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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Lanjut Usia (Lansia) 

1. Definisi lanjut usia  

          Seseorang yang berusia 60 tahun ke atas baik pria maupun wanita, yang 

masih aktif beraktivitas dan bekerja ataupun mereka yang tidak berdaya untuk 

mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk 

menghidupi dirinya di sebut lansia (lanjut usia), (Kurniasari, 2015). World 

Health Organization (WHO), orang lanjut usia menurut tingkatan usia lanjut 

yakni usia pertengahan (45-59), usia lanjut (60-47 tahun), usia lanjut tua (74-

84 tahun), usia sangat tua (>84 tahun) (Chasanah, 2017). Lansia dapat juga di 

diartikan sebagai menurunnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri 

dan mempertahankan struktur serta fungsi normalnya (Rizqiyah, 2017). 

2. Proses penuaan 

Proses penuaan merupakan suatu proses degeneratif dimana seiring 

berjalannya waktu terjadi rangkaian perubahan yaitu perubahan fisik, 

perubahan tingkah laku, dan penurunan fungsi struktural tubuh yang diikuti 

penurunan daya tahan tubuh. Hal itu terjadi pada semua orang saat mereka 

mecapai tahap usia lanjut. Dalam proses penuaan terdapat beberapa teori 

tentang penuaan. Teori tentang penuaan dapat di golongkan menjadi dua 
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kelompok yaitu kelompok teori biologis dan teori kelompok psikososial (Azizah, 

2011). 

a. Teori Biologis  

1) Teori Jam Genetik  

Berdasarkan pada kenyataan bahwa spesies-spesies tertentu 

memiliki harapan untuk hidup. Manusia memiliki rentang kehidupan 

sekitar 110 tahun, dengan perkiraan sel-selnya hanya mampu membelah 

sekitar 50 kali setelah itu akan mengalami kemunduran. Menurut teori ini 

terjadi mutase progresif pada DNA sel somatik akan menyebabkan 

terjadinya penurunan kemapuan fungsional sel tersebut.  

2) Teori Free Radical 

     Proses menua disebabkan karena fungsi kerja tubuh yang kurang 

efektif dan hal tersebut dipengaruhi oleh adanya berbagai macam radikal 

bebas dalam tubuh, meskipun secara normal radikal bebas terbentuk dari 

proses metabolisme tubuh . 

3) Teori Hormonal 

Pusat terjadinya penuaan terletak pada otak. Manifestasi dari 

penuaan seperti menurunnya sistem kekebalan tubuh, kulit yang mulai 

keriput, munculnya uban, dan penurunan proses metabolisme secara 

perlahan akan tampak jika penyakit tersebut tidak segera ditangani. 

(Kurniasari, 2015). 
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b.  Teori Psikososial  

1) Teori aktivitas  

Menyatakan bahwa untuk mencapai kesejahteraan di usianya, 

lansia harus tetap aktif mengikuti kegiatan di masyarakat karena pada 

dasarnya konsep diri seseorang akan bergantung pada aktivitasnya dalam 

berbagai peran untuk mempertahankan kepuasan dan konsep diri yang 

positif  sehingga tetap bersemangat dan tidak merasa terasingkan oleh 

masyarakat karena faktor usia (Azizah, 2011). 

2) Teori lingkungan 

a) Radiation Theory  

Adanya paparan radiasi sinar gamma, sinar X dan ultraviolet dari 

alat-alat medis memudahkan sel mengalami denaturasi atau perubahan 

pada konformasi protein dan mutase DNA. 

b) Population Theory 

Penuan dini terjadi akibat kondisi epigenetic yang di pengaruhi 

oleh populasi udara, air, dan tanah mengandung substansi kimia .  

c) Stress Theory  

Stres fisik maupun stress psikis yang terjadi dapat meningkatkan 

kadar kortisol dalam darah, jika kondisi stress berlangsung terus-

menerus, maka proses penuaan terjadi lebih cepat.  

3. Klasifikasi Lanjut Usia  
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Klasifikasi berdasarkan kelompok usia menurut WHO tahun 2013. 

Kelompok usia 45-54 tahun disebut usia pertengahan (middle age), kelompok 

usia 55-65 tahun disebut lansia (elderly), kelompok usia 66-74 tahun disebut 

lansia muda (young old), kelompok usia 75-90 tahun disebut lansia tua (old), dan 

kelompok usia lebih dari 90 tahun disebut lansia sangat tua (very old).  

4. Perubahan - perubahan yang terjadi pada lansia  

Bertambahnya usia seseorang akan berdampak pada perubahan-

perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang seperti perubahan fisik, perubahan 

mental, perubahan psikologis, perubahan kognitif, serta perubahan sosial dan 

seksual (Azizah, 2011). 

a. Perubahan fisik 

1) Sistem Sensoris 

Pada lansia yang mengalami penurunan persepsi sensori akan 

terjadi ketidakmampuan untuk bersosialisasi yang akan mempengaruhi 

kemampuan seseorang untuk saling berhubungan dengan yang lain guna 

memelihara atau membentuk hubungan baru, mampu 

menginterprestasikan masukan sensoris dalam aktivitas kehidupan sehari-

hari. Indra yang dimiliki seperti penglihatan, pendengaran, pengecapan, 

penciuman, dan perabaan merupakan kesatuan integritas (Miller, 2012). 

2) Sistem kardiovaskuler dan respirasi 

Perubahan system kardiovaskuler dan respirasi mencakup: 

a) Sistem kardiovaskuler 
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Perubahan pada sistem kardiovaskuler pada lansia adalah masa 

jantung bertambah, ventrikel kiri mengalami hipertropi sehingga 

peregangan jantung berkurang, kondisi ini terjadi karena perubahan 

jaringan ikat. Perubahan ini disebabkan oleh penumpukan lipofusin, 

klasifikasi SA Node dan jaringan konduksi berubah menjadi jaringan 

ikat. Menurunnya elastisitas dinding aorta , menebalnya katup jantung 

dan menjadi kaku, kemampuan jantung dalam memompa darah 

menurun ketika seseorang berusia lebih dari 20 tahun sebanyak 1%. Hal 

ini menyebabkan penurunan kontraksi dan volumenya, kurangnya 

efektifitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi, kehilangan 

elastisitas pembuluh darah,. kapasitas paru menurun akibat konsumsi 

oksigen pada tingkat maksimal berkurang (Azizah, 2011). 

b) Sistem Respirasi 

Seiring bertambahnya usia kekuatan otot pernafasan seseorang 

akan menurun dan menjadi kaku karena menurunnya aktivitas dari sillia, 

paru-paru kehilangan keelastisitasannya, kapasitas residu meningkat, 

menarik nafas lebih berat, kapasitas pernafasan maksimum menurun, 

dan kedalaman bernafas menurun, terjadi perubahan pada alveoli yaitu 

ukurannya melebar dari biasanya dan jumlahnya berkurang sehingga 

udara yang mengalir ke paru berkurang, perubahan pada otot, kartilago, 

dan sendi toraks mengakibatkan gerakan pernafasan terganggu dan 

kemampuan peregangan toraks berkurang. Di dalam sistem pernafasan 

terjadi pendistribusian ulang kalsium pada tulang iga yang kehilangann 
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banyak kalisum dan sebaliknya, tulang rawan kosta berlimpah kalsium. 

