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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tidur merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi manusia 

seperti yang telah di firmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum: 23 

yang artinya, “Dan diantara tanda–tanda kekuasaannya ialah tidurmu di 

waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari 

karunianya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda–tanda 

bagi kaum yang mendengarkan“.Dan pada QS.An-Naba’ ayat 9 Allah 

SWT. Menjelaskan “Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat” 

Dari firman Allah SWT. Tersebut telah menjelaskan pentingnya 

tidur, dimana pada saat kita tidur akan terjadi proses pemulihan, dapat 

mengembalikan kondisi seseorang pada keadaan semula, dengan begitu 

tubuh yang tadinya mengalami kelelahan akan menjadi segar kembali. 

Proses pemulihan yang terhambat dapat menyebabkan organ tubuh tidak 

bisa bekerja dengan maksimal, akibatnya orang  yang kurang tidur akan 

cepat lelah dan mengalami penurunan konsentrasi. Akan tetapi tidak jarang 

kita menemukan orang dengan keluhan yang tidak bisa tidur pada malam 

hari atau lebih biasa kita sebut dengan insomnia. 

Secara umum insomnia dapat diartikan sebagai keluhan kurangnya 

akan tidur pada malam hari. Sekitar 9 – 15% populasi umum di seluruh
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dunia menderita gejala insomnia. Insomnia dapat menyebabkan kelelahan, 

mudah tersinggung, dan aktifitas siang hari yang terganggu, stress atau 

depresi berat, gangguan kecemasan, dan penyalahgunaan obat (Yeung et 

al., 2012). Sebuah studi mengungkapkan bahwa sekitar 25 % kasus 

insomnia dialami pada usia 65 – 79 tahun dan 14 % terjadi pada usia 18 – 

34 tahun (Abd Allah, Abdel-Aziz, & Abo El-Seoud, 2014). Insomnia dapat 

menyerang semua usia mulai dari anak–anak, remaja, dewasa, dan lansia. 

(Adeleyna dalam Rizqia & Hartati, 2012). 

Menurut World Health Organitation (WHO) lansia adalah 

seseorang yang telah memasuki usia 60 yahun ke atas, dimana batasan 

umur untuk lanjut usia yaitu (elderly) adalah usia 60 sampai 74 tahun, 

lanjut usia tua (old) antara usia 75  sampai 90 tahun, dan usia sangat tua 

((very old) di atas usia 90 tahun. Penambahan usia atau usia lanjut juga 

merupakan salah satu factor terjadinya insomnia, karena secara normal 

kualitas dan kuantitas tidur akan berkurang seiring bertambahnya usia.  

Salah satu terapi yang dilakukan untuk mengurangi insomnia yaitu 

dengan terapi akupunktur dan deep breathing exercise. Akupunktur adalah 

bagian dari ilmu pengobatan cina. Teknik akupunktur dengan menusukkan 

jarum pada titik- titik tertentu di kulit untuk menghilangkan nyeri maupun 

mengobati kondisi tertentu  (Hidayat, Srilestari, Simadibrata, & Purba, 

2015). Deep Breathing exercise adalah latihan pernapasan dengan 

mengembangkan dada dan perut dengan perlahan-lahan dan dalam dengan 
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menggunakan otot diafragma sehingga memungkinkan abdomen terangkat 

dan dada mengembang penuh ( Smeltzer, et al, dalam Priyanto, 2010). 

Dari penelitian terdahulu tidak banyak ditemukan penelitian tentang 

pengaruh pemberian akupunktur dan deep breathing exercise terhadap 

insomnia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitan lebih 

lanjut tentang pengaruh terapi akupunktur dan deep breathing exercise 

terhadap insomnia. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh terapi Akupunktur dan deep breathing 

Exercise  terhadap penurunan insomnia pada lanjut usia. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Untuk mengahui pengaruh pemberian terapi akupunktur terhadap 

penurunan gejala insomnia pada lanjut usia. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya insomnia 

b. Untuk mengetahui titik yang digunakan pada terapi akupunktur 

terhadap penurunan gejala insomnia 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Bagi institusi pelayanan fisioterapi : 
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Untuk membantu dalam menambah ilmu tentang penanganan terhadap 

insomnia serta perbandingan antara terapi akupunktur dan Deep 

Breathing Exercise. 

2. Bagi pasien : 

Dengan adanya terapi akupunktur dan Deep Breathing Exercise dapat 

menambah variasi terapi dalam menangani gejala insomnia. 

3. Bagi peneliti lain : 

a. Dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman 

tentang pemberian terapi akupunktur dan Deep Breahing Exercise 

terhadap insomnia. 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi baru tentang 

penanganan terhadap insomnia. 

 


