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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Worls Health Organization (WHO), orang lanjut usia

menurut tingkatan usia lanjut yakni usia pertengahan (45-59), usia lanjut (60-

74 tahun), usia lanjut tua (74-84 tahun), usia sangat tua (>84 tahun)

(Notoatmodjo, 2007). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang

dengan jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas semakin meningkat

dari tahun ke tahun. Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa

Indonesia termasuk dalam lima negara dengan jumlah penduduk lanjut usia

terbanyak di dunia, yang mencapai 18,1 juta jiwa atau 7,6% dari total

penduduk. Jumlah penduduk lanjut usia (60+) diperkirakan akan meningkat

menjadi 27,1 juta jiwa pada tahun 2020, menjadi 33,7 juta jiwa pada tahun

2025 dan 48,2 juta jiwa pada tahun 2035 (Kemenkes RI, 2016). Berdasarkan

hasil Susenas 2014, jumlah lansia di Indonesia mencapai 20,24 juta orang

atau sekitar 8,03% (Kemenkes RI, 2016)

Menjadi tua merupakan proses yang tidak dapat dihindari oleh

setiap individu. Penuaan adalah kondisi yang normal, yang ditandai

perubahan fisik dan tingkah laku yang dapat diramalkan dan terjadi pada

semua orang saat mereka mencapai usia tahap perkembangan kronologis

tertentu (Stanley & Beare, 2007). Semakin bertambahnya usia, kemungkinan

besar seseorang mengalami permasalahn fisik, jiwa, spiritual, ekonomi dan

sosial. Salah satu permasalahan yang sangat mendasar pada lanjut usia adalah
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masalah kesehatan akibat proses degeneratif, hal ini di tunjukkan oleh data

pola penyakit pada lanjut usia. Penyakit terbanyak pada usia lanjut terutama

adalah penyakit yang tidak menular antara lain hipertensi (57,6%), osteo

artritis (51,9%), stroke (46,1%) masalah gigi-mulut (19,1%), penyakit paru

obstruksi kronis (8,6%) dan diabetes mellitus (4,8%) (KemenkesRI, 2016).

Dari data yang didapat dari Puskesmas Pajang di Kabupaten Surakarta

menunjukkan jumlah lansia di wilayah kerja kota surakarta sebanyak 4293.

Dari sekian banyak lansia tersebut menunjukkan bahwa kualitas tidur

merupakan salah satu faktor masalah kesehatan yang banyak di temui di

Posyandu lansia kelurahan Karangasem dari hasil observasi pada tanggal 10

Oktober 2016 terhadap 5 lansia menunjukkan 3 orang lansia mengalami tidur

yang baik yakni mereka dapat tidur dengan optimal, tidak mengalami masalah

tidur seperti sering bangun dimalam hari, sering terbangun untuk pergi ke

kamar mandi dan tidak mengalami insomnia. Sedangkan 2 di antaranya

mengalami kualitas tidur yang buruk yakni sering terbangun di malam hari,

sulit untuk cepat tertidur atau insomnia serta sering terbangun di malam hari

untuk pergi ke kamar mandi. Data dari Puskesmas Pajang menunjukkan

jumlah kunjungan di bulan Agustus 2016 di Posyandu Melati II - Melati VIII

yakni berjumlah 334 orang.

Tidur merupakan salah satu fenomena dasar yang penting bagi

kehidupan manusia, kurang lebih dari kehidupan manusia dijalankan dengan

tidur. Proses degenerasi pada lansia menyebabkan waktu tidur yang efektif

semakin berkurang, dan menyebabkan tidak tercapainya kualitas tidur yang
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adekuat dan menyebabkan berbagi macam keluhan tidur. Prevalensi

pemenuhan gangguan pemenuhan kebutuhan tidur pada lansia cukup

meningkat yaitu sekitar 76%. Kelompok lansia lebih mengeluh mengalami

sulit tidur sebanyak 40%, sering terbangun pada malam hari sebanyak 30%

dan sisanya gangguan pemenuhan kebutuhan tidur lain (Amir, 2007).

Faktor kebiasaan durasi tidur yang pendek merupakan salah satu

faktor yang menyebabkan kualitas tidur yang buruk. Menurut (Komalasari,

2012) dari segi fisik, kurang tidur dapat menyebabkan muka pucat, mata

sembab, badan lemas dan daya tahan tubuh menurun sehingga mudah

terserang penyakit. Sedangkan dari segi psikis, kurang tidur dapat

menyebabkan perubahan suasana kejiwaan, sehingga penderita akan menjadi

lesu, lamban menghadapi rangsangan dan sulit berkonsentrasi (Komalasari,

2012).

