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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lanjut Usia 

1. Definisi 

Lanjut usia (Lansia) adalah suatu tahap terjadinya penurunan 

kemampuan, mengalami kelemahan fisik, mengalami keterbatasan yang 

dimulai dengan adannya perubahan dalam hidup. Menurunnya sistem tubuh 

yang dialami lansia antara lain faktor fisiologis, biologis, psikososial, maupun 

spritual merupakan fenomenal kompleks (Mickey, 2006) 

Lanjut usia adalah seseorang telah mecapai usia 60 atau lebih dan 

dikatakan potensial jika masih produktif mampu memenuhi kebutuhan dirinya 

sendiri. Dan dikatakan tidak potensial jika tidak produktif yang bergantung 

pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari (Permady, 2015). 

WHO menggolongkan lansia berdasarkan usia biologis yakni usia pertengahan 

(midlle age) yaitu 45 sampai 59 tahun, lanjut usia (elderly) yaitu 60 sampai 75 

tahun, lanjut usia tua (old) yaitu 76 sampai 90 tahun, dan usia sangat tua (very 

old) yaitu berusia 90 tahun keatas (Mubarok et al 2006) 

2. Teori menua 

Proses menua merupakan siklus yang terjadi dengan tahapan sejak 

individu tersebut dalam kandungan sampai meninggal. Stanley & Bare (2007), 

proses penuaan adalah proses yang terjadi secara alami diturunkan, seiring 

perjalanan waktu mengubah sel atas struktural jaringan. Tua ditandai dengan 

mulai terlihatnya rambut beruban, adanya keterbatasan dalam beberapa 
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aktivitas, kulit mengendur, gerakan lambat, menurunnya kemampuan kognitif, 

dimnsia, dan kemunduran orientasi. 

Faktor yang dapat menyebabkan proses penuaan, yaitu faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal yaitu meliputi penurunan hormon, proses 

glikolisis, radikal bebas, sistem kekebalan yang menurun, gen, metilasi, dan 

apoptosis. Faktor eksternal meliutikebiasaan yang kurang baik, diet tidak sehat 

gaya hidup tidak sehat, stres, ekonomi, dan polusi lingkungan (Stanley & Bare, 

2007). Teori penuaan berkaitan dengan proses penuaan: 

a. Teori biologi 

1) Teori radikal bebas 

Radikal bebas dapat bersumber dari alam bebas. Radikal bebas 

yang tidak konsisten akan menimbulkan oksidasi oksigen bahan-bahan 

organik yang akan menyebabkan sel-sel tidak mampu untuk regenerasi 

(Maryam et al, 2008) 

2) Teori immunologi 

Bertambahnya usia, maka kemampuan seistem kekebalan 

untuk menghacurkan virus, bakteri, dan jamur melemah. Salah satu 

faktor dalam perembngan penyakit kronis seperti kanker dan penyakit 

kardiovaskular, serta infeksi yaitu disfungsi sistem kekebalan (Perry 

& Potter, 2001). 

3) Teori genetik  

Kejadian menua sebagai akibat dari perubaha biokimia yang 

terprogram oleh molekul-molekul DNA dan setiap sel pada saatnya 
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akan mengalami mutasi (Maryam et al, 2008). Dari teori somatik, 

teori menua disebabkan oleh kesalahan yang terus-menerus sepanjang 

kehidupn akibat lingkungan yang buruk.  

4) Teori stress 

Sel-sel tubuh lelah dipakai kembali disebabkan 

ketidakmampuan regenerasi jaringan mempertahankan keseimbangan 

lingkungan internal, kerja berlebihan, dan stres (Maryam et al, 2008). 

b. Teori psikologi 

Seorang lansia akan mampu berinteraksi dengan mudah terhadap nilai-

nilai yang ditunjang dengan statsu sosial yaitu dengan konsep diri yang 

positif. Usia lanjut mengalami penurunan kemampuan kognitif, memori, 

persepsi, dan belajar. Menurunnya kemampuan untuk menerima, 

memperoses, dan merespon stimulasi yang dimana terkadang akan muncul 

aksi yang berbeda dari stimulasi yang ada disebabkan penurunan fungsi 

sensorik (Maryam et al, 2008). 

c. Teori spritual 

Komponen spritual dan tumbuh kembang mengarah pada definisi 

hubungan dengan alam semesta dan tanggapan individu tenyang arti 

kedupan.sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan antar individu dan 

lingkungan yang terjadi akibat adanya kombinasi antara nilai-nilai dan 

pengetahuan (Maryam et al, 2008). 
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3. Aspek fisiogik dan patologik 

Bertambahnya usia seseorang, maka kemungkinan terjadi penurunan 

autonomik atas organ-organ makin besar (darmojo, 2009). Proses ini 

menyebabkan perubahan-perubahan pada lansia diantaranya: 

a. Perubahan panca-indera 

Terjadi beberapa perubahan morfologi pada hidung, saraf prasa di 

lidah, mata, telinga, dan kulit. Pada keadaan yang ekstrim bisa bersifat 

paologik, mialnya terjadi entropion/ekstropion, glaukoma, ulkus kornea 

dan katarak pada mata, sampa pada keadan kunfusio akibat penglihatan 

terganggu. Pada telinga terjadi tuli konduktif, sindrom Meniere (Darmojo, 

2009). 

