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BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang  

Pada era globalisasi, manusia lebih memforsir tubuh untuk 

melakukan pekerjaan tanpa memperdulikan kesehatan. Pekerjaan 

menuntut seseorang sering lebih bergadang yang apabila dilakukan setiap 

hari dan berulang – ulang akan mengakibatkan insomnia yang 

berkepanjangan. Akibat insomnia yang berkepanjangan akan berimbas 

berkurangnya waktu tidur pada malam hari. Padahal tidur merupakan 

bagian dari ritme biologis untuk mengembalikan stamina.  Agar tetap 

sehat manusia perlu memperhatikan kualitas tidur dan kuantitas tidur. 

Kualitas tidur adalah kemampuan tiap individu untuk mempertahankan 

keadaan tidur dan untuk mendapatkan tahap tidur REM dan NREM yang 

pas. Sementara Kuantitas tidur adalah keseluruhan waktu tidur individu 

(Kozier, 2010). Banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas tidur (Siregar, 2011). Diantaranya dengan cara lakukan latihan – 

latihan gerak badan setiap hari tetapi tidak menjelang tidur, hindari tidur 

diwaktu siang hari atau sore hari dan gunakan tekhnik – tekhnik pelepasan 

otot – otot serta meditasi sebelum tidur berusaha untuk tidur. 

Menurut aturan kesehatan, kebutuhan tidur untuk anak – anak 8 – 

10 jam, sedangkan untuk orang dewasa memerlukan waktu 6 – 8 jam. 

Kualitas dan kuantitas tidur yang buruk akan menyebabkan seseorang 

akan mengalami berbagai macam gangguan tidur. Faktor yang 
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mempengaruhi pola tidur seseorang antara lain : penyakit, lingkungan, 

kelelahan, gaya hidup, stres emosi, obat – obatan/alkohol, diet, merokok, 

dan motivasi. Ada berbagai macam jenis gangguan tidur menurut 

Rafknowledge (2004) yaitu insomnia, parasomnia, narkolepsi dan apnea 

tidur. Seorang pengidap insomnia biasanya sulit untuk tidur, namun sering 

bangun terlalu awal di pagi hari, sering terbangun di malam hari, dan 

sering tidak merasa segar dan sulit berkonsentrasi (Subandi, 2008). 

Insomnia adalah gangguan tidur dimana seseorang secara terus 

menerus mengalami kesulitan tidur atau bangun tidur terlalu cepat 

(Semiun, 2006). Menurut Andreas (2009) fakta tentang pola tidur dewasa 

muda (remaja) di Amerika serikat (National Sleep Foundation) terdapat 

lebih dari sekitar 30% dewasa muda dilaporkan mengalami kesulitan 

untuk bangun pagi dibandingkan dengan 20% pada usia 30 – 64 tahun dan 

9% diatas usia 65 tahun. Sedangkan di perkirakan sekitar 28 juta penderita 

insomnia di Indonesia pada tahun 2010 untuk asumsi 10% dan penderita 

insomnia setiap tahun terus meningkat (http://tribunnews.com di akses 

pada tanggal 30 juni 2015). 

Dalam penanganan insomnia dapat dilakukan dengan berbagai 

macam cara salah satunya yaitu dengan melakukan senam yoga berupa 

latihan pernafasan dan meditasi. Menurut penelitian sebelumnya oleh tim 

peneliti Harvard Medical School yang melibatkan 20 orang yang 

melakukan latihan yoga berupa latihan pernafasan dan meditasi sebelum 

tidur dan diamati selama 8 minggu. Para peneliti meminta kepada para 
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partisipan untuk menuliskan kesulitan tidur yang dialami selama 2 minggu 

terakhir sebelum melakukan latihan yoga dan 8 minggu selama melakukan 

latihan yoga. Pengakuan partisipan setelah melakukan latihan yoga adalah 

mengalami kualitas tidur yang lebih baik dibandingkan ketika belum 

melakukan latihan yoga.  

Yoga didefinisikan sebagai suatu latihan yang terdiri dari tiga 

komponen: peregangan lembut, latihan untuk kontrol napas, dan meditasi 

sebagai campur tangan pikiran dan tubuh. Meskipun yoga berasal dari 

budaya dan agama india, yoga dapat dilakukan secara duniawi (Kirkwood, 

2005). Yoga bekerja sebagai pengobatan insomnia karena menenangkan 

saraf simpatik. Pada saat yang sama yoga merangsang sistem saraf 

parasimpatis yang memudahkan tubuh untuk beristirahat dan tidur. Dalam 

proses latihan yoga juga dilakukan gerakan yang bertujuan untuk 

mengulur otot – otot ditubuh sehingga tubuh akan merasa rileks 

dikarenakan berkurangnya ketegangan otot dan kelelahan. Ketika tubuh 

dalam kondisi puncak rileks dan nyaman maka tubuh akan mengalami 

tidur yang berkualitas dan akan tercapai tahap tidur REM dan NREM. 

Setelah dilakukan wawancara terhadap 5 peserta senam yoga 

ternyata beberapa diantaranya mengalami kesulitan tidur. Dan rata rata 

hanya tidur sebanyak 5 – 6 jam. Mereka mengalami insomnia sudah 

berbulan – bulan dengan gejala sulit untuk tidur dan sering terbangun 

berkali – kali pada saat malam hari. Mereka merasa sedikit teratasi 

penyakit insomnia nya dengan mengikuti senam yoga. Dari pernyataan 
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diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Hubungan 

Senam Yoga dengan Kualitas Tidur Malam Hari Pada Anggota yang 

Mengalami Insomnia di Sanggar Senam “RM 7”Karanganyar. 

B. Rumusan Masalah  

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan melakukan penelitian 

mengenai hubungan lama senam yoga dengan kualitas tidur. Sehingga 

akan menimbulkan pertanyaan mendasar yaitu Apakah ada hubungan 

senam yoga dengan kualitas tidur malam hari pada anggota yang 

mengalami insomnia di Sanggar Senam “RM 7”Karanganyar ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah Dapat mengetahui bahwa adanya 

“Hubungan Senam Yoga dengan Kualitas Tidur Malam Hari pada 

Anggota yang Mengalami Insomnia di Sanggar Senam “RM7” 

Karanganyar. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis, sekurang – kurangnya sapat berguna sebagai sumbangan 

pemikiran bagi dunia fisioterapi 

2. Bagi Praktisi 

a. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis mengenai adanya hubungan 

senam yoga dengan kualitas tidur. 
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b. Bagi Institusi Pendidikan 

Bagi institusi pendidikan fisioterapi dapat dijadikan bahan 

penambah pengetahuan bahwa ada hubungan senam yoga 

dengan kualitas tidur. 

c. Bagi Penderita  

Bagi para penderita insomnia dengan kualitas tidur yang 

buruk sebagai referensi penyembuhan untuk mengurangi 

gejala insomnia.  

  

 


