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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses menua adalah proses alami yang disertai adanya penurunan 

kondisi fisik dengan terlihat adanya penurunan fungsi organ tubuh. Hal ini 

juga diikuti dengan perubahan emosi secara psikologis dan kemunduran 

kognitif seperti suka lupa, dan hal-hal yang mendukung lainnya seperti 

kecemasan yang berlebihan, kepercayaan diri menurun, insomnia, juga kondisi 

biologis yang kesemuanya saling berinteraksi satu sama lain. Keadaan itu 

cenderung berpotensi menimbulkan masalah kesehatan secara umum maupun 

kesehatan jiwa secara khusus pada lansia (Kadir, 2007). 

Indonesia adalah termasuk Negara yang memasuki era penduduk 

berstruktur lanjut usia (aging structured population) karena jumlah penduduk 

yang berusia 60 tahun ke atas sekitar 7,18%. Jumlah penduduk lansia di 

Indonesia pada tahun 2006 sebesar kurang lebih 19 juta, dengan usia harapan 

hidup 66,2 tahun. Pada tahun 2010 diperkirakan jumlah lansia sebesar 23,9 

juta (9,77%), dengan usia harapan hidup 67,4 tahun dan pada tahun 2020 

diperkirakan sebesar 28,8 juta (11,34%), dengan usia harapan hidup 71,1 

tahun (Menkokesra, 2008). 

Pengaruh proses penuaan menimbulkan berbagai masalah baik secara 

fisik, mental, maupun sosial ekonomi. Gangguan mental yang sering dijumpai 

pada lansia yaitu insomnia, stres, depresi, anxietas, dimensia, dan delirium 
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(Wayan, 2006). Menurut data dari WHO (World Health Organization) pada 

tahun 1993, kurang lebih 18% penduduk dunia pernah mengalami gangguan 

sulit tidur, dengan keluhan yang sedemikian hebatnya sehingga menyebabkan 

tekanan jiwa bagi penderitanya (Lanywati, 2001). 

Gangguan tidur biasa terjadi pada masyarakat umum dan seseorang 

dengan kelainan psikiatri, insomnia merupakan gangguan yang sering terjadi. 

Masyarakat yang mengalami insomnia dan berusaha mencari bantuan untuk 

mengatasi masalah ini mencapai hingga 30%. Perilaku lain termasuk rasa 

mengantuk yang berlebihan pada siang hari, sulit tidur pada waktu tidur yang 

diinginkan, dan biasanya pada malam hari mengalami mimpi buruk. Kelainan 

tidur ini lebih sering terjadi pada lansia (Stuart dan Sundeen, 1998). Sebagian 

besar lanjut usia yang menderita stres mengalami gangguan tidur. Stres yang 

dialami oleh lansia dapat mempengaruhi kebutuhan waktu untuk tidur. 

Semakin tinggi tingkat stres pada lansia maka kebutuhan waktu untuk tidur 

juga akan berkurang  (Rafknowledge, 2004). 

Setiap permasalahan kehidupan yang manimpa pada diri seseorang 

(stresor psikososial) dapat mengakibatkan gangguan fungsi/faal organ tubuh, 

reaksi yang dialami oleh tubuh ini dikatakan stres (Yosep, 2007). Stres yang 

terjadi pada lansia berhubungan dengan kematian pasangan, status sosial 

ekonomi rendah, penyakit fisik yang menyertai, isolasi sosial dan spiritual. 

Perubahan kedudukan, pensiun, serta menurunnya kondisi fisik dan mental 

juga dapat mengakibatkan stres pada lansia (Nugroho, 2000). 
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Tidur merupakan suatu proses otak yang dibutuhkan oleh seseorang 

untuk dapat berfungsi dengan baik. Tidur bukan berarti rutinitas kesibukan, 

tidur penting bagi kesehatan, fungsi emosional, mental dan keselamatan. 