b. Perubahan sistem gasti-intestinal 

Indera pengecap mengalami penurunan. Hilangnya sensitifitas saraf 

pengecap di lidah terutama rasa manis, asin, asam, dan pahit sehingga 

menyebabkan penurunan nafsu makan yang dapat mengakibatkan kondisi 

defisiensi nutrisi pada lansia. Kehilangan gigi dapat menyebabkan 

kesehatan gigi buruk dan gizi yang buruk. Berkurangnya otot rahang 

sehingga sering menyebabkan lansia kelelahan pada sat mengunyah 

makanan, 

c. Perubahan sistem respirasi  

Penurunan kekuatan otot-otot prnapasan dan menjadi kaku, penurunan 

aktivitas dari silia, penurunan elasisitas paru-paru. Oklusi sebagian atau 

total saluran pernapasan atas dapat terjadi, dapat menyebabkan Obstuctive 
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Sleep Apnea (OSA). Refleks bauk dan refleks fisiologi lain mengalai 

penurunan yang menyebabkan peningkatan kemungkinan terjadi infeksi 

akut pada saluran napas bawah (Darmojo, 2009). 

d. Peubahan sistem kardiovaskuler 

Katup jantung menebal dan kaku, penurunan kemampuan untuk 

memompa darah, penurunan elastisitas pembuluh darah, serta 

meningkatkan resisten pembuluh darah perifer sehingga mengalami 

hipertensi (Darmojo, 2009). 

e. Perubahan sistem endokrin 

Produksi hormon menurun begitu pula aktivita tiroid menurun, 

menurunnya Basal Metaboluc Rate (BMR) juga menurunnya pertukaran 

zat dan produksi aldosteron, strogen, dan testoeron. Contoh dari penurunan 

sistem endokrin adalah terganggunya sekresi norepinephrine dan 

serotonin. Keduanya berperan dalam terjaga dan rasa kantuk (Darmojo, 

2009). 

f. Perubahan sistem muskuloskeletal 

Tulang kehilangan cairan dan makin rapuh sehingga menyebabkan 

pergerakkan pinggang, lutut, dan jari-jari terbatas, persendian kaku dan 

membesar. Tendon perlahan mengerut dan mngalami sklerosis, adanya 

atrofi serabut otot sehingga menyebabkan pergerkan yang lambat, otot-otot 

mudah menjadi kram dan tremor, sehingga sering dijumpai sebagai gejala 

Restless Leg Syndrome (RSL). Proses cupling penulangan yaitu perusakan 

dan pembentukan tulang melmbat seiring bertambahnya usia. Selain akibat 
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menurunnya aktivitas tubuh, juga akibat menurunnya hormon wanita 

(estrogen), vitamin D dan beberapa hormon lain misalnya parathormon 

kaltisonin (Darmojo, 2009). 

g. Perubahan sisem imun 

Sistem imun merupakan mekanisme yang digunakan untuk 

mempertahankan keutuhan tubuh, sebaga perlindungan dari bahaya yang 

dapat ditimbulkan oleh berbagai bahan dan ligkungan hidup. Mekanisme 

pertahanan ini mengalami penurunan kemampuan yang menyebabkan 

penurunan kemampuan tubuh dalam menghilangkan baktri dan virus 

yanga masuk kedalam tubuh. sensitivitas imun yang menurun berkaitan 

dengan penurunan kelenjar-kelenjar imun, seperti kelenjar timus dan limpa 

(Fatimah, 2010). 

h. Perubahan sistem perkemihan 

Terjadi perubahan yang signifikan pada sistem perkemihan. Banyak 

yang mengalami kemunduran conohnya laju filtrasi, ekskresi dan reabsorsi 

oleh ginjal, hilangnya protein terus-menerus dari ginjal, penurunan 

kapasitas kandung kemih, nuktoria, peningkatan inkontinesia urgensi dan 

stres pada wanita terjadi akibat penurunan tonus otot perineal. Pada pria 

sering terjadi retens urin dan sulit berkemih akibat pembesaran prostat 

(Potter & Perry, 2011). 

i. Perubaha sistem saraf 

Pada lansia umumnya berat otak menurun 10-20%. Selain penurunan 

berat otak, terjadi jjuga penebalan meningan, kedalaman dan sulci 
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berkurang pada otak lansia (Darmojo, 2009). Pada lansia, resiko sindrom 

parkinson dan dimensia tipe alzheimer disebabkan oleh adanya degenerasi 

pidmen aubstansia nigra dan kekusutan neurofibriler. Perubahan pada 

patologik pada jaringan saraf sering diikuti bebragai penyaki metabolik 

speperti diabtes meilitus, hipertensi, yang juga menyebabkan gangguan 

susunan saraf tepi (Fatimah, 2010). 

