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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut World Health Organization (2014) lanjut usia adalah 

seseorang yang memasuki umur 60 tahun atau lebih.  Menurut Data WHO, 

di kawasan Asia Tenggara populasi Lansia sebesar 8% atau sekitar 142 

juta jiwa. Pada tahun 2050 diperkirakan populasi lansia meningkat 3 kali 

lipat dari tahun ini. Pada tahun 2000 jumlah Lansia sekitar 5.300.000 

(7,4%) dari total populasi, sedangkan pada tahun 2010 jumlah lansia 

24.000.000 (9,77%) dari total populasi, dan tahun 2020 diperkirakan 

jumlah lansia mencapai 28.000.000 (11,34%) dari total populasi. 

Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2020 diperkirakan jumlah 

lansia sekitar 80.000.000 (Kemenkes RI, 2013). Menurut United Nations 

(2015) Indonesia memiliki jumlah lansia urutan ke-4 terbesar didunia, 

setelah negara China, India dan Amerika.  Menurut Data Badan Pusat 

Statistik (2014) menyebutkan bahwa jumlah lansia di Indonesia mencapai 

20,04 juta orang atau sekitar 8,05% dari seluruh penduduk Indonesia. 

Proporsi jumlah lansia di Jawa Tengah terus meningkat, pada tahun 2010 

jumlah lansia mencapai 3,35 juta jiwa atau 10,34% dari seluruh penduduk 

Provinsi Jawa Tengah kemudian naik menjadi 3,45 juta jiwa atau 10,55% 

pada tahun 2011. Dan berdasarkan hasil Angka Proyeksi Penduduk tahun 

2014, jumlah lansia di Provinsi Jawa Tengah meningkat menjadi 3,83 juta 

jiwa atau sebesar 11,43% (Badan Pusat Statistik, 2014). 
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Proses menua lansia memberikan dampak pada berbagai aspek 

kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan terutama kesehatan, karena dengan 

semakin bertambahnya usia, fungsi organ tubuh semakin menurun. Menua 

atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi didalam kehidupan 

manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya 

dimulai pada satu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan 

kehidupan (Dewi, 2014). Berkaitan dengan proses menua, terdapat 

perubahan yang mempengaruhi penurunan aktivitas lansia. Tidur 

merupakan bentuk aktivitas yang mempengaruhi kualitas kesehatan 

individu. Ketika seseorang beranjak tua maka akan banyak memerlukan 

istirahat dengan membutuhkan waktu tidur yang berkualitas. Bentuk 

gangguan tidur yang dialami lansia adalah insomnia. Insomnia pada lansia 

disebabkan karena kurangnya kegiatan fisik sepanjang hari, tidur yang 

sebentar-sebentar sepanjang hari, gangguan cemas dan depresi, suasana 

kamar yang kurang nyaman, sering berkemih ketika malam hari dan 

infeksi saluran kemih (Maryam, 2008). 

Insomnia adalah gangguan tidur yang sering dikeluhkan lansia 

yang ditandai dengan kesulitan untuk tidur dan mempertahankan tidur. 

Menurut studi penelitian yang telah dilakukan University of California 40-

50% orang dengan usia lebih dari 60 tahun telah mengalami gangguan 

tidur (Roepke & Ancoli, 2010). Menurut National Sleep Foundation 

(2010) 67% dari 1.508 lansia di Amerika usia 65 tahun keatas melaporkan 

mengalami gangguan tidur atau insomnia dan 7,3% lansia melaporkan 
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gangguan dalam memulai tidur dan mempertahankan tidur. Prevalensi 

