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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lansia atau yang sering di kenal dengan sebutan lanjut usia yang 

berarti seseorang yang memiliki umur lebih dari 60 tahun keatas. Menurut 

WHO pengelompokan usia dibagi menjadi 4 golongan atara lain yaitu lansia 

dengan umur 45-60 tahun (middle age), umur 50-75 tahun (elderly), umur 75-

90 tahun (old), umur diatas 90 tahun (very old) (Setiawan, Wungouw, & 

Pangemanan, 2013). Pada lanjut usia akan mengalami suatu perubahan dari 

biologis, fisik, kejiwaan dan sosial (Rahmah, 2015). 

Pertumbuhan penduduk khususnya pada penduduk lansia 60 tahun ke 

atas telah menunjukan kecenderungan peningkatan yang sangat pesat 

dibandingkan dengan penduduk usia lainnya di tunjukan sejak tahun 2013 di 

dunia telah mengalami peningkatan sebanyak 13,4%, diperkirakan pada tahun 

2050 akan mencapai angka 25,3%, dan di tahun 2100 di dunia akan 

mengalami peningkatan 35,1% (Kementerian Kesehatan, 2014). Pada tahun 

2017 diperkirakan di Indonesia terdapat jumlah lansia sebanyak 23,66 juta 

jiwa ,pada tahun 2020 diperkirakan akan meningkat menjadi 27,08 juta jiwa, 

pada tahun 2025 diperkirakan meningkat menjadi 33,69 juta jiwa, pada tahun 

2030 diperkirakan meningkat menjadi 40,95 juta jiwa, dan pada tahun 2035 

diperkirakan mengalami peningkatan sejumlah 48,19 juta jiwa (Kementerian 

Kesehatan, 2017). Menurut Badan Pusat Statistik RI  pada tahun 2012 
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menunjukan di provinsi Jawa Tengah telah mengalami peningkatan 

pada usia lanjut dengan angka mencapai 10,34% (Kementerian Kesehatan, 

2013). 

Seiring dengan bertambahnya umur pada lansia semakin 

bertambahnya masalah pada lansia diantaranya penurunan fungsi tubuh baik 

secara fisik, fisiologis maupun psikologis. Adapun masalah kesehatan jiwa 

yang terjadi pada lansia antara lain kecemasan, depresi, insomnia, paranoid 

dan demensia, jika lansia mengalami hal tersebut maka akan sangat 

mengganggu aktifitas sehari-hari pada lansia (Siti, Fatma, Rosidawati, & 

Ahmad, 2008). Kejadian insomnia pada lansia di Indonesia mencapai angka 

67%, hal tersebut menjadi masalah yang sering muncul di bandingkan dengan 

masalah kesehatan yang lainnya (Sayekti & Hendrati, 2015). 

Menurut Buysse (2008), insomnia dapat dikenal sebagai gangguan 

tidur yang paling sering dialami oleh banyak orang di dunia karena pada saat 

itu seseorang akan mengalami kesulitan untuk tidur ataupun mengalami 

kesulitan untuk mempertahankan tidur dan kualitas tidur akan memburuk 

(Sayekti & Hendrati, 2015). Insomnia merupakan tanda gejala kelainan tidur 

yang berupa kesulitan untuk memulai tidur atau mempertahankan tidurnya 

walaupun memiliki kesempatan untuk tidur (Nur, 2012). Pada umumnya 

gelaja klinis akibat gangguan tidur bisa berupa penurunan konsentrasi, 

perhatian, respon akan menjadi lambat, membuat kesalahan ataupun 

kelalaian. Insomnia juga dapat mengingkatkan stres pada seseorang sehingga 

mudah untuk marah yang mengakibatkan efektivitas kerja menurun. Hal ini 
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akan terus terjadi di hari-hari berikutnya jika seseorang tidak bisa 

memperbaiki kualitas dan kuantitas tidurnya (Gryglewska, 2010) 