B. Tidur 

1. Definisi 

Tidur adalah suatu keadaan yang dilakukan terus-menerus dalam jangka 

waktu tertentu dan mengalami perubahan kesadaran. Tidur merupakan suatau 

keadan yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan mental, fisiologi, 

emodional, dan kesehatan (Aspiani, 2014). Tidur adalah suatu kondisi 

seseorang karena perseptual individu terhadap lingkungan menurun atau 

hilang, pada kondisi tersebut seseorang dapat dibangunkan kembali dengan 

rangsangan yang cukup. 

2. Fisiologi tidur 

Fisiologi tidur ialah suatu aturan kegiatan yang diakibatkna karena adanya 

mekanisme selebral dengan secara bergantian dan menekan saraf pusat otak 

agar memberi perintah pada tubuh untuk bangun dan tidur. Mekanisme siklus 

tidur merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mempertahankan 

keseimbangan. Mekanisme homoestatis dlam siklus tidur berkaitan dngan 

aktivitas sel-sel neuron dalam batang otak serta peran dari neurotransmitter 

yang diproduksi hipotalamus (Juddith, 2010). 
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Dalam mensafalon dan bagian atas pons terdapat pusat pegatura aktivitas 

kewaspasaan dan tidur. Dalam keadaan sadar, neuron dalam Reticular 

Activating System (RAS) akan melepaskan katekolamin. Beberapa 

neurohormon dan neurotransmitter juga dihubungkan dengan tidur dan 

terbangunu. Produksi yang dihasilkan oleh dua mekanisme selebral dalam 

batang otak ini menghasilan seretonin. Seretonin merupakan neurotransmitterr 

yang bertanggungjawab  terhadap transfer implus-implus saraf ke otak. 

Seretonin juga berperan spesifik dalam menginduksi rasa kantuk.  

Saat tidur terdapat pelepasan serum seretonin dari sel khusus yang berada 

di pons dan batang orak tengah, yaitu Bulbar Synchronizing Regional (BSR) 

dan pada saat terbangun bergantung dari keseimbanagan implus diterima 

dipusat otak dan sistem limbik. RAS dan BSR adalah sistem pada batang otak 

yang mengatur siklus atau perubahan dlam tidur (Hidayat, 2008). Saat tidur 

dikontrol oleh SCN yang mengatur irama sirkadian. Dalam tubuh serotonin 

diubah menjadi melatonin. Melatonin merupakan suatu hormon katekolamin 

yang diproduksi secara alami dan dapat membantu irama sirkadian pada siklus 

tidur-bangun (Potter & Perry, 2011). 

Keadaan terjaga dikendalikan oleh neurotransmitter norepinephrine, 

sedangkan keadaan tidur dikendalikan oleh serotonin yang diubah menjadi 

melatonin (Wold, 2008). Katekolamin yang dilepaskan dari neuron RAS akan 

menghasilka hormn norepinephrine yang umumnya hormon ini akan 

merangsng otak untuk melakukan peningkatan aktivitas. Seseorang dalam 

keadaan stres atau cemas, kadar hormon ini akan meningkatkan dalam darah 

yang akan merangang sistem saraf simpatetik sehingga seseorang akan terus 

terjaga. 
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3. Tahap-tahap tidur 

Tidur normal dibagi menjadi dua fase yaitu NREM dan REM. Tidur 

dimulai dari status NREM yang terbagi menjadi empat tahap. Kualitas tidur 

dari 1 sampai 4 bertambah dalam (Potter & Perry, 2005). 

Tahap 1 NREM merupakan periode transisi menuju saatnya tidur, saat 

individu dengan mudah terbangun (Maas, 2011). Pada tahap ini terjadi 

pengurangan aktivitas fisiologis, seperti pengurangan tanda-tanda vital dan 

metabolisme saryono & Wisianti, 2010). Tahap 2 NREM ialah sebaga periode 

tidur ringan dengan tahap relaksasi yang sangat besar. Tahap ini disebut 

sebagai tidur bersuara dan berakhir 10-20 menit. Fungsi tubuh dalam tahap ini 

menjadi lambat (saryono & Widianti, 2010). Tahap 3 NREM merupakan tahap 

pertama tidur dalam. Otot-otot menjadi rileks sehingga sulit dibngunkan. 

Tanda-tana vital menurun namun tetap teratur dan berakhir dalam 15-30 menit. 

Tahap 4 NREM merupakan periode tidur paling dalam dan tahap terbesar 

terjadinya pemulihan. Tanda-tanda vital menurun secara bermakna. 

Keempat tahap tidur NREM diikuti oleh tahap tidur REM. Tingkat 

terdalam relaksasi tubuh terjadi selama tahap idur REM, tetapi EEG serupa 

denganpola yang terlihat selama terjaga. Selama tahap tidur, frekuensi 

pernapasana, denyut jantung, dan tekanan darah mnjadi tidak teratur, dan 

meningkat secara berkala (Maas, 2011). Sekresi lambung juga mengalami 

peningkatan. Pada tahap ini, individu akan mengalami mimpi dan tahap ini 

berakhir dalam 90 menit (Saryono & Widianti, 2010). 
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4. Siklus Tidur 

Siklus tidur normal dimulai dengan tahap pra tidur, yitu perubahan dari 

keadaan sadar sampai mengantukk, dibutuhkan waktu sekitar 10-30 menit. 