insomnia di Indonesia pada lansia tergolong tinggi yaitu sekitar 67% dari 

populasi yang berusia diatas 65 tahun. Hasil penelitian didapatkan 

insomnia sebagian besar dialami oleh perempuan yaitu sebesar 78,1% 

dengan usia 60-74 tahun (Sulistyarini & Santosa, 2016). Insomnia yang 

dialami lansia disebabkan oleh berbagai faktor seperti pensiunan, kematian 

pasangan atau teman dekat, peningkatan obat-obatan, dan penyakit yang 

dialami. Penyebab insomnia pada lansia dibagi menjadi 4 kelompok yaitu 

kelompok penyakit fisik atau gejala : nyeri jangka panjang, masalah pada 

kandung kemih atau prostat, penyakit sendi seperti arthtritis atau bursitis 

dan gastroesophageal reflux, kelompok lingkungan/ faktor perilaku, 

kelompok penggunaan obat-obatan, kafein, alkohol atau obat pada 

penyakit kronis dan keompok dengan penyakit mental atau gejala seperti : 

cemas, depresi, kehilangan identitas pribadi dan persepsi kesehatan yang 

buruk (Tsou, 2013).  

Perubahan yang sangat menonjol pada pola tidur gangguan 

insomnia lansia adalah pengurangan pada gelombang lambat,  terutama 

stadium 4, gelombang alfa menurun, dan meningkatnya frekuensi sering 

terbangun dimalam hari. Gangguan tersebut terjadi juga karena lansia 

sensitif terhadap stimulus dari lingkungan, pada usia dewasa muda normal 

akan terbangun 2-4 kali namun pada usia lansia akan lebih sering 

terbangun (Darmojo, 2009). Gangguan tidur pada lansia walaupun begitu 

rata-rata waktu tidur lansia dan usia dewasa hampir sama. Ritmik 
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sirkadian tidur-bangun lansia yang terganggu, jam biologik cenderung 

lebih pendek dan fase tidurnya yang lebih maju. Seringnya terbangun di 

malam hari menyebabkan lansia letih, mengantuk dan mudah jatuh tidur 

pada siang hari. Sehingga menyebabkan toleransi fase tidur dan bangun 

lansia menurun.  Adanya gangguan ritmik sirkadian ridur akan 

berpengaruh terhadap penurunan sekresi hormon pertumbuhan, prolaktin, 

tiroid, dan kortisol yang merupakan hormon yang dikeluarkan selama tidur 

dalam. Sekresi melatonin juga akan berkurang, yang berfungsi mengontrol 

sirkardian tidur. Sekresi melatonin terutama terjadi pada malam hari, 

apabila terpajan cahaya terang akan menyebabkan sekresi melatonin 

berkurang (Guyton, 2007). 

Dampak insomnia pada lansia dapat mengakibatkan perubahan 

pada kehidupan sosial, psikologi dan fisik. Selain itu juga akan berdampak 

pada ekonomi dimana hilangnya produktivitas serta biaya pengobatan 

pada pelayanan kesehatan. Insomnia dapat meningkatkan risiko penyakit 

generatif seperti hipertensi dan jantung, depresi dan stress juga merupakan 

manifestasi dari insomnia pada lansia (Ghaddafi, 2010). Selain itu 

insomnia meningkatkan resiko jatuh pada lansia (Helbig, et al., 2013). 

Insomnia merupakan gejala yang dapat mengganggu aktivitas dan 

produktifitas lansia. Oleh karena itu, lansia harus mendapatkan terapi yang 

sesuai. Terapi pada penderita insomnia dapat berupa farmakologi atau 

non-farmakologi. Dari penelitian yang dilakukan, terapi non-farmakologi 

menjadi pilihan karena biaya lebih murah dan lebih efektif dibandingkan 
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dengan terapi farmakologi, dimana terapi farmakologi dapat menimbulkan 

efek samping seperti penggunaan obat benzodiazepine yang dapat 

menimbulkan efek samping merasa pusing, hipotensi dan distress respirasi 

serta memungkinkan kekambuhan setelah penghentian obat (Ghaddafi, 

2010).  Terapi non-farmakologi memiliki kelebihan dibandingkan terapi 

farmakologi yang tidak menimbulkan ketergantungan dan efek samping. 