Lansia semakin tua akan menghadapi berbagai masalah kesehatan 

antara lain masalah kejiwaan yang menyebabkan sering terjadi kecemasan 

depresi, insomnia, paranoid dan demensia. Kecemasan yang di alami oleh 

lansia akan sangat berpengaruh pada kualitas tidur atau kesulitan untuk tidur 

dan berpengaruh pada konsentrasi dan kesiagaan, dan dapat juga 

meningkatkan resiko kesehatan serta dapat merusak fungsi imun. Seseorang 

yang mengalami kondisi cemas akan meningkatkan hormon norephinephrin 

dalam darah sehingga menyebabkan seseorang sering terbangun pada malam 

hari (Siti, Fatma, Rosidawati, & Ahmad, 2008).  

Penanganan insomnia dapat dilakukan dengan 2 cara diantaranya 

menggunakan terapi farmakologis dan non farmakologis. Terapi farmakologis 

dikenal sebagai terapi yang bersangkutan dengan bahan kimia dan dunia 

medis yang sering menjadi salah satu cara pengobatan yang paling sering 

digunakan dalam menangani gejala insomnia. Obat-obatan yang digunakan 

termasauk sedative hypnotic, antihistamin, antidepresan, antipsikotik dan 

antikonvulsan. Tetapi pada dasarnya bahan kimia yang masuk kedalam tubuh 

akan merugikan bagi tubuh. Oleh karena itu perlu cara penanganan lain untuk 

mengatasi gejala insomnia dengan terapi non farmakologis (Sayekti & 

Hendrati, 2015). Terapi non farmakologis yang dapat menurunkan tingkat 

insomnia seperti terapi komplementer contohnya terapi pijat, sentuhan 
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genggam jari, relaksasi, aromaterapi, relaksasi otot, dan terapi musik (Babaii, 

Abbasinia, Hejazi, Tabaei, & Dehghani, 2015).  

Menurut Purna (2006), terapi murotal atau yang sering di kenal terapi 

Al-Quran menggambarkan sebuah rekaman suara Al-Quran yang di 

modifikasi atau dilagukan oleh seseorang qori’ atau pembaca Al-Quran. 

Menurut Haesodo (2008), manfaat dari terapi murotal yang termasuk terapi 

non farmakologis yang dapat digunakan untuk mempercepat proses 

penyembuhan. Menurut Ahmad al-Qadhi Dari hasil penelitiannya dibuktikan 

bahwa pengaruh Al-Quran pada manusia dalam perspektif fisiologi dan 

psikologi mampu menurunkan ketegangan urat saraf reflektif dengan hasil 

yang cukup signifikan (Pratiwi, Hesneli, & Ernawaty, 2015).  

Abdurrachman menyebutkan mendengarkan lantunan Al-Quran rata-

rata di dominasi oleh gelombang delta dari gambaran elektroensepalografi 

(EEG) yang mengindentifikasi saat pikiran kondisi rileks sehingga akan 

menimbulkan efek ketenangan, ketentraman dan kenyamanan pada 

seseoarang yang mendengarkan kemudian memberikan efek yang mampu 

menginduksi seseorang mudah tidur (Fatimah & Noor, 2015).   

Al-Quran menjelaskan kepada semua umat manusia di dunia ini 

tentang tujuan, kewajiban dan manfaat Al-Quran itu sendiri. Al-Quran telah 

menjelaskan bahwa ia adalah sebagai buku penyembuh seperti pada Surah 

Al-Isra’ ayat 82 “Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi 

penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu 

tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”. Nabi 
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Muhammad SAW  telah menekankan pentingnya membaca Al-Quran dengan 

lantang seperti sabda-Nya “Perbandingan antara pembaca diam dan (Qori) 

adalah seperti sebotol parfum saat sudah ditutup dan saat dibuka. Menurut El-

Kadi (1985) menjelaskan bahwa mendengarkan bacaan Al-Quran akan 

mempengaruhi  tekanan darah yang tinggi menjadi rendah, denyut jantung 

lebih stabil, dan menyebabkan otot-otot menjadi lebih rileks (Babamohamadi, 

Sotodehasi, Koenig, Jahani, & Ghorbani, 2015).  