Selanjutnya, memasuki tahap tidur utuk menyelesaikan 4-6 tahap dalam siklus 

tidur (Potter & Perry, 2011). Siklus tidur yang tidur yaitu: 

a. Periode terjaga 

Periode terjaga ditandai dengan mata terbuka dan respn individu 

terhadap lingkungan sekitar. Seseorang juga dapat merasakan rileks pada 

periode tini, dan pada akhirnya merasa mengantuk. 

b. Periode tidur NREM 

Priode tidur NREM dimlai dari tidur dangkal sampai tidur dalam. 

Tidur NREM berkaitan dengan fungsi aktivitas otot, penurunan 

pernapasan, penurunan aktivitas otak. Selama periode tidur, metabolise me 

meningkat disertai dengan aliran darah terutama daerah otak (Wilson, 

2008). Tidur NEM terdiri dari empat tahap yang menunjukkan kedalaman 

tidur etiap masing-masing tahapnya dengan karakteristik yang berbeda-

beda. 

1) Tahap 1 

Mulai dengan mata tertutup, perasaan lebih rileks, pikiran 

hilang timbul dan merasa seperti melayang. Pada tahap in 

seseorang mudah dibangunkan. Tahap 1 disebut tidur ringan yang 

ditandai dengan adanya penurunan aktivitas fisik, tanda-tanda vital 

dan metabolisme (Potter & Perry, 2011 dalam Wilson, 2018). 
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2) Tahap 2 

Tahap 2 merupakan periode tidur bersuara, dimana adanya 

peningkatan relaksasi dan gerakan mata mulai berkurang serta 

mudah untuk dibangunkan. Tahap ini terjadi selama 10-20 menit 

(Potter & Perry, dalam Wilson, 2018). 

3) Tahap 3 

Tahap 3 disebut sebagai awal tidru yang dalam dan berlangsung 

selama 15030 menit. Kondisi otot pada tahap in dalam keada santai 

penuhm tanda vitak menurun tetapi tetap tertidur. Pada tahap in 

biasanya orang akan sulit dibangunkan dan tidak bergerak (Potter 

& Perry, 201). 

4) Tahap 4 

Tahap 4 merupakan tahap tidur yang terdalam, keadaan sangan 

sulit dibangunkan disertau adanya penurunan tanda-tanda vital, 

berlangsung 15-30 meit. Tidur sambil berjalan dan dapat terjadi 

enuresis pada tahap ini (Potter & Perry, 2011). 

c. Periode tidur REM 

Tidur REM umumnya terjadi sekitar 90 menit setelah tidur bersama 

siklus tidur NREM yag ditandai dengan gerakan mata yang cepat, kelopak 

mata tertutup, pernapasan lebih cepat, tidak teratur dan dangkal, denyut 

jantung dan tekanan darah mningkat. Tahap ini uga ditandai dengan 

penurunan tonus otot dan peningkatan sekresi lambung. Tidur REM 

merupakan 20-25% dari siklus tidur (potter & Perry, 2011). 
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5. Fungsi Tidur 

Periode tidur juga bagian dari proses mempertahankan fungsi fisiologis 

normal. Potter & Perry (2011), penggunaan energi sehari-hari perlu diganti 

dengan periode istirahat pada saat malam hari. Dalam siklus tidur dikenal 

tahap REM, tahap yang sangat penting untuk jaringan otak dan memelihara 

fungsi kognitif. Idur REM menebabkan perubahan aliran darah ke otak, 

peningkatan aktivitas krteks, peningkatan konsumsi oksigen dan pengeluaran 

ephineprine. Tidur juga berfungsi untuk mempertahankan fungsi mental, 

memorim aktivitas sistem kekebalan dan regulasi hormon. Tidur bermanfaat 

dalam memelihara fungsi jantung (Oswald, 1984 dalam Potter & Perry, 2015). 

6. Kualitas Tidur 

Kualitas tidur adalah kemampuan setiap orang untuk mempertahankan 

keadaan tidur untuk mendapatkan tahap tidur REM dan NREM yang tepat 

(Khasanah, 2012). Tidur yang berkualitas merupakam suatu keadaan tidur 

yang dijalani seseorang individu dan menghasilkan kesegaran dan kebugaran 

saat terbangun. Kualitas tidur adalah kepuasaan seseorang terhaap tidur, 

sehingga tidak memperlihatkan perasaan lelah, mudah terangsang dan gelidah, 

lesu dan apatis, kehitanaman di area mata, kelopak mata bengkak, konjungtiva 

merah, mata dirasakan perihm perhatian terpecah, merasa pusing, dan sering 

menguap atau mengantuk (Hidayat, 2006). 