Semakin bertambahnya usia terdapat penurunan jam tidur, kebutuhan tidur 

berkurang dari bayi sampai lanjut. Rata-rata dewasa sehat membutuhkan tidur 

7 jam dimalam hari. Kekurangan tidur pada lanjut usia memberikan pengaruh 

terhadap fisik, kemampuan kognitif, dan gangguan psikologis (Amir, 2007). 

Salah satu perubahan pada lansia adalah perubahan pola tidur. 

Gangguan tidur disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu psikologis dan 

biologis, penggunaan obat-obatan dan alkohol, lingkungan yang mengganggu 

serta kebiasaan buruk, juga dapat menyebabkan gangguan tidur. Faktor 

psikologis memegang peranan utama terhadap kecenderungan insomnia. 

Biasanya insomnia disebabkan oleh stres, perubahan hormon, dan kelainan-

kelainan kronis. Insomnia yang terjadi dalam tiga malam atau lebih dalam 

seminggu dalam jangka waktu sebulan termasuk insomnia kronis, salah satu 

penyebab insomnia kronis adalah depresi (Rafknowledge, 2004). 

Insomnia merupakan gangguan tidur yang paling sering ditemukan. 

Kejadiannya makin meningkat seiring bertambahnya usia. Kurang lebih 40% 

lansia mengeluh mengalami insomnia. Insomnia adalah keluhan sulit untuk 

masuk tidur atau sulit mempertahankan tidur (sering terbangun saat tidur) dan 

bangun terlalu awal serta tetap merasa badan tidak segar meskipun sudah tidur 

(Puspitosari, 2008). 
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Kecamatan Girimarto merupakan salah satu kecamatan dari 25 

kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Kecamatan Girimarto terdiri dari 

14 kelurahan, yang diantaranya adalah kelurahan Tambak Merang. Kelurahan 

Tambak Merang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3832 jiwa. 

Kelurahan Tambak Merang mumpunyai 8 dusun atau pedukuhan. Dari data 

kependudukan di kelurahan Tambak Merang pada tahun 2008, terdapat lanjut 

usia diatas 60 tahun mencapai  649 jiwa. Dari survey pendahuluan pada 

penduduk lansia tersebut, mereka  mengatakan pernah mengalami kesulitan 

tidur, meskipun tingkat kesulitan tidur berbeda pada masing-masing individu. 

Mereka juga mengeluhkan sulit untuk masuk tidur, sulit menahan tidur, tidur 

tidak tenang, dan sering terbangun lebih awal. Tiga dari lima lansia 

mengatakan bahwa setiap hari sulit untuk tertidur kembali setelah terbangun 

ditengah malam. Menurut Rafknowledge (2004), pengalaman yang dirasakan 

pada lansia tersebut merupakan tanda dan gejala insomnia. 

 Pada pengamatan kondisi stres pada lansia, mereka mengatakan akibat 

pemenuhan kebutuhan hidup yang kurang dan terjadinya penurunan kondisi 

fisik dapat memicu terjadinya stres psikologis. Sebagian besar lansia yang 

tinggal di Desa Tambak Merang adalah petani dengan pendidikan rata-rata SD 

dan status sosial ekonomi lansia sebagian besar menengah kebawah. Akibat 

pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan pada 

lansia khususnya yang tinggal di Desa Tambak Merang bisa mengakibatkan 

stres psikososial. Menurut Nugroho (2000), akibat stres psikososial yang 

dialami lansia dapat mengakibatkat kegelisahan yang mendalam, penurunan 
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kondisi fisik, kemarahan yang tak terkendali, bahkan dapat mengakibatkan 

perasaan depresi. 

Menurut Rafknowledge (2004), stres psikologis yang dialami oleh 

lansia  juga dapat menyebabkan kesulitan tidur atau insomnia serta dapat 

mempengaruhi kosentrasi dan kesiagaan, dan juga meningkatkan resiko-resiko 

kesehatan, serta dapat merusak fungsi sistem imun. Kekurangan tidur pada 

lansia memberikan pengaruh terhadap fisik, kemampuan kognitif dan juga 

kualitas hidup.  

