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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang memasuki era penduduk berstruktur lanjut 

usia (aging structured population) karena jumlah penduduk yang berusia 

enam puluh tahun keatas pada tahun 2010 sebesar 23.992.553 jiwa (9,77%) 

sementara pada tahun 2011 jumlah lansia sebesar dua puluh juta jiwa (9,51%), 

dengan usia harapan hidup 67,4 tahun dan pada tahun 2020 diperkirakan 

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

(Depkes, 2012). 

Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun. 

Menjadi tua ditandai dengan adanya kemunduran biologis yang terlihat 

sebagai kemunduran yang terjadi adalah kemampuan-kemampuan kognitif 

seperti suka lupa, kemunduran orientasi terhadap waktu, ruang, tempat, serta 

tidak mudah menerima hal/ide baru. Kemunduran lain yang dialami adalah 

kemunduran fisik antara lain kulit mulai mengendur, timbul keriput, rambut 

beruban, gigi mulai ompong, pendengaran dan penglihatan berkurang, mudah 

lelah, gerakan menjadi lamban dan kurang lincah, serta terjadi penimbunan 

lemak terutama di perut dan pinggul (Maryam, 2012). 

Seiring perubahan usia, tanpa disadari juga pada orang lanjut usia akan 

mengalami perubahan-perubahan fisik, psikososial dan spiritual. Salah satu 

perubahan tersebut adalah perubahan kualitas tidur (Breus, 2004). Kualitas 
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tidur adalah suatu keadaan tidur yang dijalani seorang individu menghasilkan 

kesegaran dan kebugaran saat terbangun (Khasanah, 2012). Perubahan 

kualitas tidur disebabkan oleh kemampuan fisik lanjut usia yang semakin 

menurun. Kemampuan fisik menurun karena kemampuan organ dalam tubuh 

yang menurun, seperti jantung, paru-paru dan ginjal. Penurunan kemampuan 

organ mengakibatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh turut terpengaruh 

(Prasadja, 2009).  

Salah satu metode untuk meningkatkan kualitas tidur dengan mendapatkan 

pengobatan, tetapi metode ini memiliki efek samping (seperti efek residu di 

siang hari, toleransi, ketergantungan dan insomnia). Dengan demikian, 

penggunaan metode non-pharmacological sangat dibutuhkan pada lanjut usia 

(Lai, 2006). Intervensi non-pharmacological untuk kualitas tidur pada lanjut 

usia yang memiliki manfaat bagi kesehatan secara umum dan mudah diakses 

oleh sebagian besar individu adalah dengan senam aerobik (Kelly, 2013). 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 54 “Dialah 

yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, lalu Dia menjadikan (kalian) 

sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudia Dia menjadikan (kalian) 

sesuadah kuat itu lemah (kembali) dan beruban”. Ayat tersebut menjelaskan 

bahwa semua manusia akan bertambah usianya, mengalami proses penuaan 

dan penurunan kondisi fisik. Sebagai seorang fisioterapis yang merupakan 

tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan berhubungan dengan 

pengembalian gerak dan fungsi, perlu memperhatikan penentuan intervensi 

dan dosis latihan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan denyut nadi dan 
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gangguan tidur melalui Pittsburgh Sleep Quality Index, sehingga fisioterapis 

mampu memberikan dosis yang sesuai. 

Total lansia yang berada di desa Siswodipuran berjumlah 50 orang. Dari 

hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan, diketahui bahwa 20 orang 

lanjut usia mengalami penurunan kualitas tidur dilihat dari permasalahan yang 

dikeluhkan berdasarkan Pittsburgh Sleep Quality Index. Keduapuluh lanjut 

usia mengeluhkan ketidakmampuan untuk tidur setelah berbaring selama 30 

menit, tidak mampu berafas dengan leluasa, sering terbangun di malam atau 

dini hari dan sering mengantuk ketika melakukan aktifitas disiang hari dengan 

frekuensi lebih dari 3 kali seminggu.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Pengaruh Senam Lanjut Usia Terhadap Kualitas Tidur 

Lanjut Usia Wanita di Boyolali”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka disusun rumusan permasalahan 

sebagai berikut: Apakah ada pengaruh senam lanjut usia terhadap kualitas 

tidur pada lanjut usia wanita di Boyolali? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh senam lanjut usia terhadap kualitas tidur pada lanjut 

usia wanita di Boyolali. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi kualitas tidur pada lanjut usia di Boyolali. 

b. Menganalisis pengaruh senam lanjut usia terhadap kualitas tidur 

pada lanjut usia di Boyolali. 

D. Manfaat penelitian 

1. Teoritis 

Hasil dari penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan khususnya 

dalam bidang fisioterapi geriatri. Melalui penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran mengenai kualitas tidur pada lanjut usia. 

2. Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan 

dalam meningkatkan kualitas tidur lanjut usia. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pencegahan masalah 

gangguan tidur pada lanjut usia. 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 