Ertekin & Dogan (199, dalam Eser et al, 2007) menyatakan bahwa 

kualitas tidur mencangkup lamanya waktu yag dibutuhkan untuk tidur, 

frekuensi bangun dalam tidur malam, tidur dalam, dn restfulness. Faktor yang 
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dapat mempengaruhi kualitas tidur yakni usia, penyakit fisik, obat-obtan dan 

zat tertentu, gaya hidup, stres, emosional, asupan makanan dan kalori, dan 

lingkungan. Kualitas tidur dikatakan baik jika tidak menunjukkan tanda-tanda 

kurangnya durasi tidur dan tidak mengalami maslah salam tidur (Hidayat, 

2006). Tanda-tanda kekurangan tidur meliputi area gelap disekitar mata, mata 

terlihat bengkak di kelopak matam dan konjungtiva memerah, kantuk yang 

berlebihan, kesulitan berkonsentrasi, terlihat tanda-tanda keletihan seperti 

mual, pusimg, dan penglihatan kabur. Tanda psikologi dari kuragnya tidur 

yakni menarik diri, apatis dan respn menurun, merasa tidak enak badan, malas 

berbicara, daya ingat berkurang, bingung, timbul halusinasi, dan ilusi 

penglihatan dan pendengaran, keampuan memberikan pertimbangan atau 

keputusan menurun. 

7. Perubahan tidur 

Jumlah tidur totla pada umumnya tidak berubah sesuai bertambahnya 

usia, akan tetapi banyak dari kualitas tidur pada lansia mengalami perubahan 

(Potter & Perry, 2011). Periode REM cenderung memendek dimana terdapat 

progresif pada tahap NREM 3 dan NREM 4, bahkan beberapa lansia hampir 

tidak memiliki tahap tidur 4 selama prses penuaan, pola tidur mengalami 

perubahan yang khas, yang berbeda dengan orang pada aumumanya/ dewasa 

normal. Pada lansia waktu tidur dalam (delta sleep) yang pendek, dedangkan 

periode tidur stadium 1 dan 2 lebih panjang. Pada lansia terjadi perubahan 

irama sikadian tidur normal yang mengakibatkan kurang sensitif pencahayaan 

terang dan gelap (Darmojo, 2009). 
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Normalnya irama sirkadian menjalankan peranan dalam pengeluaran 

hormon dan perubahan temperatut badan selama siklus 24jam. Pada usia 

lanjut, ekskresi kortisol dan GH serta perubahan temperatur tubuh berfluktuasi 

dan kurang menonjol. Hormon melatonin yang diekskresikan pada malam hari 

dan berkaitan dengan tidur, akan meneruskan sesuai bertambahnya usia 

(Darmojo, 2009).  

8. Gangguan Tidur pada Lanjut Usia 

Proses penuaan membuat lansia leih mudah mengalami gangguan tidur 

(Maas, 2011). Gangguan tidur dengan berkepanjangan dapat mengakibatkan 

berbagai perubahan pada iklus tidur biologis orang normal, yaitu daya tahan 

tubuh menurun dan prestasi kerja, konsentrasi tepecah,kelelahan sehingga 

dapat mempengaruhi keselamatan diri sendiri, maupun keselamatan orang lain 

(Potter & Perry, 2001). Lansia seringkali mengeluh beberapa gangguan dala 

memulai dan mempertahankan tidur, yaitu: 

a. Insomnia 

Insomnia adalah ketidkmampuan untuk tidur walaupun 

keinginan untuk melakukan tidur. Lansia rentan dari insomnia 

karena adanya perubahan pla tidur yang biasanya mnyerang tidur 

tahap 4 NREM. Keluhan insomnia mencakup ketidakmampuan 

ntuk tidur, seringkali terbangun, ketidakmampuan kembali 

melanjutkan tidur, serta terbangun lebih awal (Stanley & bare, 

2006). 

b. Apnea tidur 

Apnea tidur adalah berhentinya prnapaan selama tidur (Stanley 

& Bare, 2006). Apnea ditandai dengan adanya tanda dan gejala 
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mendengkur, berhentinya penapasan minimal selama 10 detik, dan 

rasa kantuk siang hari. Lansia dengan apnea tidur dapat mengalami 

henti napas maksimal sebanyak 300 kali dengan episode apnea 

dapat berakhir dari 10 detik hingga 90 detik. 

c. Restless Leg Syndrome 

Restlees Leg Syndrome (RSL) atau sindrom kaki kurang tenang 

ditandai dengan rasa tidak enak pada kaki yang berlebihan daat 

penderita beristirahat selama malam hari. Penderita juga mersa 

seperti dirayapi semu sehigga menyebabkan penderita 

menggerakan kakinya, atau berjalam guna menghilangkan rasa 

tidak enak yang dirasakan. 

9. Pengukuran Kualitas Tidur 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) merupakan suatu instrumen 

efektif yang digunakan utuk mengukur kualitas tidur dan pola tidur. Busyee 

dalam Permady (2015) membedakan nilai PSQI menjadi kualitas tdiur baik 

dan buruk yang mencapai tujuh komponen penilaian yang terdiri dari kualitas 

tidur sebjektif, latensi tidur, durasi tidur, efisiensi tidur, gangguan tidur 

penggunaan obat tidur, disfungsi tidur siang. 