Berdasarkan dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

“Hubungan Antara Tingkat Stres Dengan Insomnia pada Lansia di Desa 

Tambak Merang Girimarto Wonogiri”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan melihat bahwa 

begitu penting kesehatan di masa lanjut usia maka peneliti merumuskan 

“Apakah ada hubungan antara tingkat stres dengan insomnia pada lansia di 

Desa Tambak Merang, Girimarto, Wonogiri 2009 ?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara stres dengan insomnia pada lansia di Desa 

Tambak Merang, Girimarto, Wonogiri. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat stres pada lansia di Desa Tambak Merang, 

Girimarto, Wonogiri. 
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b. Mengetahui gangguan insomnia pada lansia di Desa Tambak Merang, 

Girimarto, Wonogiri. 

c. Mengetahui hubungan tingkat stres dengan insomnia pada lansia di 

Desa Tambak Merang, Girimarto, Wonogiri. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Ilmu profesi keperawatan 

Sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan profesionalisme 

dan mutu pelayanan keperawatan, khususnya perawatan gerontik. 

b. Mahasiswa PSIK 

Sebagai aplikasi dari teori Maslow yang berhubungan dengan 

kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan tidur terutama pada lansia. 

c. Dinas Kesehatan Terkait 

Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatan kesejahteraan dan 

kesehatan bagi lanjut usia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Meningkatkan keilmuan penulis dalam penelitian selanjutnya. 

b. Bagi lanjut usia 

Sebagai rujukan bagi lanjut usia dalam meningkatkan dan menjaga 

status kesehatan dalam mengatasi stres dan insomnia. 
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c. Bagi masyarakat 

Dapat mengetahui dan memahami bahwa lansia lebih beresiko 

terhadap gangguan tidur terutama insomnia baik sebagai proses 

penuaan maupun faktor resiko lainnya. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang berhubungan dengan yang dilakukun peneliti adalah: 

1. Murti, (2005) meneliti tentang Kecenderungan Strategi Koping Usia 

Lanjut Dalam Mengatasi Insomnia di Dusun Kerjo II Wilayah Kerja 

Puskesmas Ponjong I Gunung Kidul. Menggunakan metode Deskriptif 

Kuantitatif dengan pendekatan Cross Sectional. Jumlah sampel 41 orang 

dan tehnik sampling yang digunakan adalah Purposive Sample. Hasilnya: 

Lansia yang mengalami insomnia lebih banyak menggunakan Problem 

Focused Coping  (PFC). 

2. Lestari, (2007) meneliti tentang Pengaruh Stres Sosio Lingkungan pada 

Kelangsungan Hidup Lansia Janda/Duda Di Kabupaten Lamongan. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan teknik 

pengambilan sampel Cross Sectional. Tahapan analisis yang digunakan 

adalah analisis deskriptif. Hasilnya: Tidak terdapat perbedaan antara 

kelangsungan hidup lansia janda dan lansia duda. Kelangsungan hidup 

lansia janda sebagian besar dipengaruhi oleh faktor perawatan kesehatan 

dan peran keluarga, sedangkan kelangsungan hidup duda sebagian besar 

dipengaruhi oleh faktor kesibukan lansia dan produktititas lansia. 
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3. Herawati, (2009) meneliti tentang Hubungan Tingkat Activity Of Daily 

Living (ADL) Dengan Kejadian Insomnia pada Lansia di Desa Pucangan 

Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan 

jenis Deskripsi korelasi dengan rancangan yang digunakan adalah cross 

sectional. Hasilnya: dari analisis penelitian menunjukan semakin tinggi 

tingkat Activity of Daily Living (ADL), maka semakin rendah kejadian 

insomnia pada lansia di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