Selain penanganan insomnia non farmakologis terapi murotal, adapun 

terapi relaksasi yang dapat digunakan sehari-hari saat seseorang menangis , 

merasa marah, gelisah atau cemas. Teknik ini dapat membantu seseorang 

lebih fokus dan tenang sehingga seseorang dapat mengambil tindakan atau 

respon yang tepat dalam mengatasi situasi. Terapi tersebut adalah terapi 

relaksasi genggam jari yang merupakan salah satu pengobatan non 

farmakologi yang dapat dikombinasikan dengan terapi murotal untuk 

menangani insomnia pada lansia (Ma'rifah, Handayani, & Dewi, 2015).  

Menurut Cane (2013), Terapi genggam jari dapat menjadi alternatif 

penanganan non farmakologis pada insomnia karena terapi genggam jari 

merupakan cara yang mudah untuk mengelola emosi seperti ombak energi 

yang bergerak melalui badan, pikiran dan jiwa. Saat seseorang merasakan 

perasaan yang berlebihan otomatis aliran energi di dalam tubuh seseorang 

menjadi tersumbat atau tertahan sehingga akan menimbulkan kemampatan. 

Sepanjang jari-jari tangan seseorang terdapat sebuah saluran yang dikenal 

dengan meridian energi yang terhubung dengan seluruh organ dan emosi, 
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dengan memegang setiap jari sambil bernafas dalam-dalam seseorang dapat 

memperlancar aliran energi emosional (Ma'rifah, Handayani, & Dewi, 2015). 

Terapi relaksasi genggam jari merupakan bagian dari teknik Jin Shin Jyutsu 

(akupresure jepang) bentuk seni yang menggunakan sebuah sentuhan 

sederhana yang berfokus pada tangan dan pernafasan untuk menyeimbangkan 

energi didalam tubuh seseorang. (Idris & Astarani, 2017).  

Menurut penelitian Fatma Siti Fatimah (2015), didapatkan hasil yang 

signifikan antara terapi murotal (Al-Quran)  terhadap derajat insomnia pada 

lansia. Selain itu menurut Atun Raudotul Ma’rifah (2015), didapatkan 

genggam jari efektif dalam menurunkan nyeri post operasi sectio caesarea 

dan di dalam penelitian tersebut telah membahas keefektifan gengam jari 

dapat menurunkan kecemasan untuk memudakan seseorang mudah untuk 

tidur. Menurut Cane (2013) Kombinasi dari kedua teknik genggam jari yang 

di kolaborasikan dengan terapi murotal yang dapat dilakukan sebelum tidur 

mampu melepaskan semua permasalahan yang di hadapi dan dapat membantu 

merilekskan tubuh, pikiran, dan jiwa seseorang sehingga lebih efektif untuk 

mengatasi gangguan tidur (Ma'rifah, Handayani, & Dewi, 2015). 

Hasil wawancara yang dilakukan di Panti Wreda Dharma Bakti 

Surakarta didapatkan jumlah lansia yang ada dipanti 79 orang, 38 orang 

lansia yang mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur yang dialami oleh 

lansia memiliki beberapa penyebab yang berbeda seperti kesulitan untuk 

tidur, sering terbangun pada malam hari dan kesulitan untuk tidur kembali 

setelah terbangun pada malam harinya. Usaha dari pihak pengasuh lansia di 
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panti untuk mengurangi masalah gangguan tidur menggunakan terapi 

farmakologis, sedangkan terapi yang menggunakan farmakologis akan 

menimbulkan efek yang tidak baik untuk tubuh jika di konsumsi dalam 

jangka panjang seperti ketergantungan yang bersifat racun, gangguan pada 

fungsi mental, gangguan pada proses berfikir. Selama ini dari pihak petugas 

panti belum pernah ada yang memberikan terapi non farmakologis seperti 

terapi genggam jari dan murotal. 