Hal ini berhubungan sengan perubahan postural yang menyebabkan 

penurunan efisiensi ventilasi paru. Perubahan dalam sistem pernafasan 

membuat lansia lebih rentan terhadap komplikasi pernafasan akibat 

istirahat total, seperti infeksi pernafasan akibat penurunan ventilasi paru 

(Azizah, 2011).  

3) Sistem Muskuloskeletal 

Perubahan sistem musculoskeletal pada lansia terjadi pada jaringan 

penghubung (kolagen dan elastin), kartilago, tulang, otot, dan sendi 

(Azizah, 2011). 

a) Kolagen dan elastin (jaringan penghubung), penyebab turunnya 

fleksibilitas pada lansia adalah perubahan pada kolagen sehingga 

menimbulkan dampak nyeri, penurunan kemampuan untuk 

meningkatkan kekuatan otot, kesulitan bergerak dari duduk ke berdiri, 

jongkok dan berjalan serta hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-

hari. 

b) Kartilago, kemampuan kartilago untuk regenerasi berkurang dan 

degenerasi yang terjadi cenderung kearah progresif, konsekuensinya 

kartilago pada persendian menjadi rentan terhadap gesekan. 

Terganggunya aktivitas sehari-hari, keterbatasan gerak, kekakuan, dan 

nyeri terjadi akibat peradangan pada sendi.  

c) Tulang, berkurangnya kepadatan tulang sehingga kehilang density 

(cairan) dan makin rapuh, mengakibatkan terjadinya kifosis, 
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osteoporosis, pergerakan lutut dan jari-jari pergelangan terbatas, discus 

intervertebralis menipis dan tinggi menjadi berkurang, persendian  

membesar dan menjadi rapuh, tendon mengerut dan penurunan 

mobilitas sendi.  

d) Otot, perubahan struktur pada otot akibat penuaan sangat bervariasi, 

terjadi penurunan jumlah dan ukuran serabut otot, peningkatan jaringan 

pengubung dan jaringan lemak pada otot mengakibatkan efek 

berdampak pada perubahan morfologis pada otot adalah penurunan 

kekuatan, penurunan massa otot, penurunan fleksibilitas meningkatkan 

waktu reaksi dan penurunan kemampuan fungsional otot, atrofi pada 

serabut otot sehingga seseorang bergerak menjadi lamban. Lansia yang 

melakukan aktivitas secara teratur tidak mengalami kehilangan massa 

otot atau tonus otot dan tulang dibandingkan lansia yang tidak 

melakukan aktivitas.  

e) Sendi, pada lansia, keelastisitasannya mengalami penurunan jaringan 

ikat sekitar sendi seperti tendon, ligament, dan fasia. Kelainan tersebut 

dapat menimbulkan gangguan berupa gerak, nyeri, kekakuan sendi, 

gangguan jalan dan aktivitas sehari-hari. 

4) Sistem persarafan 

Pada lansia mengalami perubahan pada persarafan seperti berat 

otak menurun 10-20%, hubungan persarafan mengalami penurunan, 

lambat dalam merespon waktu untuk bereaksi, khususnya dengan stress, 

mengecilnya saraf panca indra yang mengakibatkan berkurangnya 
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penglihatan, hilangnya pendengaran, mengecilnya saraf pencium dan 

perasa, lebih sensitive terhadap suhu dengan menurunnya ketahanan 

terhadap dingin, kurang sensitif terhadap sentuhan, serta lansia mengalami 

penurunan koordinasi dan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-

hari (Azizah, 2011). 

5) Pencernaan dan Metabolisme 

Perubahan yang terjadi pada sistem pencernaan, seperti penurunan 

produksi sebagai kemunduran fungsi yang nyata karena kehilangan gigi, 

hilangnya sensitifitas dari saraf pengecap dilidah rasa manis, asin, pahit, 

dan asam, rasa lapar menurun, berkurangnya aliran darah menurunnya 

tempat penyimpanan dan hati makin mengecil. Akibat metabolisme yang 

menurun maka terjadi keterbatasan refleks menggigil dan tidak 

memproduksi panas yang banyak menyebabkan rendahnya aktivitas otot 

(Azizah, 2011). 

b. Perubahan Mental 

Pada dasarnya semua organ pada proses menua akan mengalami 

perubahan struktural dan fisiologis, begitu juga dengan otak yang mengalami 

perubahan karena kehilangan fungsi neuron secara progresif akibat 

menurunnya aliran darah ke otak sehingga lapisan otak terlihat berkabut dan 

metabolisme di otak lambat. Selain karena proses menua, perubahan mental 

di pengaruhi oleh faktor-faktor yaitu perubahan fisik khususnya organ perasa, 

kesehatan umum, tingkat pendidikan, keturunan (hereditas), lingkungan, 

gangguan saraf panca indera, gangguan konsep diri akibat kehilangan jabatan, 
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kehilangan hubungan dengan teman atau keluarga dan hilangnya kekuatan dan 

ketegapan fisik (Azizah, 2011).  

 

 

c. Perubahan kognitif 

 Pada lansia menurut Muzamil (2014), dipengaruhi oleh faktor-faktor 

seperti: 

a) Memory (Daya ingat, ingatan). fungsi kognitif  pada lanjut usia seperti daya 

ingat (memory) merupakan salah satu yang seringkali paling awal 

mengalami penurunan. Lansia akan kesulitan dalam menceritakan kembali 

cerita atau kejadian yang tidak bergitu menarik perhatiannya dan informasi 

baru seperti TV dan film karena terjadi perubahan pada ingatan jangka 

pendek (long term memory).  

b) I.Q (Intellegentian Quantion). Perubahan yang terjadi pada lansia adalah 

menurunnya presepsi dan daya membayangkan (fantasi), berkurangnya 

penampilan, presepsi dan keterampilan psikomotor. 

5. Masalah dan Penyakit yang sering terjadi pada lanjut usia 

Bertambahnya usia seseorang kemampuan fisik dan mental hidupnya pun 

akan perlahan-lahan mengalami penurunan yang seringkali menimbulkan 

masalah (Azizah, 2011). 