Seperti dalam penelitian Al Azis (2016) yang melakukan terapi masase 

kaki dan aromaterapi sereh terhadap penurunan insomnia pada lansia. 

Pemberian terapi tersebut terbukti berpengaruh dalam menurunkan 

insomnia pada lansia (Al Azis & Maliya, 2016). Salah satu terapi non-

farmakologi yang dapat diterapkan untuk menurunkan insomnia pada 

lansia adalah dengan mengkombinasikan terapi genggam jari dengan 

terapi dzikir.  

Terapi genggam jari merupakan relaksasi sederhana yang dapat 

mudah dilakukan oleh siapapun yang berkaitan dengan tangan dan aliran 

tubuh manusia yang dapat mengontrol dari rasa tidak nyaman atau nyeri, 

stress fisik dan emosi pada nyeri (Potter & Perry, 2009). Teknik 

menggenggam jari merupakan bagian dari teknik Jin Shin Jyutsu. Jin Shin 

Jyutsu adalah akupresure Jepang. Bentuk seni yang menggunakan 

sentuhan sederhana tangan dan pernafasan untuk menyeimbangkan energi 

didalam tubuh. Tangan ( jari dan telapak tangan ) adalah alat bantuan 

sederhana dan ampuh menyelaraskan dan membawa tubuh menjadi 

seimbang. Setiap jari tangan berhubungan dengan sikap sehari-hari. Ibu 
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jari berhubungan dengan perasaan khawatir, jari telunjuk berhubungan 

dengan ketakutan, jari tengah berhubungan dengan kemarahan, jari manis 

berhubungan dengan kesedihan, dan jari kelingking berhubungan dengan 

rendah diri dan kecil hati (Hill, 2011). Dengan menggenggam jari akan 

menghasilkan impuls yang dikirim saraf aferen non nosiseptor yang akan 

mengakibatkan tertutupnya pintu gerbang ke thalamus sehingga stimulus 

ke korteks serebri terhambat dan menyebabkan nyeri berkurang 

(Pinandita, Purwanti , & Utoyo, 2012). 

Terapi dzikir merupakan penanganan non-farmakologi yang dapat 

bermanfaat bagi lansia dengan insomnia karena tidak memiliki efek 

samping. Sebuah hadist qudsi, Allah berfirman bahwa apabila hamba-Nya 

sudah dicintai-Nya karena ia senantiasa mendekatkan diri pada-Nya, maka 

“Tangannya adalah tangan-Ku, pendengarannya adalah pendengaran-Ku 

dan penglihatannya adalah penglihatan-Ku.” (HR. Al-Hakim). Kemudian “ 

Ingatlah (berdzikirlah), hanya dengan (berdzikir) mengingati Allah-lah 

hati menjadi tentram.” (Qs. Ar-Ra’d [13]: 28). Ketika seseorang berdzikir, 

hal tersebut memasukkan dan menghidupkan sifat-sifat dan asma-asma 

Allah yang mempunyai kekuatan yang tak terhingga didalam tubuh. 

Dengan hal tersebut, dalam diri akan tumbuh suatu kekuatan spiritual yang 

akan membuat jiwa merasa nyaman dan tentram dan kembali seimbang. 

Keadaan seimbang didalam tubuh dapat mengembalikan dan 

menormalkan fungsi organ tubuh seperti sedia kala (Zamry, 2012). 
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Dengan mekanisme tersebut dimana dzikir dapat membuat jiwa merasa 

nyaman dan tentram sehingga dapat mencegah insomnia pada lansia. 

