada pengaruh 

senam lansia 

terhadap 

indek kualitas 

tidur pada 

lansia di 

posyandu 

lansia 

wilayah kerja 

puskesmas 

andongsari  

. 

Perbedaan 

penelitian yang 

akan saya lakukan 

adalah variabel 

independen yaitu 

dengan latihan 

berupa Chair 

Based Exercise 

pada jurnal ini 

variabel 

independen yaitu  

senam lansia 

Responden 

penelitian yang 

akan saya lakukan 

adalah lansia panti 

jompo Malang 

pada jurnal ini 

responden 

merupakan peserta 

posyandu lansia 

wilayah kerja 

Puskesmas 

Andongsari 

kecamatan Ambulu 

kabupaten Jember 

Pengukuran pada 

penelitian yang 

akan saya lakuakan 

adalah dengan 

PSQI pada jurnal 

ini menggunakan 

lembar kuesioner 

terbuka 

2 Pngaruh Senam 

Lansia Terhadap 

Kualitas Tidur 

Variabel 

Dependen: 

Kualitas 

Alat ukur: 

Pittsburgh 

Sleep 

Diperoleh 

p<0,05 

menunjukkan 

Perbedaan pada 

penelitian yang 

akan saya lakukan 
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pada Lansia yang 

Insomnia 

Famelia 

Yuriantika, 

Febriana Sabrian, 

Yulia Irvani 

Dewi 

(2015) 

Tidur pada 

Lansia 

yang 

Insomnia 

Variabel 

Independe

n: Senam 

Lansia 

Quality 

Index (PSQI)  

Analisis data 

menggunaka

n uji 

Wilcoxon 

bahwa ada 

pengaruh 

sena lansia 

terhadap 

kualitas tidur 

pada lansia 

insomnia 

  

 

adalah variabel 

independen pada 

penelitian yang 

akan saya lakukan 

adalah Chair Based 

Exercise pada 

penelitian ini yaitu 

senam lansia. 

Metode penelitian 

pada penelitian 

yang akan saya 

lakukan bersifat 

pre eksperimental 

dengan desain one 

group 

pretest-posttest 

pada penelitian ini 

bersifat quasi 

eksperimental 

dengan pre test and 

post test designs 

with control group.   

3 

Developing The 

Principles of 

Chair Based 

Exercise For 

Older People 

Katie R 

Robinson, Paul 

Leighton, 

Philppa Logan, 

Adam L Gordon, 

Kevin Anthony, 

Rowan H 

Harwood, John 

RF Gladman, 

Tahir Masud 

(2014) 

 

Variabel 

Dependen: 

Older 

people 

Variabel 

Independe

: Chair 

Based 

Exercise 

Likert scale 

of agreement 

ad free text 

responses. 

Mengidentifi

kasi 42 

pernytaan 

dalam 7 

domain. 

Pernytaan 

diterima pada 

7 domain 

yaitu definisi 

CBE, 

penggunaan 

yang dituju, 

struktur 

manfaat 

potensial, 

presedur, 

manajemen 

risiko, dan 

eveluasi. 

Perbedaan dengan 

penwlitian yang 

akan saya lakukan 

adalah penelitian 

untuk mengetahui 

ada atau tidah ada 

pengaruh CBE 

terhadap kualitas 

tidur lansia. Pada 

pada penelitian ini 

yaitu menjelaskan 

seperangkat prinsip 

yang mengatur 

CBE untuk orang 

tua ini memberi 

kejelasan untuk 

implementasi dan 

penelitian masa 

depan tentang 

CBE. 

4 

Chair Based 

Exercise in 

community 

setting: a cluster 

randomised 

Variabel 

Dependen: 

communit

y setting 

Variabel 

Alat ukur : 

Kuesioner 

Metode : a 

cluster 

randomised 

 48% (89 

dari 184 

dihubungi) 

yang 

memenuhi 

syarat tertarik 

Perbedaan dengan 

penelitian yang 

akan saya lakukan 

adalah penelitian 

untuk mengetahui 

ada atau tidak ada 
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feasibility study 

K. R. Robinson. 

A. L. Long, P. 

Leighton, S. 

Amstrong, R. 

Pulikottill-Jacob, 

J. R. F. Gladman, 

A. L. Gordon, P. 

Logan, K. A. 

Anthony, R. H. 

Harwood, P. E. 

Blackshaw, T. 

Masud. 

(2018) 

Independe

: Chair 

Based 

Exercise 

untuk 

berpartisipasi 

dengan 12 

direkru 

secara 

purposive.  

pengaruh CBE 

terhadap kualitas 

tidur lansia. Pada 

penelitian ini 

merupakan 

penelitian studi 

kelayakan untuk 

menguji kelayakan 

dan akseptabilitas 

pengobatan dan 

dan 

mengeksplorasi 

cara terbaik 

untukuntuk 

mengevaluasi CBE 

sebelum 

melakukan sidang 

definitif   

5 

Chair Based 

Exercise Book 

Simon Hanna & 

Annette Norman 

   Perbedaan dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

adalah untuk 

mengetahui ada 

atau tidak ada 

pengaruh CBE 

terhadap kualitas 

tidur lanjut usai. 

Pada penelitian ini 

merupakan 

menjelaskan 

prosedur dan 

manfaat latihan 

 