Masalah fisik yang sehari-hari sering ditemukan pada lansia: 

a) Mudah jatuh 
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Menghindari resiko jatuh pada lansia harus lebih memahami tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi resiko jatuh pada lasia dimana stabilitas 

badan dibentuk oleh sistem sensorik, sistem saraf pusat, koginitif, dan 

musculoskeletal. Hal-hal tersebut menyebabkan penurunan kekuatan otot, 

penurunan Range Of Motion (ROM) sendi, terutama ekstremitas, 

perpanjangan waktu reaksi, dan goyangan badan. Semua perubahan tersebut 

mengakibatkan kelambatan bergerak, penurunan irama, langkah yang pendek-

pendek, kaki tidak dapat menapak dengan kuat dan cenderung gampang 

goyah, susah atau lambat mengantisipasi bila terjadi gangguan seperti 

terpeleset, kesandung, dan kejadian yang tiba-tiba sehingga mudah jatuh 

(Azizah, 2011). 

b) Mudah lelah 

Bertambahnya usia seseorang akan mempengaruhi kemampuan fisik 

yang mengakibatkan mengalami kelelahan yang disebabkan oleh beberapa 

faktor menurut Azizah (2011) : 

1. Faktor psikologis (perasaan bosan, keletihan, atau perasaan depresi). 

2. Gangguan organis, misalnya anemia, perubahan pada tulang 

(osteomalasia), kekurangan vitamin, gangguan pencernaan, kelainan 

metabolisme (diabetes mellitus, hipertiroid),  gangguan pada ginjal dengan 

uremia/gangguan faal hati dan Pengaruh obat-obatan, misalnya 

mengonsumsi obat penenang, obat jantung, dan obat yang melelahkan daya 

kerja otot. 

c) Gangguan Tidur 
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Gangguan tidur sering di jumpai pada orang usia lanjut. Gangguan 

tidur yang dimaksud disini adalah ketidak mampuan tidur dengan keluhan 

yang dialami seperti kesukaran untuk memulai tidur, atau sering terbangun 

selama tidur atau tidur cepat tetapi terlalu cepat bangun pada dini hari untuk 

kemudian tidak dapat tidur kembali. Gangguan tidur pada lansia dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu gangguan primer (tidak bisa tidur atau tidak pernah 

menikmati tidur) dan ganguan sekunder (adanya penyakit fisik maupun 

mental).  

B. Kualitas Tidur 

1. Definisi Tidur 

Tidur berasal dari Bahasa latin somnus yang berarti alami periode 

pemulihan, keadaan fisiologis dari istirahat untuk tubuh dan pikiran (Ummah, 

2017). Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia yang normal. Tidur sangat 

penting bagi kehidupan manusia dapat dilihat dari kenyataan, bahwa manusia 

masih dapat bertahan untuk tidak makan selama beberapa minggu, tetapi jika 

manusia tidak tidur dalam jangka waktu panjang akan segera timbul berbagai 

kelainan fisik maupun mental. 

Tidur mempunyai fungsi restoratif, yaitu fungsi pemulihan kembali 

bagian-bagian tubuh yang lelah, merangsang pertumbuhan, serta pemeliharaan 

kesehatan tubuh, dan memberikan energi bagi tubuh dan otak selain itu tidur yang 

baiik dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap suatu penyakit. Selain 

kondisi fisik, tidur juga mempengaruhi kondisi mental yang mempengaruhi 

suasana hati seseorang dimana jika mengalami tidur yang kurang maka 
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mengakibatkan kelelahan, mudah tersinggung, dan mudah marah, sebaliknya jika 

seseorang mengalami tidur yang cukup atau baik akan merasakan rasa nyaman 

dan bahagia (Arnis, 2018). 

2.  Fisiologi tidur 

Tidur merupakan kegiatan susunan saraf pusat (SSP), yang berperan 

sebagai lonceng biologis. Segala makhluk memperlihatkan irama kehidupan 

yang sesuai dengan masa rotasi bola dunia dalam siklus 24 jam. Tidur diatur oleh 

tiga proses, yaitu mekanisme hemeostatis, irama sirkandian dan irama ultradian 

(Harkreader, 2007 dalam Rioeh, 2015). 

a. Mekanisme Hemeostatis 

SAR terdiri dari sel khusus yang terjaga dan mempertahankan 

kewaspadaan. SAR menerima stimulus sensori visual, auditori, nyeri, dan 

taktil serta aktivitas korteks sereberal. Sistem aktivasi retikular (SAR) 

terletak pada batang otak teratas. Bulbar (Bulbar Synchronizing region, BSR) 

merupakan daerah sinkronisasi dan pengeluaran serotonin yang terletak pada 

otak bagian tengah yang membuat seseorang tidur. Seseorang dapat tertidur 

atau terlelap terjaga tergantung pada keseimbangan impuls yang diterima dari 

pusat yang lebih tinggi (pikiran), reseptor sesnsori perifer (cahaya), dan 

sistem limbik (emosi), (Rioeh, 2015). 

b. Irama Sirkandian 

Irama sirkandian atau diurnal merupakan pola bioritme yang berulang 

selama rentang waktu 24 jam. Pemeliharaan siklus sirkandian 24 jam 

membuat fluktuasi dan prakiraan suhu tubuh, denyut jantung, tekanan darah, 
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sekresi hormon, kemampuan sensori dan suasana hati (Rioeh, 2015). Supra 

Chiasmatic Nuclei (SCN) merupakan tempat pengendalian kelenjar pineal 

yang menghasilkan dan melepaskan melatoinin dalam 4-5 jam, dan 

merupakan hormon yang peka (sensitif) terhadap siklus cahaya siang dan 

malam, biasanya dimulai ketika awal petang (jam 9 malam di hambat atau 

ditunda oleh paparan sinar terang dimalam hari), (Rioeh, 2015). 

 
Gambar 2.1. Letak irama sikandian, (Maulana, 2019) 

 

 Melatonin berkaitan dengan ritme sirkadian dan menurun secara alami 

sesuai bertambahnya usia yang menyebabkan gangguan circadian clock 

(ritme harian). Pineal tidak efektif saat siang hari dan mulai memproduksi 

melatonin jika matahari sudah terbenam dan hari mulai gelap kemudian akan 

dilepas ke dalam darah. 

c. Irama Ultradian 

Irama ultradian merupakan kejadian berulang pada jam biologis yang 

kurang dari 24 jam. siklus ultradian pada tahap tidur terdapat dua tahapan, 
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yaitu tidur Rapid Eye Movement (REM) dan Non Rapid Eye Movement 

(NREM) (Rioeh, 2015). 