Berdasarkan latar belakang diatas belum pernah ada yang meneliti 

tentang pengaruh terapi genggam jari dan murotal untuk menurunkan 

kejadian insomnia pada lansia, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti 

apakah ada pengaruh terapi genggam jari dengan kejadian insomnia pada 

lansia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang dapat dirumuskan 

adalah “Apakah ada pengaruh pemberian terapi genggam jari dan murotal 

terhadap  kejadian insomnia pada lansia?”. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian terapi genggam jari dan murotal 

terhadap  kejadian insomnia pada lansia. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengaruh insomnia sebelum diberikan terapi genggam 

jari dan murotal pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
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b. Mengetahui pengaruh insomnia sesudah diberikan terapi genggam jari 

dan murotal pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

c. Menganalisis pengaruh pemberian terapi genggam jari dan murotal 

terhadap  kejadian insomnia pada lansia 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi keilmuan dan teori 

Melalui penelitian ini dapat menambah keilmuan dalam bidang kesehatan 

khususnya keperawatan yang berhubungan dengan pengaruh pemberian 

terapi genggam jari dan murotal terhadap  kejadian insomnia pada lansia. 

2. Bagi instansi pendidikan 

Hasil penelitian ini menjadi referensi mahasiswa dalam mengembangkan 

keterampilan ilmu keperawatan untuk mengatasi masalah insomnia pada 

lansia dengan menggunakan terapi genggam jari dan murotal. 

3. Bagi perawat dan tenaga kesehatan 

Sebagai lahan tambahan untuk tenaga kesehatan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan terkait terapi komplementer untuk mengatasi 

masalah insomnia. 

4. Bagi masyarakat 

Sebagai tambahan informasi pada lansia dan masyarakat untuk mengatasi 

secara mandiri ataupun di bantu oleh keluarga masalah insomnia dengan 

menggunakan terapi komplementer genggam jari dan murotal. 
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5. Bagi peneliti 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengalaman bagi peneliti dalam mengembangkan potensi diri dan riset 

selanjutnya.  

E. Keaslian Penelitian 

1. Sari, Revi Diana Kurnia., & Maliya Arina (2016) dengan judul “Pengaruh 

Teknik Relaksasi Genggam Jari Terhadap Penurunan Kecemasan Pada 

Pasien Pre Operasi Sectio Caesarea”, penelitian ini disebut sebagai 

penelitian kuantitatif dengan quasi eksperimen, rancangan dari penelitian 

ini adalah nonequivalent control group with pre-post test design. Dalam 

penelitian ini sampel yang digunakan sebayak 16 pasien sebagai 

kelompok eksperimen atau yang disebut kelompok yang diberikan teknik 

relaksasi genggam jari di ruang tunggu OK (Operatif Kamer) RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta dan pemilihan sampel pada penelitian ini 

menggunakan cara accidental sampling. Data yang diperoleh dari lembar 

observasi HARS (Hamilton Axiety Rating Scale). Penelitian ini 

menggunakan analisis data paired sampel t-test dan independet sampel t-

test dengan hasil independen sampel test tidak terdapat perbedaan tingkat 

kecemasan pre test pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol (p-

value = 0,815) dan memiliki perbedaan tingkat kecemasan post test pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol (p-value = 0,029). Dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa hasil hasil uji paired sampel t-test 

tidak memiliki perbedaan pada tingkat kecemasan pre test dan post test 
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pada kelompok kontrol (p-value = 0,057), dan penelitian ini terdapat 

perbedaan tingkat kecemasan pre test dan post test pada kelompok 

eksperimen (p-value = 0,001).  