Tabel 2.1 Komponen Kuesioner PSQI 

Komponen  Nomor  

Efisiensi tidur 1, 3 

Latensi tidur 2, 5a 

Durasi tidur 4 

Gangguan tidur 5b-5j 

Konsumsi obat 6 

Disfungsi di siang hari 7, 8 

Subjektif  9 
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Tabel komponen dan nomor pertanyaan kuesioner adaptasi dari 

Permady (2015). Setiap komponen mempunyai skor dari 0 sampai 3, dimana 0 

adalah paling baik sedangkan 3 adalah sangat buruk. Skor total kompnen PSQI 

mempunyi rentang total dari 0-21, yakni semakin kecil skor total maka 

semakin baik pula kualitas tidurnya dan sedangkan semakin besar skor total 

maka semakin buruk kualitas tidurnya. 

C. Chair Based Exercise 

1. Definisi 

Chair Based Exercise (CBE) adalah intervensi kompleks dimana 

banyak melibatkan sejumlah komponenyang berhubungan. CBE digunakan 

oleh orang tua yang tidak mampu untuk mengambil bagian dalam bentuk lain 

dari latihan karena keterbatasan aktivitas yang akut atau jangka waktu panjang 

(Robinson et al, 2014). Setiap  sesi CBE yaitu pemanasan, gerak inti, dan 

pendinginan dikombinasikan dengan Breathing Exercise (BE) dengan tujuan 

menguatkan otot-otot bantu pernapasan dan meningkatkan pola pernapasan. 

BE menjadikan tubuh mendapatkan oksigen yang kuat. Oksigen memegang 

peran penting dalam sistem respirasi  dan sirkulasi tubuh (Hermansyah, 2014). 

2. Manfaat Chair Based Exercise 

CBE dapat meningkatkan kekuatan otot, mobilitas sendi, koordinasi, 

meningkatkan kebugaran, dan meningktkan kepercayaan dengan aktivitas 

sehari-hari (Robinson et al, 2014). Manfaat CBE pada kondisi tekanan darah 

rendah adalah membantu menurunkan kadar kolesterol, hormon stres, dan 

ketegangan otot, membantu menurunkan tekanan darah, membantu penguatan 

otot jantung, membantu sirkulasi darah dan cairan tubuh untuk bergerak. Pada 

kondisi depresi adalah latihan riis endorfin, merasa baik, merasa cerian dn 
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positif, menurunkan berat badan. Pada kondisi Low Back pain adalah 

meningkatkan otot perut, memperbaiki postur, dan mencegah sembelit dan 

kembung yang menekankan otot yang menyebabkan rasa sakit. 

Pada keadaan inkontenesia urin adalah merangsang otot dan rasa haus 

yang merangsang alira urin, bergerak lebih mudah sehingga tidak ada 

keterlambatan dala toilet, dan akan mencegah infeksi dan pengisian berlebihan. 

Pada keadaan tidak ada energi dan napas pendek adalah meningkatkan stamina 

dan kekuatam otot, merangsang sirkulasi ke seluruh organ termsuk otak, dan 

menurunkan berat badan. Pada keadan gangguan tidur dan kunjungan ke toilet 

adalah membantu aliran cairan dari kaki ke ginjal pada siang hari daripada 

malam hari, membantu otot-otot rileks dan beristirahat pada malam hari 

(Hanna & Norman, 2011). 

3. Prosedur Chair Based Exercise 

Prosedur gerakan CBE yang akan dilakukan adaptasi dari Simon Hanna 

dan Annette Norman tahun 2011 adalah sebagai berikut: 

a. Gerakan Latihan Nafas 

Gerakan bertujuan mengatur pola nafas, rileksasi, dan melatih otot-

otot pernapasan(otot intercostalis ekternus, otot diafragma, dan otot 

sternocledomastoid.) 
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Gambar 2.1 Breathing Exercise 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi duduk bersandar di kursi 

2) Tarik napas secara dalam melalui hidung dan hembuskan secara 

perlahan melalui mulut 

3) Selama 2 set dengan 8 hitungan 

b. Gerakan Pemanasan 1 

Gerakan melatih otot lengan dan tangan (otot pnonator teres, otot 

flexor carpi radialis) 

   

Gambar 2.2 Hand 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi duduk bersandar di kursi 

2) Lengan membentuk siku-siku yang sejajar dengan bahu dan 

tepuk 

3) Selama 2 set dengan 8 hitungan 
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c. Gerakan Pemanasan 2 

Gerakan  melatih otot bahu (otot deltoid, otot supraspinatus, otot 

infraspinatus, otot biceps, otot flexor lengan) 

  

Gambar 2.3 Wide Applause 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi duduk bersandar di kursi 