1. Tidur Non Rapid Eye Movement (NREM) 

Tahap tidur ini disebut pula sebagai tidur gelombang pendek karena 

gelombang otak yang ditunjukkan oleh orang yang tidur pada tahap ini 

lebih pendek daripada gelombang alfa dan beta yang ditunjukkan orang 

yang sadar. Penurunan sejumlah fungsi fisiologis tubuh terjadi pada tidur 

NREM. Di samping itu, semua proses metabolis, termasuk tanda-tanda 

vital, metabolisme, dan kerja otot melambat. Tidur NREM terbagi atas 

empat tahap (1-4), tahap 1-2 disebut sebagai tidur ringan (light sleep) dan 

tahap 3-4 disebut sebagai tidur dalam (deep sleep atau delta sleep). Pada 

periode ini keadaan tubuh masih bangun, tetapi mata menutup. Fase ini 

ditandai dengan gelombang alfa voltase rendah, cepat, 8-12 siklus perdetik 

dan tonus otot meningkat.  

Fisiologi tidur dapat digambarkan melalui gambaran aktivitas sel-

sel otak selama tidur. Dalam tidur terdapat sebuah gelombang otak yaitu 

gelombang yang terekam dalam potensial listrik dan seluruh perekaman 

dilakukan dengan elektroensefalogram (EEG), untuk merekam tidur cara 

yang dipakai adalah EEG Polygraphy. Dengan cara ini tidak saja merkam 

gambaran aktivitas sel otak, tetapi juga merekam gerak bola mata (EOG) 

dan tonus otot (EMG). 

Adapun tahapan tidur NREM yaitu terdiri atas :  

a. Stadium 1 (fase transisi), dengan karakteristik :  
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1) EEG : Tidak ditemukan adanya kumparan tidur  

2) EOG : Pergerakan bola mata melambat.  

3) EMG : Tonus otot melemah dibandingkan dengan saat terjaga.  

b. Stadium 2, dengan karakteristik :  

1) EEG : Pada fase tidur ini ditemukan kumparan tidur. 

2) EOG : Pergerakan bola mata melambat, cenderung tidak    

ditemukan aktivitas bola mata.  

3) EMG :  Dalam fase tidur ini belum seluruh otot mengalami 

relaksasi, ditemukan peningkatan tonus secara tiba-tiba, dan denyut 

jantung melambat.  

4) Penurunan suhu tubuh.  

c. Stadium 3, dengan karakteristik :  

1) EEG : Ditemukannya adanya kumparan tidur dengan persentase 

gelombang delta yaitu antara 20-50%  

2)  EOG : Tidak ditemukan  pergerakan bola mata yang cepat.  

3) EMG : Ditemukan adanya tonus otot yang lebih jelas dibandingkan 

dengan tidur tahap 2.  

d. Stadium 4 (delta sleep), dengan karakteristik :  

1) EEG : Proporsi gelombang delta yaitu lebih dari 50% dan 

ditemukan terdapat kumparan tidur.  

2) EOG : Tidak terdapat pergerakan bola mata yang cepat.  

3) EMG : Otot mengalami relaksasi ditandai dengan tonus otot yang 

melemah dibandingkan dengan fase tidur sebelumnya. 
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2. Tidur Rapid Eye Movement (REM) 

Tidur REM biasanya terjadi setiap 90 menit dan berlangsung 

selama 5-30 menit. Tidur REM tidak senyenak tidur NREM, dan sebagian 

besar mimpi terjadi pada tahap ini. Selama tidur REM, otak cenderung aktif 

dan metabolismenya meningkat, hingga 20%. Pada Tahap tidur REM, 

frekuensi jantung dan pernafasan sering tidak teratur individu menjadi sulit 

untuk dibangunkan atau justru dapat dibangun dengan tiba-tiba, tonus otot 

terdepresi, sekresi lambung meningkat.   

Apabila seseorang melewati siklus tidur yang lengkap, normalnya 

akan berlangsung selama 1,5jam. Selama 7-8 jam biasanya seseorang 

melalui empat hingga lima siklus dalam tidurnya. Siklus itu dimulai dari 

tahap NREM yang berlanjut ke tahap REM. Tahap NREM 1-3 berlangsung 

selama 30 menit, kemudian diteruskan ke tahap 4 selama 20 menit. Setelah 

itu, individu kembali melalui tahap 3 dan 2 selama 20 menit, tahap REM 

muncul sesudahnya dan berlangsung selama 10 menit. 

Selama tidur, aktivitas saraf disebar atau disusun kembali sehingga 

menimbulkan perubahan pada tonus otot dan responsivitas sensori dan 

biasanya menurunkan kuantitas dan jenis aktivitas dan interaksi dengan 

lingkungan.  

3. Definisi Kualitas Tidur 

Kualitas tidur adalah kepuasan seseorang terhadap tidur, sehingga 

seseorang tersebut tidak memperlihatkan perasaan lelah. Kualitas tidur adalah 
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sabagai suatu keadaan, dimana tidur yang dijalani seorang individu menghasilkan 

kebugaran dan kesegaran pada saat terbangun (Ummah, 2017).  

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli 

maka dapat disimpulkan bahwa kualitas tidur adalah ukuran dimana seseorang 

itu dapat kemudahan dalam memulai tidur dan untuk mempertahankan tidur, 

kualitas tidur seseorang dapat digambarkan dengan lama waktu tidur sehingga 

keluhan-keluhan yang dirasakan saat bangun dari tidur tidak dirasakan lagi. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur 

Faktor-faktor yang memperngaruhi kualitas tidur seperti penyakit, obat-

obatan, gaya hidup, pola tidur, stres emosional, lingkungan, latihn fisik dan 

kelelahan, asupan kalori dan usia. 

a. Penyakit  

Penyakit, setiap penyakit menyebabkan ketidaknyamanan fisik yang 

menyebabkan masalah tidur. 

1) Penyakit pada saluran pernapasan 

Asma biasanya disertai dengan mengukur dan Obstructive sleep 

apnea (OSA). Beberapa manifestasi klinis dari asma dan OSA adalah 

obstruksi pada saluran nafas, penurunan kualitas tidur dan menyebabkan 

kelelahan pada siang hari (Churina, 2017). 

2) Stroke  

Pada pasien stroke biasanya disertai juga gangguan atau masalah 

tidur. Gangguan ini bisa bermanifestasi menjadi beberapa bentuk 
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tergantung dari deficit neurologis yang dialami. Sleep disorder breathing 

(SDB) terutama yang berjenis Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) 

dan nocturnal oxygen desaturation merupakan gangguan tidur yang paling 

banyak ditemukan pada stroke akut (>50 %) (Churina, 2017). 