Menurut penelitian yang dilakukan Idris (2017), yaitu penelitian 

mengenai terapi relaksasi genggam jari terhadap penurunan nyeri sendi 

pada lansia, dengan hasil penelitian terapi relaksasi genggam jari 

berpengaruh terhadap penurunan nyeri sendi pada lansia (Idris & Astarani, 

2017). Dalam penelitian Sari (2016), yang melakukan penelitian pengaruh 

teknik relaksasi genggam jari terhadap penurunan kecemasan pada pasien 

pre operasi sectio caesarea, melakukan penelitian pada 16 pasien sebelum 

operasi sectio caesarea diberikan relaksasi genggam jari dan ada pengaruh 

signifikan terhadap penurunan kecemasan (Sari & Maliya, 2016). Selain 

itu penelitian yang dilakukan Sudiyanto (2017) meneliti pengaruh terapi 

dzikir terhadap kualitas tidur pasien hospitalisasi di Rs Islam Sakinah 

Mojokerto, dengan hasil penelitian terapi dzikir yang dilakukan selama 15 

menit sebelum tidur selama 3 hari berturut-turut dapat meningkatkan 

kualitas tidur pasien hospitalisasi (Sudiyanto & Wahid, 2017). 

Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti di Panti 

Wredha Dharma Bhakti Pajang Surakarta pada tanggal 2 November 2017, 

didapatkan hasil jumlah lansia yang tinggal di Panti Wredha Dharma 

Bhakti Pajang  sejumlah 79 orang. Hasil wawancara peneliti di Panti 

Wredha Dharma Bhakti Pajang menggunakan lembar observasi Insomnia 

Rating Scale didapatkan 38 lansia mengalami gangguan tidur. Diantaranya 

lansia mengatakan sulit untuk memulai tidur, sering terbangun tengah 
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malam dan bangun lebih awal dan tidak bisa kembali tidur. Lansia 

mengatakan lama tidur hanya 3-4 jam, dan hal yang sudah dilakukan 

lansia adalah dengan membuat kopi, wedang jahe, maupun teh hangat. 

Lansia mengatakan upaya untuk kembali tidur sudah dilakukan namun 

tidak bisa. Adapun pada pagi hari lansia tidak akan merasa segar dan 

merasa kurang bersemangat. Beberapa lansia mengatakan bahwa jika tidak 

dapat tidur, maka sering meminta obat tidur kepada petugas kesehatan 

panti, dimana obat-obatan sangat memberikan efek ketergantungan dan 

efek samping. 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengetahui tentang pengaruh pemberian terapi genggam jari dan dzikir 

terhadap kejadian insomnia pada lansia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas bahwa pada 

lanjut usia yang mengalami insomnia, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.” Apakah ada pengaruh 

pemberian terapi genggam jari dan dzikir terhadap kejadian insomnia pada 

lansia ?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah memberi gambaran kejadian insomnia 

lansia yang mendapatkan terapi genggam jari dan dzikir. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran lansia yang mengalami insomnia 

b. Menggambarkan tingkat insomnia pada lansia sebelum diberi 

terapi genggam jari dan dzikir 

c. Menggambarkan tingkat insomnia pada lansia setelah diberi terapi 

genggam jari dan dzikir 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Menambah pengetahuan ilmu keperawatan mengenai pemenuhan 

kebutuhan gerontologi terutama pemenuhan kebutuhan istirahat dan 

tidur pada lansia. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

a. Panti 

Dapat dijadikan masukan dan peningkatan dalam pemenuhan 

kebutuhan dasar istirahat dan tidur bagi lansia yang tinggal di Panti 

Wreda Dharma Bakti Pajang Surakarta. 

b. Lansia 

Mendapatkan pelayanan yang adekuat mengenai pemenuhan 

kebutuhan tidur dan istirahat. 

c. Profesi Keperawatan  

1. Meningkatkan wawasan mengenai insomnia pada lansia 
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2. Memberikan gambaran kejadian lansia yang mengalami 

insomnia 

3. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai pemenuhan 

kebutuhan tidur dan istirahat pada lansia. 

d. Sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

Memperoleh pengalaman dan literature dalam melaksanakan 

penelitian selanjutnya. 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan pengetahuan peneliti melalui penelusuran jurnal, 

peneliti belum menemukan penelitian yang sama dengan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti dengan judul gambaran kejadian 

insomnia lansia yang mendapatkan terapi genggam jari dan dzikir. 