2) Tangan dibuka lebar kemudian tepuk 2 set dengan 8 hitungan 

d. Gerakan Pemanasan 3 

Gerakan melatih konsentrasi dan fleksibilitas  jari tangan 

  

Gambar 2.4 Locking Motion 

Sumber : Data Sumber, 2018 

1) Posisi duduk bersandar di kursi 

2) Kedua lengan membentuk sudut siku-siku 

3) Satu tangan mengarah ke sisi tangan lain 

4) Selama 2 set 8 hitungan 
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e. Gerakan Pemanasan 4 

Gerakan melatih otot pada kaki atau jari-jari  kaki dan 

mengurangi pembengkakan pada kaki (otot tibialis anterior , otot 

gastrocnemius) 

 

Gambar 2.5 Dorsoflexion Movement 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi duduk bersandar di kursi 

2) Kaki dorsifleksi 

3) Selama 2 set dengan 8 hitungan 

f. Gerakan Pemanasan 5 

Gerakan melatih berjalan saat duduk (otot quadriceps, otot 

hamstring), melancarkan sirkulasi darah. 

 

Gambar 2.6 Lift Legs and Knee Flexion 

Sumber : Data Primer, 2018 
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1) Posisi duduk bersandar di kursi 

2) Angkat satu kaki 10cm dan fleksi knee 

3) Selama 2 set dengan 8 hitungan 

g. Gerakan Pemanasan 6 

Gerakan melatih koordinasi, melatih ekstremitas atas (otot 

infraspinatus, otot serratus anterios) 

  

Gambar 2.7 Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi duduk bersandar di kursi 

2) Satu tangan menggenggam tangan satunya dan berada di salah 

 satu sisi samping paha 

3) Secara bersamaan tarik tangan ke atas menyilang 

4) Selama 2 set dengan 8 hitungan 

h. Gerakan Pemanasan 7 

Gerakan melatih otot  bahu dan punggung (otot biceps, otot triceps, 

dan otot suprspinatus) 
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Gambar 2.8 Rowing Exercise 

Sumber : Data Primer. 2018 

1) Posisi duduk bersandar di kursi dengan nyaman 

2) Tangan dikepal, kedua tangan didorong sejajar dengan bahu dan 

tarik ke belakang 

3) Selama 2 set 8 hitungan 

i. Gerakan Pemanasan 8 

Gerakan melatih keseimbangan, koordinasi kaki dan tangan, 

melatih otot ( otot biceps, otot triceps, hamstring, dan quadriceps) 

 

Gambar 2.9 The Marching 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi duduk bersandar di kursi 

2) Satu kaki diangkat setinggi 10cm 

3) Satu lengan di ayunkan ke bagian depan belakang 

4) Gerakan ayunan lengan kanan dan mengangkat kaki kiri 
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5) Selama 2 set dengan 8 hitungan 

j. Gerakan Inti 1 

Gerakan rileksasi otot paha (otot quariceps) 

  

Gambar 2.10 Put The Femur 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi duduk dengan badan sedikit kedepan bungkuk 

2) Tangan diatas paha dan tepuk paha 

3) Selama 2 set 8 hitungan 

k. Gerakan Inti 2 

Gerakan rileksasi otot gastrocnmius dan otot soleus 

  

Gambar 2.11 Put on Gastrocnemius 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi duduk di kursi sedikit forward 

2) Tangan berada di bagian gastrocnemius, tepuk secara bersamaan 

 kedua sisi kanan dan kiri 
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3) Selama 2 set dangan 8 hitungan  

l. Gerakan Inti 3 

Gerakan melatih kekuatan tangan (otot bicepas, otot rotator cuff,  

dan otot deltoid) 

  

Gambar 2.12 Hammer Press 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi duduk bersandar di kursi 

2) Tangan mengepal dan sejajar bahu dan diangkat ke atas 

3) Selama 2 set dengan 8 hitungan 

m. Gerakan Inti 4 

Gerakan memperkuat otot punggung atas, membantu 

memperbaiki postur,  melatih kekuatan otot bahu (flexor carpi ulnar, 

dan otot deltoid) 

  

Gambar 2.13 Tera Band Pull and Loose 

Sumber : Data Primer, 2018 



34 

 

 

 

1) Posisi duduk bersandar di kursi 

2) Kedua tangan memegang tera band dan tarik ke kedua sisi 

3) Selama 2 set dengan 8 hitungan 

n. Gerakan Inti 5 

  Gerakan melatih kekuatan ototjari tangan, dan otot lengan (levator 

dan otot biceps) 

  

Gambar 2.14 Tera Band Pull Up 

Sumber : Data Primer, 2018. 