3) Diabetes Melitus 

Diabetes miletus tipe 2 menjadi salah satu predisposisi yang 

mengganggu pola tidur dan gangguan tidur menjadi salah satu predisposisi 

resisten insulin dan diabetes mellitus tipe 2 adalah factor resiko mayor pada 

gangguan tidur, yaitu berupa obstructive apnea.  

b. Lingkungan  

Lingkungan dapat meningkatkan atau menghalangi seseorang untuk 

tidur seperti keadaan lingkungan, suhu, suasana, dan pengaturan cahaya. 

a) Lingkungan, lingkungan yang bersih dan nyaman membuat seseorang 

tersebut tertidur dengan nyenyak begitupun sebaliknya, lingkungan yang 

kotor dapat mempengaruhi kualitas tidurnya (Carskadon & Dement, 2011). 

b) Cahaya di ruangan, cahaya di ruangan bias menekan hormone melatonin, 

secara alami melatonin akan dihasilkan pada malam hari sebelum tidur, 

terkena cahaya ruangan pada malam hari mencegah sekresi hormon 

melatonin sehingga mempengaruhi kualitas tidur seseorang (Carskadon & 

Dement, 2011). 

c) Bising, suara bising meningkatkan frekuensi terbangun saat tidur dan 

menurunkan fase tidur gelombang lambat (tidur dalam), sehingga 
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menyebabkan penurunan kualitas tidur seseorang (Carskadon & Dement, 

2011). 

d) Suhu, suhu lingkungan yang ekstrem cenderung mengganggu tidur. Tidur 

fase REM lebih sensitif terhadap suhu bila dibandingkan dengan tidur fase 

NREM (Carskadon & Dement, 2011). 

c. Stress Psikologis 

Cemas dan depresi meningkatkan norefinefrin darah melalui sistem 

saraf simpatis yang akan menyebabkan gangguan pada frekuensi tidur karena 

kondisi cemas akan. Zat ini akan mengurangi tahap IV NREM dan REM 

(Asmadi, 2008 dalam Yaser, 2016). 

d. Obat-obatan dan zat-zat kimia  

Hypnotocs atau obat tidur dapat mengganggu tidur NREM tahap 3 dan 

4 serta dapat menekan REM. Beta blockers dapat menyebabkan insomnia dan 

mimpi buruk. Narkotin seperti morfin, dapat menekan tidur REM dan 

meningkatkan frekuensi bangun dari tidur dan mengantuk. Orang yang minum 

alkohol dalam jumlah banyak sering mengalami gangguan tidur (Ummah, 

2017). 

e. Aktivitas fisik 

 Aktivitas fisik berupa latihan fisik dan kelelahan, kelelahan yang 

berlebihan akibat kerja yang berlebihan akibat kerja yang meletihkan 

mempunyai REM yang pendek, sedangkan kelelahan tingkat menengah 

seseorang dapat tidur dengan nyenyak (Ummah, 2017). 
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5. Pengukuran kualitas tidur  

Pengukuan yang digunakan adalah kuisioner Pittsburgh Sleep Quality 

Indeks (PSQI), PSQI dikembangkan untuk mengukur dan membedakan individu 

dengan kualitas tidur yang baik dan kualitas tidur yang buruk, yang terdiri dari 

tujuh pertanyaan yang diberi nilai dan dijawab oleh individu itu sendiri. 

Penentuan kualitas tidur yang baik atau buruk dilakukan dengan mengukur tujuh 

area yaitu: 1) Sleep Latensi, 2) Durasi tidur, 3) Penggunaan obat tidur, 4) 

Gangguan tidur, 5) Disfungsi tidur pada siang hari, 6) Efisiensi kebiasaan tidur, 

7) Kualitas tidur subjektif. Dalam penelitian Safaringga (2018), validasi dari 

PSQI sudah teruji.  

Tabel 2.1. Kuesioner PSQI 

(Sumber: Curcio et al. (2012) dalam Imron, 2014) 

1. Jam berapa biasanya Bapak/ Ibu/ Saudara berangkat tidur malam?  

2. Berapa menit biasanya Bapak/ Ibu/ Saudara mulai tertidur setiap malam?  

 

3. Jam berapa biasanya Bapak/ Ibu/ Saudara bagun di pagi hari?  

 

4. Berapa jam biasanya Bapak/ Ibu/ Saudara tidur malam?  

 

5. Selama 1 minggu terakhir, 

berapa sering Bapak/ Ibu/ 

Saudara mengalami hal di 

bawah ini :  

Tidak 

pernah  

(0)  

1x/ 

minggu  

(1)  

1-2 x/  

minggu  

(2)  

> 3 x/  

minggu  

(3)  

a. Tidak bisa tidur dalam 

waktu 30 Menit  

        

b. Bangun di tengah malam 

atau  terlalu pagi  
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c. Harus bangun untuk ke 

kamar mandi  

        

d. Tidak dapat bernafas 

dengan nyaman  

        

e. Batuk           

f. Merasa kedinginan          

g. Merasa kepanasan          

h. Mimpi buruk          

i. Merasakan nyeri          

j. Penyebab yang lain 

(jelaskan)  

...............  

        

 
Sangat 

baik (0)  

Cukup  

baik (1)  
Buruk (2)  

Sangat 

buruk  

(3)  

6.  6. Selama satu minggu terkahir, 

bagaimana Bapak/ Ibu/ 

Saudara menilai kualitas tidur 

secara keseluruhan  

        

  Tidak 

pernah  

(0)  

1x/ 

minggu  

(1)  

1-2 x/  

minggu  

(2)  

> 3 x/  

minggu  

(3)  

7.  7. Selama satu minggu terkahir, 

seberapa sering Bapak/ Ibu/ 

Saudara menggunakan obat 

yang dapat membantu tidur 

(resep/bebas) 

        

8. 8. Selama satu minggu terkahir, 

seberapa sering Bapak/ Ibu/ 

Saudara merasa kesulitan 

untuk melakukan aktivitas 

sehari-hari  

        

  

Tidak 

menjadi  

masalah  

(0)  

Hanya 

masalah  

ringan  

(1)  

Kadangkadang  

menjadi  

masalah  

(2)  

Menjadi 

masalah 

yang  

sangat  

besar  

(3)  

9. 9. Selama satu minggu terkahir, 

seberapa besar masalah yang 

Bapak/ Ibu/ Saudara rasakan 

untuk tetap semangat dalam 

melakukan aktivitas  

        

Skor       
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Keterangan skor : 

0 : tidak pernah dalam satu bulan terakhir 

1 : 1 kali seminggu  

2 : 2 kali seminggu 

3 : lebih dari 3 kali seminggu  

 

Tabel 2.2. Gambaran kuesioner kualitas tidur 

(Sumber: Curcio et al. (2012) dalam Imron, 2014) 

Komponen No item 
Penilaian 

Jawaban  skor  

Kualitas  Tidur secara subyektif  9 Sangat baik  0 

Cukup baik  1 

Buruk  2 

Sangat buruk  3 

Durasi Tidur (lamanya waktu 

tidur)  