Namun, ada beberapa penelitian yang hampir serupa dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Idris, Desi Natalia Trijayanti., & Astarani, Kili (2016), yang 

melakukan penelitian dengan judul ”Terapi relaksasi genggam jari 

terhadap penurunan nyeri sendi pada lansia” dengan metode penelitian 

Pra Experiment Design bentuk Pre-Post Test Design. Populasi 

penelitian adalah seluruh lansia yang mengalami nyeri sendi dengan 

jumlah sampel yaaitu 45 responden, pengambilan data menggunakan 

teknik random sampling. Pengumpulan data untuk pengukuran nyeri 

sendi menggunakan Numerical Rating Scale. Analisis data penelitian 

ini menggunakan uji statistik Paired T-test. Ada perbedaan skala nyeri 
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sebelum dan sesudah diberi teknik relaksasi genggam jari dengan nilai 

= 0,000. Karena hasil data adalah < α yang berarti Ha diterima (terapi 

relaksasi genggam jari berpengaruh terhadap penurunan nyeri sendi 

pada lansia di RW 1 dan 2 Kelurahan Bangsal Kota Kediri). Dan dapat 

disimpulkan skala nyeri pada lansia di RW 1 dan 2 sebelum dan 

sesudah diberikan terapi relaksasi genggam jari emngalami perubahan 

yang signifikan. 

2. Sudiyanto, Henry., & Wahid, Abdul (2017), yang melakukan 

penelitian dengan judul “ Pengaruh terapi dzikir terhadap kualitas tidur 

pasien hospitalisasi di Rs Islam Sakinah Mojokerto” dengan metode 

penelitian quasy eksperimental dengan rancangan pre-post test with 

Control Group. Responden penelitian dipilih dengan consecutive 

sampling dan didapatkan 30 responden, 15 orang dalam kelompok 

eksperimen dan 15 responden kelompok kontrol. Test dilakukan 

selama 15 menit sebelum tidur selama 3 hari berturut-turut. Dengan 

hasil nilai p= 0,000 yaitu terdapat peningkatan kualitas tidur kelompok 

perlakuan, dan kelompok kontrol dengan nilai p= 0,061 yang artinya 

tidak ada peningkatan kualitas tidur. Dengan kesimpulan penelitian 

yaitu terdapat pengaruh terapi dzikir terhadap kualitas tidur pasien 

hospitalisasi di Rs Islam Sakinah Mojokerto. 

3. Sari, Revi Diana Kurnia., & Maliya, Arina (2016), yang melakukan 

penelitian dengan judul “ Pengaruh teknik Relaksasi Genggam Jari 

terhadap Penurunan Kecemasan pada Pasien Pre Operasi Sectio 
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Caesarea” dengan rancangan penelitian quasy eksperiment dengan 

rancangan non eqivalent control group with pre-post test design.  

Sampel yang digunakan 32 sampel, terdiri dari 16 kelompok kontrol 

dan 16 kelompok intervensi sesuai kriteria. Analisa data yang 

digunakan dalam penelitian yaitu Uji paired sample t-test dan Uji 

independent sample t-test. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

ada pengaruh relaksasi genggam jari terhadap penurunan kecemasan 

pada pasien pre operasi sectio caesarea yaitu pre test kelompok 

kontrol rata-rata 19,63 sedangkan post test sebesar 19,06. Pada 

kelompok perlakuan rata-rata sebelum perlakuan sebesar 19,94 setelah 

perlakuan turun menjadi 16,19. Hal pengujian hipotesis (p < 0,05) 

dengan kesimpulan pemberian relaksasi genggam jari dapat 

menurunkan derajat kecemasan menjelang operasi sectio caesarea. 

 