1) Posisi duduk bersandar di kursi 

2) Kedua tangan memegang tera band dengan posisi tangan satu di 

 bawah dan satu di atas kemudian tangan diatas menarik tera 

 band ke arah atas 

3) Selama 2 set dengan 8 hitungan  
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o. Gerakan Inti 6 

 Gerakan melatih kekuatan otot quadriceps, kekuatan otot biceps 

  

Gambar 2.15 Tera Band Knee Flexion 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi duduk bersandar di kursi 

2) Kedua tangan masing-masing memegang ujung tera band, bagian 

 tengah berada di telapak kaki, posisi knee fleksi, kemudian tera 

 band ditarik 

3) Selama 2 set dengan 8 hitungan 

p. Gerakan Inti 7 

 Geraka memperkuat otot quadriceps, otot hamstring, otot 

gastrocnemius, otot tibialis anterior, otot biceps, dan otot triceps 

  

Gambar 2.16 Tera Band Knee Extension 

Sumber : Data Primer, 2018. 

1) Posisi duduk bersandardi kursi 

2) Kedua tangan masing-masing memegang ujung tera band,bagian 
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 tengah di tepak kaki, posisi knee ekstensi kemudian ditarik 

3) Selama 2 set dengan 8 hitungan 

q. Gerakan Inti 8 

 Tujuan melatih kekuatan otot elector spine, otot pectoralis major, 

latisimus dorsi, otot, triceps, otot biceps, memperkuat otot yang 

berperan mebantu mengangkat barang 

 

Gambar 2.17 Crossed Tera Band 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi duduk bersandar di kursi 

2) Kedua tangan memegang ujung tera band dengan posisi tera band 

dari punggung kemudian ditarik ke depan dan gerakan menyilang 

3) Selama 2 set dengan 8 hitungan 

r. Gerakan Pendinginan 1 

Gerakan rileksasi otot trapezius, otot levator scapula, otot serratus 

anterior, otot pectolaris minor, otot pectolaris major, dan latisimus dorsi. 

 



37 

 

 

 

      

Gambar 2.18 Elevation Movement 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi duduk bersandar nyaman di kursi 

2) Bahu diangkat dan diturunkan 

3) Selama 2 set dengan 8 hitungan 

s. Gerakan Pendinginan 2 

Gerakan rileksasi otot rhomboid minor, otot latisimus dorsi, otot 

trapezius, otot levator scapula, dan otot serratus anterior. 

  

Gambar 2.19 Pronation-Retraction 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi duduk bersandar nyaman di kursi 

2) Bahu ke depan dan belakang 

3) Selama 2 set dengan 8 hitungan 
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t. Gerakan Pendinginan 3 

Gerakan peregangan dan rilekasi otot pectolaris minor, otot pectolaris 

major, otot deltoid, otot teres minor, dan oblique eksternus. 

  

Gambar 2.20 Hold and Pull 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi duduk bersandar di kursi 

2) Kedua tangan saling menggenggam di salah satu sisi paha 

 kemudian tarik dan ke satu sisi lainnya 

3) Selama 2 set dengan 8 hitungan 

u. Gerakan Pendingan 4 

 Gerakan peregangan rileksasi otot latisimus dorsi, otot rhomboid 

major, otot rhomboid minor, otot trapezius. 

 

Gambar 2.21 Stuck Position 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi duduk bersandar, badan sedikit forward di kursi 



39 

 

 

 

2) Fleksi knee, kedua tangan ke belakang memegang kursi dan tahan 

3) Selama 2 set dengan 8 hitungan 

v. Gerakan Pendingan 5 

Gerakan rileksasi otot upper trapezius, oto serratus anterior 

 

Gambar 2.22 Hands up 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi duduk bersandardi kursi 

2) Angkat salah satu tangan ke atas kemudian tahan dan turunkan 

3) Selama 2 set dengan 8 hitungan 

w. Gerakan Pendingan 6 

  Gerakan rileksasi otot iliotibial band dan otot quadriceps. 

         

Gambar 2.23 Open and Close 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi duduk bersandar di kursi 

2) Kedua tangan di letakkan di femur medial saat gerakan buka dan 
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 tangan di sisi lateral saat tutup 

3) Selama 2 set dengan 8 hitungan 

x. Gerakan Pendinginan 7 

Gerakan rileksasi otot rectus abdominis, otot elector spine, dan gluteus 

maksimus. 

  

Gambar 2.24 Trunk Flexion 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi duduk bersandar di kursi 

2) Lakukan gerakan fleksi trunk kemudian ditahan 

3) Selama 2 set dengan 8 hitungan 

y. Gerakan Pendingina 8 

Gerakan rileksasi otot gastrocnemius, otot hamstring, tendon achilles. 

 

Gambar 2.25 Leg Stretch 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi duduk bersandar di kursi 
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2) Satu kaki lurus ke depan dengan dosofleksi dan kedua tangan 

 berada di kaki posisi fleksi knee kemudian ditahan 

3) Selama 2 set dengan 8 hitungan 

4. Kontra dan Indikasi Chair Based Exercise 

a. Beberapa indikasi Chair Based Exercise: 

1) Relaksasi otot, meningkatkan kekuatan otot, dan fleksibilitas 

2) Meningkatkan elastisitas otot dan ligamen 

3) Meningkatkan kelentukan sendi 

4) Meningkatkan keseimbangan 

b. Beberapa kontraindikasi Chair Based Exercise: 

1) Memiliki riwayat fraktur 

2) Memiliki riwayar pasca operatif 