4 >7 jam  0 

6-7 jam  1 

5-6 jam  2 

<5 jam  3 

Skor Latensi Tidur  2+5a 0  0 

1-2  1 

3-4  2 

5-6  3 

Latensi Tidur (waktu yang 

diperlukan untuk memulai tidur)  

2 ≤ 15 menit  0 

16-30 menit  1 

31-60 menit  2 

>60 menit  3 

Efesiensi tidur Rumus:  

  

1+3 >85 %  0 

75-84 %  1 

65-74 %  2 

<65 %  3 

Gangguan tidur pada malam hari 5b, 5c 

5d, 5e 

5f, 5g 

5h, 5i, 5j 

0  0 

1-9  1 

10-18  2 

19-27  3 

Disfungsi tidur siang hari 7+8 0  0 

1-2  1 

3-4  2 

5-6  3 

Penggunaan obat tidur   6 0  0 

<1  1 
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1-2  2 

>3  3 

 

Waktu yang dibutuhkan seseorang untuk tertidur merupakan latensi 

tidur, dapat dihitung berdasarkan selisih antara waktu menuju ke tempat tidur 

dengan waktu pada saat individu tersebut jatuh tertidur (Eser et al , 2007). 

Efisiensi tidur sendiri merupakan nilai yang didapatkan dari perbandingan 

jumlah waktu tidur sebenarnya dengan total waktu yang dihabiskan seseorang 

di tempat tidur hingga terbangun di pagi hari (Luo et al, 2013). 

Skor dari ketujuh komponen tersebut dijumlahkan menjadi satu skor global 

dengan kisaran nilai 0-21. Dengan interpretasi: 

Jika < 5 maka kualitas tidur dalam kategori baik 

Jika >5 maka kualitas tidur dalam kategori buruk  

(Curcio, 2012; Contreras, 2014; Vincens, 2014) 

6. Perubahan Tidur pada Lansia  

Seiring dengan peningkatan usia dan proses penuaan akan berdampak 

pada terjadinya perubahan pada pola tidur seseorang (Wolkove et al., 2007). Pada 

lansia terdapat berbagai faktor yang memicu proses patologis yang menyebabkan 

terjadinya perubahan pola tidur (Mohede et al., 2013). Perubahan tidur yang khas 

pada lansia yaitu kemajuan fase sirkadian, penurunan tidur gelombang lambat, 

pengurangan secara absolut tidur REM, peningkatan pada stadium 1 sehingga 

meningkatkan fragmentasi tidur atau disrupsi dari pola tidur (Wolkove et al., 

2007). Pada lansia umumnya ditemukan perubahan berupa kedalaman tidur yang 
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terganggu, sehingga apabila terdapat stimulus dari lingkungan disekitarnya, 

maka lansia akan lebih sering terbangun dibandingkan dengan orang dewasa 

muda normal yang terbangun hanya 2-4 kali dalam semalam (Darmojo dan 

Martono, 2006). 

Adanya penurunan jumlah total waktu tidur, mudah terbangun di malam 

hari dan terbangun lebih awal dapat memberikan perasaan tidak segar di pagi hari 

dan kepuasan tidur yang berkurang (Wahyuni et al., 2009). Hal tersebut 

berdampak pada munculnya keluhan mengantuk, keletihan dan mudah jatuh tidur 

di siang hari. Lansia cenderung pergi ke tempat tidur lebih awal dibandingkan 

dengan orang dewasa muda (Voinescu dan Tatar, 2015) namun membutuhkan 

waktu yang lama untuk jatuh tertidur (latensi tidur memanjang) dan lebih sering 

terbangun di malam hari (Wahyuni et al., 2009). Perubahan pola tidur pada lansia 

juga berdampak pada kemampuannya dalam bekerja. Seorang lansia didapatkan 

kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan waktu bekerja di malam hari 

dibandingkan dengan orang dewasa muda (Voinescu dan Tatar, 2015). Hal ini 

dipengaruhi karena pada lanjut usia terjadi penurunan kemampuan dalam 

mentoleransi jadwal tidur bangun, sehingga rentan terhadap perubahan jam kerja 

(Guyton & Hall, 2011).  

Kualitas tidur dapat berbeda-beda pada setiap individu. Dalam suatu 

penelitian ditemukan bahwa kualitas tidur antara perempuan dan laki-laki 

berbeda secara signifikan. Selain dari aspek jenis kelamin, prevalensi dari 

kualitas tidur yang buruk ditemukan mengalami peningkatan seiring dengan 

pertambahan usia (Luo, 2013).  
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Tingginya prevalensi kualitas tidur yang buruk pada perempuan lansia 

dapat dihubungkan dengan terjadinya perubahan sex hormone akibat proses 

menopause. Reseptor dari hormon ini terletak pada suprachiasmatic nucleus 

(SCN) yang merupakan kunci dari jam biologis pada otak yang mengatur ritme 

biologis sirkadian. Hormon estrogen dapat meregulasi sintesis dan pengeluaran 

neurotransmitter dan neuromodulator yang mempengaruhi beberapa fungsi otak, 

diantaranya mood, perilaku, kognitif dan proses regulasi tidur. Pada fase transisi 

menuju menopause dan fase postmenopausal muncul beberapa gangguan tidur 

seperti nocturnal hot flashes, gangguan mood dan gangguan pernapasan saat 

tidur yang dapat mempengaruhi kualitas tidur itu sendiri. Dalam suatu penelitian 

ditemukan bahwa, peningkatan level estrogen pada tubuh dapat meningkatkan 

kualitas tidur, dengan mekanisme mempersingkat latensi tidur, menurunkan 

frekuensi terbangun di malam hari, mengurangi gerakan selama tidur, 

meningkatkan efisiensi tidur dan meningkatkan tidur fase REM (Tranah, 2010). 

 

C. Aktivitas Fisik 

1. Defisini Aktivitas fisik 

Aktivitas fisik adalah suatu proses berlatih secara sistematis yang 

dilakukan secara berulang-ulang dengan beban latihan yang kian bertambah. 

Pada prinsipnya latihan adalah memberikan tekanan fisik secara teratur, 

sistematik, berkesinambungan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan fisik didalam melakukan aktivitas (Sahara, 2017). Seseorang dengan 

aktivitas fisik yang rendah (sedemary) memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap 
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berbagai gangguan kesehatan dan merupakan faktor risiko untuk penyakit kronis 

dan secara keseluruhan diperkirakan menyebabkan kematian secara global 

(Sahara, 2017). Setiap aktivitas fisik atau latihan fisik yang dilakukan akan 

menimbulkan respon atau tanggapan dari organ-organ tubuh terhadap dosis yang 

diberikan, hal ini merupakan usaha penyusuaian diri dalam rangka menjaga 

keseimbangan lingkungan yang stabil atau bisa disebut juga dengan homeostatis 

(Sahara, 2017). 

