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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Salah satu gangguan yang sering didengar dalam praktik kedokteran 

adalah insomnia atau kesukaran tidur (Maramis, 2005). Insomnia sering 

dijumpai di bagian klinik, namun penelitian tentang masalah ini tidak banyak 

(Lumbantobing, 2008). Menurut The National Center for Sleep Disorders 

Research, insomnia merupakan suatu pengalaman kualitas tidur yang 

inadekuat, yang ditandai dengan satu atau lebih gejala berikut ini yaitu 

kesulitan untuk jatuh tidur, kesulitan mempertahankan tidur, bangun terlalu 

awal di pagi hari, dan tidur yang tidak menyegarkan (Edinger & Means, 2005). 

Insomnia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain fisik dan 

psikis. Faktor fisik misalnya terserang flu sehingga sering sulit untuk tidur, 

sedangkan faktor gangguan psikis adalah stress, cemas, dan depresi (Hawari, 

2006). Mempertahankan tidur atau bahkan bila mereka tidur dengan jumlah jam 

yang cukup tetapi tetap merasa belum cukup beristirahat ketika bangun di 

keesokan harinya atau tidur yang non-restoratif (Barlow & Durand, 2006). 

Insomnia adalah gangguan yang sering diderita oleh lansia. Sepertiga 

dari populasi yang lebih tua dari 65 tahun diketahui mengidap insomnia 

(Partinen & Hublin, 2000). Berbagai penelitian pada komunitas di Amerika 

Serikat dan Eropa menemukan bahwa insomnia lebih sering terjadi pada orang 

tua dibanding dewasa muda. Duapuluh lima persen dari orang tua berusia 65 

sampai 79 tahun dilaporkan mengalami kesulitan yang bermakna untuk 

memulai tidur atau mempertahankan kenyenyakan tidurnya (Jarvik & Small, 

1995). 

Kemajuan ilmu kedokteran telah memberikan peran pada 

meningkatnya harapan hidup usia lanjut (lansia). Berdasarkan sensus penduduk 

di Indonesia diperoleh data bahwa pada tahun 2000 usia harapan hidup di 

Indonesia mencapai 67 tahun dengan jumlah lansia mencapai 15,8 juta jiwa 
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atau 7,28 %. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat dan pada tahun 

2020 usia harapan hidup di Indonesia akan mencapai 71 tahun dengan jumlah 

lansia 28,8 juta jiwa atau 11,34%. Jumlah tersebut merupakan tertinggi keempat 

setelah RRC, India, dan Amerika Latin (Kusumaputro, 2000). 

Prevalensi gangguan tidur meningkat seiring bertambahnya usia. 

Kurang dari 40% pasien lansia akan datang dengan keluhan tidur (Carney et al, 

2005). Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan di klinik geriatri RSCM 

Jakarta tahun 2006, keluhan tidur pada lansia cukup tinggi yaitu sekitar 67% 

dan hanya satu dari delapan kasus yang menyatakan bahwa gangguan tidurnya 

telah diperiksakan ke dokter (Amir, 2007). 

Penyebab insomnia pada lansia dibagi dua bagian besar yaitu higiene 

tidur yang buruk dan gangguan tidur yang spesifik. Higiene tidur yang buruk 

dibagi empat bagian besar yaitu gangguan siklus tidur-jaga, gangguan 

lingkungan sekitar, penggunaan obat dan makanan tertentu, serta 

kekurangtahuan akan aktivitas rutin sehingga memerlukan beberapa edukasi. 

Sedangkan gangguan tidur yang spesifik pada lansia diantaranya adalah 

insomnia psikofisiologi yang disebabkan suatu keadaan cemas yang 

menginterferensi tidur, disebut juga behavioral insomnia yang disebabkan oleh 

kekhawatiran yang berlebihan (Prinz et al, 2000). 

Pada umumnya lansia yang menikmati hari tuanya cenderung lebih 

senang untuk tetap tinggal bersama keluarganya (Nugroho, 2008). Keluarga 

merupakan support system utama bagi lansia dalam mempertahankan 

kesehatannya. Peranan keluarga dalam perawatan lansia antara lain menjaga 

atau merawat lansia, mempertahankan dan meningkatkan status mental, 

mengantisipasi perubahan sosial ekonomi, serta memberikan motivasi dan 

memfasilitasi kebutuhan spiritual bagi lansia (Maryam, 2008), tetapi dalam 

keadaan tertentu mereka tidak tinggal di lingkungan keluarganya (tinggal di 

suatu lembaga kesejahteraan sosial yang dapat menangani lansia tersebut) 

(Nugroho, 2008). 

Perpindahan lokasi sering dialami oleh lansia seperti pindah dari 

rumah ke Panti Wredha atau ruang perawatan. Tidur menjadi berlawanan 
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terhadap perasaan peralihan dari sumber yang tidak dapat dikenali. Lingkungan 

yang tidak baik atau berada di tempat yang baru bagi lansia dapat menyebabkan 

insomnia. Selama di kamar perawatan, lansia mempunyai teman tidur lain 

dalam ruangan yang berbeda kebiasaan dengan mereka, sebagai contoh seorang 

lansia dapat tidur dengan mendengar televisi, sedang lansia lain dapat 

terganggu tidur karena suara televisi tersebut (Perry & Potter, 2007). 

Pakar psikologi Dr. Parwati Soepangat, M.A. menjelaskan bahwa para 

lansia yang dititipkan di panti pada dasarnya memiliki sisi negatif dan positif. 

Diamati dari sisi positif, lingkungan panti dapat memberikan kesenangan bagi 

lansia. Sosialisasi di lingkungan yang memiliki tingkat usia sebaya akan 

menjadi hiburan tersendiri, sehingga kebersamaan ini dapat mengubur kesepian 

yang biasanya mereka alami. Akan tetapi jauh di lubuk hati mereka merasa jauh 

lebih nyaman berada di dekat keluarganya. Negara Indonesia yang masih 

menjunjung tinggi kekeluargaan, tinggal di panti merupakan sesuatu hal yang 

tidak natural lagi, apapun alasannya. Tinggal di rumah masih jauh lebih baik 

daripada panti. Pada saat orang tua terpisah dari anak serta cucunya, maka 

muncul perasaan tidak berguna (useless) dan kesepian (Maryam, 2008). 

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Israa’ ayat 23-24, yang artinya: 

“Dan Tuhan-mu telah Memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia 

dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara 

keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, 

maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 

“ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada 

keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya 

dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhan-ku! Sayangilah 

keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.” 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui perbedaan 

intensitas insomnia pada lansia yang tinggal di Panti Wredha dan lansia yang 

tinggal dengan keluarga. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun suatu 

perumusan masalah penelitian yaitu: 

“Apakah ada perbedaan intensitas insomnia pada lansia yang tinggal di 

Panti Wredha dan yang tinggal dengan keluarga?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan intensitas insomnia 

pada lansia yang tinggal di Panti Wredha dan yang tinggal dengan keluarga. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang ilmu 

pengetahuan kesehatan, terutama di bidang psikiatri khususnya psikogeriatri 

yang berkaitan dengan perbedaan insomnia pada lansia. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat, 

khususnya para keluarga yang mempunyai anggota keluarga lansia serta 

pengurus Panti Wredha tentang kemungkinan terjadinya insomnia pada 

lansia. 

b. Dengan mengetahui derajat insomnia diharapkan dapat membantu keluarga 

dan pengurus Panti Wredha untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya 

dalam upaya menangani kasus insomnia di kalangan lanjut usia. 

 

  