2. Mahlufi, Faisal (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Terapi Murottal 

Terhadap Kualitas Tidur Penderita Insomnia Pada Lanjut Usia (LANSIA) 

di Kecamatan Pontianak Tenggara”. Penelitian ini merupakan sebuah 

penelitian Quasi Eksperiment dengan menggunakan desain penelitian pre 

dan post test without control. Sampel yang digunakan pada penelitian ini 

berkhusus pada lansia yang menderita insomnia di kecamatan Pontianak 

Tenggara dengan jumlah 17 orang. Teknik yang digunakan pada 

penelitian ini mengambil sampel menggunakan metode non probability 

sampling atau random dengan jenis purposive sampling. Teknik 

penggambilan data dengan menggunakan cara observasi dan 

menggunakan instrument Insomnia Severity Index (ISI). Menggunakan 

analisis data uji T-dependent (paired sampel t test). Hasil dari analisis 

bivariat menggunakan uji paired sample t-test menunjukkan nilai 

significancy p=0,00 ≤ 0,05. Perubahan nilai mean insomnia dari 13,94 ke 

9,53. 

3. Fatimah, Fatma. Siti., & Noor, Zulkhah. (2015) dengan judul penelitian 

“Efektifitas Mendengar Murotal Al-Quran Terhadap Derajat Insomnia 

Pada Lansia di Selter Dongkelsari Seleman Yogyakarta”. Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian Quasy Eksperiment dengan rancangan pre 

dan post test with control group. Responden pada penelitian ini di 
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lakukan dengan cara probality sampling dan mendapatkan 37 lansia yang 

tinggal di Selter Dongkelsari Seleman Yogyakarta yang memenuhi 

kriteria dari inklusi. Alat penelitian ini menggunakan kuesioner KSPBJ 

insomnia rating scale dan untuk mendengarkan Murotal AL-Quran (Surat 

Ar-Rohmman) menggunakan laptop serta speker dengan rentan waktu 

selama 8 hari berturut-turut dalam waktu 12 menit. Hasil derajat insomnia 

pada kelompok kontrol pre dan post test pada kategori sedang 

menhasilkan p>0,05 dan kelompok intervensi terjadi yang mengalami 

hasil perubahan derajat insomnia dari insomnia sedang menjadi insomnia 

ringan dengan hasil yang di tunjukan p<0,05. Terdapat perbedaan yang 

memiliki makna perubahan derajat insomnia antara kelompok intervensi 

dan kontrol dengan mean ± SD masing-masing -2,8 ± 3,0 dan 0,9 ± 3,5 

dengan p<0,05 

4. Azis, Wildan Fahad., & Maliya Arina (2016) dengan judul “Pengaruh 

Masase Kaki dan Aromaterapi Sereh Terhadap Penurunan Insomnia Pada 

Lansia di Panti Wreda Daerah Surakarta”, penelitian ini menggunakan 

Quasy Eksperiment dengan rancangan pre dan post test  dengan kelompok 

kontrol. Peneliti menggunakan sampel sebanyak 30 sampel yang terdiri 

dari 15 kelompok kontrol dan 15 kelompok intervensi dengan kriteria 

khusus. Analisa data yang digunakan dalam penelitian uji paired sampel 

t-test dan uji independet sampel t-test. Berdasarkan hasil dari penelitian 

ini di dapatkan ada pengaruh masase kaki dan aroma terapi sereh terhadap 

penurunan insomnia pada lansia di Panti Wreda Dharma Bhakti Pajang 
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Surakarta yang pre test kelompok kontrol dengan kelompok eksperiment 

sebesar t 1,639 (p-value = 0,112) dan post test kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol t 3,919 (p-value = 0,001). Pemberian terapi masase dan 

aromaterapi sereh dalam menurunkan insomnia pada lansia di tunjukkan 

dengan hasil uji paired sampel t-test insomnia pre dan post test kelompok 

eksperimen diperoleh sebesar t sebesar 7,544 (p-value = 0,000) dan hasil 

uji insomnia pre test dan post test kelompok kontrol diperoleh nilai t 

sebesar 1,740 (p-value = 0,104).  

 


