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HUBUNGAN ANTARA KUALITAS TIDUR DAN AKTIVITAS FISIK 

DENGAN TEKANAN DARAH PADA LANJUT USIA  

DI KELURAHAN JAJAR KOTA SURAKARTA 

 

Abstrak 

Latar Belakang : Lanjut usia memiliki pola hidup tidak teratur, khususnya untuk 

tidur dan beraktivitas. Dari hasil studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan, 

diketahui bahwa 7  dari 8 lansia memiliki kualitas tidur buruk, 5 lansia memiliki 

aktivitas fisik sedang dan 3 lansia memiliki aktivitas fisik rendah, tekanan darah 

dari 8 lansia tersebut 7 orang mengalami tekanan darah tinggidan 1 orang tekanan 

darah normal.  

Tujuan Penelitian : Mengetahui hubungan antara kualitas tidur dan aktivitas fisik 

dengan tekanan darah pada lanjut usia di Kelurahan Jajar Kota Surakarta. 

MetodePenelitian : Penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan cross 

sectional Bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dengan tekanan 

darah dan hubungan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada lanjut usia. Setiap 

subyek hanya dilakukan satu kali pengukuran tekanan darah. Populasi penelitian 

diambil dari penduduk yang berusia di atas 60 tahun yang terdaftar di posyandu di 

KelurahanJajar yang berjumlah 835 orang, dan yang dijadikansampelhanya 100 

orang berdasarkan perhitungan sampel minimum dari total populasilansia yang 

ada. Sampel penelitian diambil menggunakan metode purposive sampling yang 

sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. 

Hasil Penelitian : Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa 

ada hubungan antara kualitas tidur dan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada 

lanjut usia di Kelurahan Jajar Kota Surakarta. Uji statistik untuk uji hubungan 

antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada lanjut usia maupun aktivitas fisik 

dengan tekanan darah pada lanjut usia menggunakan Uji Pearson Product 

Moment. Pada kualitas tidur diperoleh hasil tekanan darah sistolik p-value= 0,000 

dan tekanan darah diastolic p-value= 0,000 sedangkan untuk aktivitas fisik 

diperoleh hasil tekanan darah sistolik p-value= 0,000 dan tekanan darah diastolic 

p-value= 0,000. 

Kesimpulan : Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan antara kualitas tidur dan aktivitas fisik dengan 

tekanan darah pada lanjutusia di KelurahanJajar Kota Surakarta. 

Kata Kunci :Kualitastidur, aktivitasfisik, tekanandarah, lanjutusia. 
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CORELATION BETWEEN SLEEP QUALITY AND PHYSICAL 

ACTIVITY WITH BLOOD PRESSURE OF ELDERLY 

IN JAJAR VILLAGE SURAKARTA 

Abstract 

Background: Elderly has an irregular lifestyle, especially for sleep and activities. 

From the results of preliminary studies that researcher has done, it is known that 7 

out of 8 elderly have poor sleep quality, 5 elderly have moderate physical activity 

and 3 elderly have low physical activity, blood pressure from 8 elderly 7 people 

get high blood pressure and 1 person with normal blood pressure.  

Objective: To determine the relationship between sleep quality and physical 

activity with elderly blood pressure in Jajar Surakarta. 

Methods: This was an observational study with cross sectional approach, Aimed 

to find out the correlation between sleep quality with blood pressure and physical 

activity with blood pressure in elderly. Each subject has only one blood pressure 

measurement. The research population was taken from population above 60 years 

old enrolled in posyandu in Jajar which amounted to 835 people, and be sampled 

only 100 people based on calculation of minimum sample from total of elderly 

population that exist. The sample was taken by purposive sampling method in 

accordance with inclusion and exclusion criteria that have been determined. 

Results: Based on the research conducted, the results showed that there was a 

relationship between sleep quality and physical activity with blood pressure in 

elderly in Jajar Surakarta. Statistical test to us test the relationship between sleep 

quality with blood pressure in the elderly and physical activity with blood 

pressure in the elderly is using Pearson Product Moment Test. On sleep quality, 

the result of systolic blood pressure p-value = 0.000 and diastolic blood pressure 

p-value = 0.000 while for physical activity, the result of systolic blood pressure p-

value = 0.000 and diastolic blood pressure p-value = 0,000. 