2. Jenis-jenis aktivitas fisik 

Aktivitas fisik dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan yaitu ringan, sedang 

berat (Musdalifah, 2017). 

a. Aktivitas Ringan: hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak 

menyebabkan perubahan dalam pernafasan atau ketahanan. Aktivitas fisik 

yang bersifat untuk ketahanan (endurance), dapat membantu jantung, paru-

paru, otot, dan sistem sirkulasi darah dan membuat lebih bertenaga. Contoh 

kegiatan pada aktivitas ringan ini seperti berjalan, menyapu lantai, mencuci 

piring/baju/kendaraan, berdandan, duduk, menonton tv, nongkrong, belajar di 

rumah (Musdalifah, 2017). 

b. Aktivitas sedang: aktivitas yang memerlukan tenaga intens atau terus 

menerus, gerakan otot yang berirama atau kelenturan (fleksibility). Aktivitas 

fisik yang bersifat untuk kelenturan dapat membantu pergerakan tubuh lebih 

mudah, mempertahankan otot tubuh tetap lemas (lentur) dan sendi berfungsi 

dengan baik. Contoh kegiatan pada aktivitas sedang seperti peregangan secara 
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teratur 10-30 detik dimulai dari tangan dan kaki, senam thaichi, yoga, tenis 

meja, bersepeda, berjalan cepat (Musdalifah, 2017). 

c. Aktivitas berat: aktivitas yang berhubungan dengan olahraga dan 

membutuhkan kekuatan (strength) dan membuat berkeringat. Contoh kegiatan 

pada aktivitas berat seperti push-up, naik turun tangga, membawa belanjaan, 

mengikuti kelas senam terstruktur dan terukur (fitness) (Musdalifah, 2017). 

3. Manfaat Aktivitas Fisik 

Hasil dari berbagai negara menyebutkan bahwa aktivitas fisik yang 

memadai akan bermanfaat untuk kesehatan terutama dalam mengurangi resiko 

penyakit kronis seperti obesitas atau gizi lebih, jantung, stroke, diabetes mellitus 

tipe 2 dan depresi (Musdalifah, 2017). 

Secara umum manfaat aktivitas fisik dapat disimpulkan yaitu: 

a. Manfaat fisik atau biologis : menjaga tekanan darah agar tetap stabil normal, 

meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga berat badan ideal, menguatkan 

tulang dan otot, meningkatkan kelenturan tubuh dan meningkatkan 

kebugaran. 

b. Manfaat aktivitas fisik secara psikis atau mental: mengurangi stress, 

meningkatkan percaya diri, membangun sportifitas, menumpuk rasa tanggung 

jawab dan membangun ketidaksetiakawanan sosial. 

Kegiatan fisik secara teratur dapat membantu mempertahankan 

kesehatan yang optimal. Aktivitas fisik yang tidak seimbang dengan energy 
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yang dikonsumsi maka akan berakibat pada berat badan menjadi tidak normal. 

(Risa, 2018). 

4. Faktor – faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik 

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik menurut 

Musdalifah (2017), antara lain; 

a. Umur  

Aktivitas fisik setiap individu padat menungkat dari usia 25-30 tahun, 

kemudian akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh tubuh. 

Semakin bertambahnya usia maka kegiatan yang dilakukan seseorang akan 

mengalami pengurangan yang disebabkan karena adanya penurunan kekuatan 

otot untuk melakukan aktivitas. 

b. Jenis Kelamin 

Aktivitas fisik laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama, akan tetapi 

setelah seseorang telah menginjak masa remaja, dewasa, maka laki-laki lebih 

memiliki proporsi paling tinggi. 

 

 

c. Penyakit/ kelainan pada tubuh 

Aktivitas fisik berpengaruh terhadap kapasitas jantung paru, postur 

tubuh, obesitas, haemoglobin/sel darah dan serat otot bila terjadi seperti itu 

pada tubuh kita maka akan berpengaruh terhadap aktivitas yang akan 

dilakukan. 
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d. Emosi  

Rasa bahagia dan nyaman bisa mempengaruhi tingkat aktivitas fisik 

seseorang yang menyebabkan ketidak nyamanan yang dapat menghilangkan 

semangat yang nyata kemudian menyebabkan penurunan aktivitas. 

e. Pekerjaan 

Seorang pegawai kantor cenderung kurang melakukan aktivitas fisik 

bila dibandingkan dengan pegawai pabrik industry dan petani atau buruh 

karena lebih membutuhkan dan menggunakan tenaga dan waktu yang lebih. 

h.  Kualitas Tidur 

Lansia yang memiliki kualitas tidur buruk akan memperngaruhi 

aktivitas fisik yang di lakukan karena tidak mendapat kesejahteraan dan 

kesegaran pada saat bangun dari tidur dan memulai aktivitas. 

5. Pengukuran aktivitas fisik 

World Health Organization (WHO) mengembangkan Global Physical 

Activity Questionnare (GPAQ) untuk pengawasan aktivitas fisik di negara-

negara terutama negara yang sedang berkembang. GPAQ merupakan instrumen 

yang dirancang untuk pengumpulan data valid tentang pola aktivitas yang dapat 

digunakan untuk pengumpulan data. Beberapa penelitian telah digunakan untuk 

pengumpulan data. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa GPAQ adalah 

kuesioner valid dan dapat diandalkan (reliable) (Sahara, 2017).  

Kuesioner ini terdiri dari 16 pertanyaan sederhana terkait dengan aktivitas 

sehari-hari yang dilakukan selama satu minggu terakhir dengan menggunakan 

indeks aktivitas fisik yang meliputi empat domain, yaitu aktifitas fisik saat 
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bekerja, aktivitas fisik rekreasi, aktivitas olahraga, dan aktivitas menetap 

(sedentary activity) (Sahara, 2017). 

Data yang telah didapat dari respon selanjutnya akan dihitung dengan 

kategoi berdasarkan MET (Metabolic Energy Turnover), yaitu perbandingan 

antara laju metabolisme saat bekerja dengan laju metabolisme saat istirahat yang 

digambarkan dengan satuan kg/kkal/jam. Analisis kuesioner GPAQ akan 

dikategorikan berdasarkan perhitungan total volume aktifitas fisik yang disajikan 

dalam satuan MET menit/minggu. Tingkat aktivitas fisik yang disarankan untuk 

mengklasifikasi populasi adalah ringan, sedang, berat melalui kriteria sebagai 

berikut; 

1. Ringan 

a. Jika tidak aktivitas fisik, atau tidak ada aktivitas fisik yang masuk dalam 

kategori sedang dan berat 

b. <600 MET menit perminggunya 

2. Sedang  

a. >3 hari melakukan aktivitas fisik berat >20 menit/hari 

b. >5 hari melakukan aktivitas sedang/berjalan >30 menit/hari 

c. >5 hari kombinasi berjalan intensitas sedang, aktivitas berat minimal 

>600 MET menit perminggunya 

3. Berat  

a. Aktivitas berat >3 hari dan dijumlahkan >1500 MET menit perminggunya 

b. >7 hari berjalan kombinasi dengan aktivitas sedang/berat dan total MET 

> 3000 MET menit perminggunya. 
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Tabel 2.3 Kuesioner GPAQ (WHO, 2010) 

Aktifitas Fisik 

Kode Pertanyaan Jawaban Rumus MET 

Aktivitas fisik saat belajar/bekerja 

(aktivitas termasuk kegiatan latihan, aktivitas rumah tangga, belajar dll ) 

P1 Apakah aktivitas fisik sehari-

hari anda, termasuk aktivitas 

berat (seperti membawa beban 

berat, menggali atau pekerjaan 

kontruksi lain)? 