Ketidakcukupan kualitas tidur dapat menyebabkan rusaknya memori

dan kemampuan kognitif. Apabila hal ini terus berlanjut hingga bertahun-

tahun dapat berdampak pada tekanan darah tinggi, stroke, serangan jantung,

hingga masalah psikologis serta depresi dan gangguan perasaan lain. Apabila

hal ini berlangsung pada waktu yang lama, dapat menyebabkan seseorang

mengalami kurang tidur yang mengakibatkan resiko penyakit yang

dideritanya (Potter & Perry, 2012). Faktor usia merupakan faktor terpenting

yang berpengaruh terhadap kualitas tidur (Nugroho, 2012).

Lansia mempunyai kebutuhan yang besar yakni meningkatan

kesehatan agar dapat hidup sejahtera. Aspek utama peningkatan kesehatan
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untuk lansia salah satunya adalah dengan memelihara tidur yang efektif untuk

proses pemulihan fungsi tubuh sampai tingkat fungsional yang optimal dan

untuk memastikan keterjagaan disiang hari guna menyelesaikan tugas sehari-

hari dan menikmati kualitas hidup yang tinggi (Stanley & Beare, 2007).

WHO mengartikan kualitas hidup yaitu sebagai persepsi individu

mengenai posisinya dalam kehidupan, dalam konteks kultur dan sistem nilai

di mana mereka hidup, dan dalam hubungan dengan tujuan, harapan, standar

yang ada, dan perhatian mereka (Pangkahila, 2007). Menurut Pernambuco et

al, (2012) kualitas hidup merupakan persepsi tentang posisi individu dalam

kehidupan, harapan, standar dan keprihatinan.

Kualitas tidur baik buruk seseorang terutama pada lansia sangat

berkaitan dengan kualitas hidup lansia. Dari kedua keterkaitan variabel

tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apakah ada hubungan

kualitas tidur dengan kualitas tidur lansia di Kelurahan Karangasem Kec.

Laweyan Surakarta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan

rumusan masalah “Adakah hubungan kualitas tidur dengan kualitas hidup

pada lansia di Kelurahan Karangasem Laweyan Surakarta”?.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk memperoleh gambaran hubungan antara kualitas tidur dengan

kualitas hidup pada lansia di Kelurahan Karangasem Laweyan Surakarta.
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2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui kualitas tidur pada lansia di Kelurahan Karangasem

Laweyan Surakarta.

b. Mengetahui kualitas hidup pada lansia di Kelurahan Karangasem

Laweyan Surakarta.

c. Mengetahui hubungan antara kualitas tidur dengan kualitas hidup

pada lansia di Kelurahan Karangasem Laweyan Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Merupakan bahan saran dan masukan dalam melakukan

identifikasi hubungan kualitas tidur dengan kualitas hidup pada lansia

sehingga dapat menjadi acuan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang

ingin mengetahui lebih lanjut tentang gambaran hubungan antara kualitas

tidur dengan kualitas hidup pada lansia.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu

pengetahuan untuk memperkaya pustaka yang sudah ada, sehingga

dapat dimanfaatkan oleh peserta didik berikutnya dalam proses

pendidikan khususnya ilmu kesehatan.

b. Bagi Masyarakat
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Agar masyarakat luas khususnya lansia dapat memperoleh informasi

dan edukasi mengenai pentingnya hubungan kualitas tidur dan kualitas

hidup.

c. Bagi Keperawatan

Diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan ilmu pengetahuan

khususnya mengenai kualitas tidur dan kualitas hidup sehingga dapat

memberikan informasi dan edukasi kepada pasien ataupun masyarakat

untuk selalu memelihara pola tidur yang cukup.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan berhubungan

dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian Stephanie Pereira, Slamet Rihadi, Margarita M. Maramis (2014)

berjudul “Hubungan Pola Tidur Dengan Kualitas Hidup Orang Lanjut

Usia Di Griya Usia Lanjut ST. Yosef Surabaya”. Penelitian yang

digunakan adalah observasional bersifat analitik dengan pendekatan

cross-sectional menggunakan purposive sampling dengan jumlah sample

55 responden. Data dianalisis dengan menggunakan uji Koefisien

Kontingensi. Perbedaan dengan penelitian ini yakni menggunakan metode

deskriptif korelatif. Perbedaan lainnya pada waktu, tempat dan jumlah

sampel. Serta pengambilan sample dilakukan dengan menggunakan

teknik proporsional random sampling. Serta peneliti menggunkan uji

korelasi chi square.



7

2. Penelitian Putri, Muthia Syadza Irzeni yang berjudul “Hubungan Kualitas

Tidur Dengan Kualitas Hidup Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di

Wilayah Kerja Puskesmas Pauh Kota Padang Tahun 2016”. Penelitian

yang digunakan adalah observasional bersifat analitik dengan pendekatan

cross-sectional menggunakan purposive sampling dengan jumlah sample

138 responden. Data dianalisis dengan menggunakan uji Chi Square.

Perbedaan dengan penelitian ini yakni menggunakan metode deskriptif

korelatif. Perbedaan lainnya pada waktu, tempat dan jumlah sampel. Serta

pengambilan sample dilakukan dengan menggunakan teknik proporsional

random sampling.