Conclusion: Based on the results of research and discussion, it can be concluded 

that there is a relationship between sleep quality and physical activity with blood 

pressure in elderly in JajarSurakarta. 

Keywords: Sleep quality, physical activity, blood pressure, elderly. 

 

1. PENDAHULUAN 

Saat ini jumlah orang tua yang berusia >65 tahun telah mendominasi dalam 

kehidupan karena jumlahnya yang lebih banyak daripada anak-anak, hal ini 

disebabkan oleh tingkat kesuburan yang menurun dan peningkatan semangat 

hidup yang dirasakan oleh orang tua lanjut usia (lansia). Jumlah penduduk yang 

berusia>65 tahun diperkirakan semakin banyak sekitar 524 juta di tahun 2010, 

menjadi sekitar 1,5 miliar pada tahun 2050 (Anthony et al., 2017). Populasi 
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lansia di Indonesia semakin lama semakin bertambah. Pada tahun 1990 

berjumlah sekitar 11,3 juta jiwa (6,29%) dengan usia harapan hidup sebesar 59,8 

tahun. Padatahun 2000 berjumlah sekitar 14,4 juta jiwa (7,18%) dengan usia 

harapan hidup sebesar  64,5 tahun. Pada tahun 2010 jumlahnya sekitar 23,9 juta 

jiwa (9,77%) dan diperkirakan pada tahun 2020 menjadi sekitar 28,8 juta jiwa 

(11,34%) dengan usia harapan hidup sebesar 71,1 tahun (Muzamil & Martini, 

2014). 

 Tidur memiliki manfaat yaitu menenangkan dan mengistirahatkan tubuh. 

Beraktivitaspun memiliki manfaat yaitu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh 

agar terhindar dari berbagai penyakit. Menurut Orzeł-Gryglewska, (2010) 

menyebutkan bahwa manusia dapat tidur hanya dalam waktu singkat bahkan 

mampu tidak tidur dalam beberapa hari dan terus menerus beraktivitas. Hal 

tersebut akan menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan kualitas 

kesehatan, dimana daya tahan tubuh dapat menurun sehingga mudah terserang 

penyakit, perubahan suasana kejiwaan, lamban menghadapi rangsangan, dan sulit 

berkonsentrasi. 

Jika kualitas tidur lansia menurun, maka tidak terjadi penurunan tekanan 

darah yang seharusnya terjadi pada saat tidur dengan waktu yang tepat, sehingga 

tekanan darahpun sebaliknya akan mengalami peningkatan tekanan yang akan 

meningkatkan resiko terjadinya hipertensi sekunder(Calhoun & Harding, 2010). 

Sedangkan tingkat kemalasan dalam melakukan kegiatan aktivitas fisikpun salah 

satu pencetus terjadinya peningkatan tekanan darah didukung oleh usia dan gaya 

hidup sedenter yang menyebabkan tubuhpun semakin melemah dan terserang 

berbagai penyakit, melemahnya fisik telah diidentifikasi sebagai faktor risiko 

utama kematian. Mengakibatkan berbagai penyakit yaitu tekanan darah tinggi 

13%, glukosa darah tinggi 6%, dan kegemukan 5% yang bertanggung jawab atas 

kematian (Who, 2010). 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan cross sectional 

Bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah dan 

hubungan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada lanjut usia di Kelurahan Jajar 
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Kota Surakarta. Setiap subyek hanya dilakukan satu kali pengukuran. Teknik 

analisa data yaitu uji normalitas menggunakan Uji Kolmogorov-Sminov, dan uji 

hubungan menggunakan Uji Pearson Product Moment.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Sminov dengan hasil bahwa 

kualitas tidur dengan tekanan darah memiliki nilai signifikansi tekanan darah 

sistolik p=0,103 dan tekanan darah diastolik p= 0,095 sedangkan aktivitas 

fisik dengan tekanan darah memiliki nilai signifikansi tekanan darah sistolik 

p= 0,072 dan tekanan darah diastolik p=0,158sehingga dinyatakan kedua data 

tersebut berdistribusi normal karena signifikansi p>0,05. 