Ya 

Tidak (langsung ke 

P4) 

8.0 x menit 

aktivitas berat 

x jumlah hari 

P2 Berapa hari dalam seminggu 

anda melakukan aktvitas berat ? 

……hari  

P3 Berapa lama dalam sehari 

biasanya anda melakukan 

aktivitas fisik berat 

……..jam 

……..menit 

 

P4 Apakah aktivitas sehari-hari 

anda termasuk 

Aktivitas sedang yng 

menyebabkan peningkatan 

nafas dan denyut nadi, seperti 

mengangkat beban ringan dan 

jalan sedang (minimal 10 

menit)? 

Ya 

Tidak (langsung ke 

P7) 

4.0 x menit 

aktivitas 

sedang x 

jumlah hari 

P5 Berapa hari dalam seminggu 

anda meakukan aktifitas sedang 

? 

……….hari  

P6 Berapa lama dalam sehari 

biasanya anda melakukan 

aktivitas sedang? 

……..jam 

……..menit 

 

Perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain 

(perjalanan ketempat aktivitas, berbelanja, beribadah diluar, dll) 

P7 Apakah anda berjalan kaki atau 

bersepeda untuk pergi ke satu 

tempat minimal 10 menit 

continue? 

Ya 

Tidak (langsung ke 

P10) 

3.3 x menit 

aktivitas 

berjalan atau 

bersepeda x 

jumlah hari 

P8 Berapa hari dalam seminggu 

anda berjalan kaki atau 

bersepeda untuk pergi ke suatu 

tempat? 

……..hari  

P9 Berapa lama dalam sehari 

biasanya anda berjalan kaki 

……..jam 

…….. menit 
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atau bersepeda untuk pergi 

kesuatu tempat? 

Aktivitas rekreasi (olahraga, fitness, dan rekreasi lainnya)  

P10 Apakah anda melakukan 

olahraga, fitness, atau rekreasi 

yang berat seperti lari, sepak 

bola atau rekreasi lainnya yang 

mengakibatkan peningkatan 

nafas dan denyut nadi secara 

besar (minimal 10 menit secara 

continue) 

Ya 

Tidak (langsung ke 

P13) 

8.0 x menit 

aktivitas 

berjalan atau 

bersepeda x 

jumlah hari 

P11 Berapa hari dalam seminggu 

biasanya anda melakukan 

olahraga, fitness, atau rekreasi 

yang tergolong berat? 

……..hari  

P12 Berapa lama dalam sehari 

biasanya anda melakukan 

olahraga, fitness, atau rekreasi 

yang tergolong berat? 

……..jam 

……..menit 

 

P13 Apakah anda melakukan 

olahraga, fitness, atau rekreasi 

yang tergolong sedang seperti 

berjalan cepat, senam, 

bersepeda, berenang, voly yang 

mengakibatkan peningkatan 

nafas dan denyut nadi (minimal 

dalam 10 menit secara 

continue) ? 

Ya 

Tidak (langsung ke 

P16) 

4.0 x menit 

aktivitas 

berjalan atau 

bersepeda x 

jumlah hari 

P14 Berapa hari dalam seminggu 

biasanya anda melakukan 

olahraga, fitness, atau rekreasi 

lainnya yang tergolong sedang? 

……..hari  

P15 Berapa lama dalam sehari 

biasanya anda melakukan 

olahraga, fitness, atau rekreasi 

yang tergolong sedang? 

……..jam 

……..menit 

 

Aktivitas menetap (sedentary behavior) 

Aktivitas yang tidak memerlukan banyak gerak seperti duduk saat bekerja, duduk saat 

di kendaraan, menonton televisi, atau berbaring, KECUALI tidur 

P16 Berapa lama anda duduk atau 

berbaring dalam segari 

……..jam    ……..menit 

Perhitungan indikator kategori, digunakan GPAQ WHO 2010 (dalam 

Sahara, 2017) yaitu total waktu yang dihabiskan dalam melakukan aktivitas 
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fisik selama 1 minggu dimana cara perhitungan aktivitas fisik MET menit 

perminggu; 

Tabel  2.4 rumus menghitung aktivitas fisik MET menit perminggu 

 

 

 

 

Setelah menghitung skor aktivitas fisik MET per minggu terdapat kategori 

aktivitas fisik ; 

1. Aktivitas fisik tinggi, jika total skor aktivitas fisik MET > 3000 

2. Aktivitas fisik sedang, jika total skor aktivitas fisik MET >600 

3. Aktivitas fisik rendah, jika total skor aktivitas fisik MET <600 

D. Profil Komunitas Sasana Arjosari 

Komunitas Sasana Arjosari merupakan salah satu komunitas Senam Tera 

yang ada di Malang. Didirikan oleh Bapak Bambang Setiadji (66 tahun) pada 9 

Januari 2016. Komunitas ini ia dirikan berawal dari rutinitasnya mengikuti Senam 

Tera sejak tahun 2010 di komunitas lain, dimulai dari 9 orang anggota hingga 

sekarang mencapai 85 orang anggota (24 laki-laki dan 61 perempuan) dengan usia 

mulai dari 55 – 82 tahun.  

Aktivitas Fisik MET menit per minggu  

= [(P2 X P3 X8) + (P5 X P6 X 4) + (P8 X P9 X 3,3) + 

(P11 X P12 X 8) + (P14 X P15 X 4)]  
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Gambar 2.3. lokasi komunitas sasana Arjosari Malang, sumber; google map 

Senam Tera di Komunitas Sasana Arjosari dilaksanakan setiap hari Rabu 

dan Sabtu pukul 06.00 WIB dengan durasi senam 30 menit yang terdiri dari gerakan 

pemanasan atau peregangan, gerakan inti, dan terakhir gerakan pendinginan. 

Komunitas ini berlokasi di Jln. Teluk Pelabuhan Ratu No.40. 

 