3.2 Uji Hubungan 

Uji hubungan antara kualitas tidur dengan tekanan darah didapatkan nilai  p= 

0,000 pada tekanan darah sistolik dan p= 0,000 pada tekanan darah diastolik 

sedangkan aktivitas fisik dengan tekanan darah didapatkan nilai  p= 0,000 

pada tekanan darah sistolik dan p= 0,000 pada tekanan darah diastolik yang 

berarti ada hubungan antara kualitas tidur dengan tekanan darah maupun 

aktifitas fisik dengan tekanan darah karena p<0,05.  

3.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Jajar Kota 

Surakarta ada hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan tekanan 

darah dengan hasil p= 0,000 dan p= 0,000 dan aktivitas fisik dengan tekanan 

darah dengan hasil p= 0,000 dan p= 0,000, hasilnyap<0,05 yang artinya ada 

hubungan antara kualitas tidur dan aktivtas fisik dengan tekanan darah baik 

sistolik maupun diastolik pada lanjut usia di Kelurahan Jajar Kota Surakata.  

 Rata-rata responden mengalami waktu yang cukup untuk tidur akan tetapi 

sering mengalami bangun tengah malam, tidak dapat menahan kantuk dan 

sulit berkonsentrasi ketika bekerja yang menyebabkan buruknya kualitas 

tidur pada kebanyakan lansia lalu terjadilah hipertensi karena istirahatnya 

terganggu. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fang et al., 2012) 
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yang menyatakan bahwa kualitas tidur mempunyai pengaruh pada usia, 

semakin tua seseorang maka semakin rentan terkena kualitas tidur yang 

buruk lalu menyebabkan tekanan darah meningkat. Hal 

tersebutsesuaidenganfakta di lapangan.Dari hasil data yang diperoleh dari 

catatan harian dan wawancara menggunakan kuesioner pada saat penelitian 

dan telah diolah. Dari data tersebut didapat bahwa terdapat 95%  responden 

yang memiliki kualitas tidur buruk. 

 Grup yang aktif beraktivitas 0,4 kali lebih rendah beresiko terkena 

hipertensi dibanding dengan orang yang kurang beraktivitas (Ganda sentana 

& Kusumaratna, 2011). Hal tersebut sesuai dengan fakta di lapangan.Dari 

hasil data yang diperoleh dari wawancara menggunakan catatan harian dan 

kuesioner pada saat penelitian dan telah diolah. Dari data tersebut didapat 

bahwa terdapat 27% responden yang memiliki aktivitas ringandan 53% 

responden yang memiliki aktivitassedang. 

3.4 Keterbatasan Penelitian 

1. Ada beberapa lansia yang tidak bisa menulis dan tinggal sendiri 

sehingga tidak dilakukan catatan harian, peneliti langsung melakukan 

wawancara dan pengisian kuisioner. 

2. Beberapa responden tidak menuliskan keterangan jam pada catatan 

harian saat aktivitas dimulai dan diakhiri. 

3. Peneliti tidak bisa melihat langsung pola tidur dan aktivitas yang 

dilakukan responden. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, deskripsi, dan pembahasan, dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan antara kualitas tidur dengan tekanan 

darah dan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada lanjut usia di 

Kelurahan Jajar Kota Surakarta. 
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4.2 Saran 

1. Bagi Keilmuan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca 

seputar tekanan darah, terutama hubungan kualitas tidur dan aktivitas 

fisik pada lanjut usia. 

2. Bagi Fisioterapis 

Diharapkan dapat menerapkan dan mengkaji lebih lanjut 

bagaimana kualitas tidur dan aktivitas fisik dapat mempengaruhi 

tekanan darah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian yang lebih 

baik terkait dengan hubungan antara kualitas tidur dan aktivitas fisik 

dengan tekanan darah pada segala usia dengan menggunakan 

kuesioner yang lebih bervariasi. 
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