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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tidur adalah proses yang sangat dibutuhkan otak untuk proses kerja  

secara tepat dan hal yang paling esensial bagi kesehatan (Pemi, 2009). 

Perubahan kualitas tidur pada lansia disebabkan adanya perubahan fisik, 

perubahan social dan perubahan psikologis. Gangguan tidur atau insomnia 

yaitu gangguan tidur yang paling sering di temukan oleh kebanyakan usia 

lanjut. Faktor-faktor menyebabkan tidur terganggu yaitu stress, 

lingkungan,diet,obat-obat dan substansi lain,latihan fisik. Tahun ketahun angka 

stastik gangguan tidur pada lansia diperkirakan sekitar 20% - 50% orang 

dewasa melaporkan gangguan tidur dan sekitar 17% mengalami gangguan tidur 

yang serius. Prevalensi gangguan tidur pada lansia tergolong tinggi yaitu 

sekitar 67%  (Zulkifli et al. 2012).  

Menurut WHO orang dewasa dikategorikan  menjadi  4 yaitu Usia 

dewasa pertengahan (45-60 tahun )  Usia dewasa lanjut (60–74 tahun), Usia 

dewasa tua (75–90 tahun) dan Usia dewasa  sangat tua (> 90 tahun). Indonesia 

adalah termasuk negara yang memasuki era penduduk berstruktur lanjut usia 

(aging structured population), karena Jumlah penduduk lansia berdasarkan data 

proyeksi penduduk, diperkirakan tahun 2017 terdapat 23,66 juta jiwa penduduk 

lansia di Indonesia (9,03%) (Kementrian Kesehatan RI,2017). 
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Perubahan fisik, psikologis dan social,khususnya kemunduran berbagai 

fungsi dan kemampuan yang dahulu pernah dimiliki.Penuaan adalah adanya 

proses menghilangnya kemampuan secara perlahan-lahan pada jaringan untuk 

memperbaiki diri, mampu mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak 

dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita 

(Sumantrie pipin,2015). 

Allah swt telah berfirman tentang pentingnya tidur dalam al-qur’an 

surah Ar-Ruum ayat 23 yang berbunyi :  

لَِكََليَاتٍلِقَْوٍميَْسَمُعونََ
َٰ
إِنَّفِيَذ  َوِمْنآيَاتِِهَمنَاُمُكْمبِاللَّْيلَِوالنََّهاِرَواْبتَِغاُؤُكْمِمْنفَْضلِِهِۚ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu diwaktu malam 

dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan” 

(QS.AR-Ruum: 23). 

Menurut riset Universisity of Chicago,Amerika Serikat, keseimbangan 

metabolisme akan terganggu jika seseorang  kurang tidur minimal tiga hari dan 

dapat dihubungkan dengan kuantitas dan kualitas tidur.  

Penelitian terkait pengaruh latihan senam yoga dan senam lansia 

terhadap kualitas tidur  pernah dilakukan oleh  Ema dan Kuntati  (2016) 

dengan judul “Peningkatan  Kualitas Tidur Lansia Wanita Melalui Kerutinan 

Melakukan Senam Lansia” dengan  subjek lansia wanita di kelurahan Depok 

Jaya, Depok, Jawa Barat dengan kriteria usia 60-79  tahun dan  rutin mengikuti 

senam lansia  Jumlah responden 98 orang dan diketahui bahwa 8,1% responden  

rutin mengikuti senam lansia sebanyak 3 kali/minggu pada tiga cluter yang 
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mengadakan senam lansia, dan wanita lansia yang mengikuti kloter dua 

sebanyak 7,2 % sebanyak 2 kali/minggu. Wanita lansia yang tidak rutin 

mengikuti senam lansia di ketahui 78,12%  untuk  dapat tertidur wanita 

tersebut membutuhkan  27 menit, dibandingkan dengan lansia yang rutin 

mengikuti senam lansia di ketahui 70,26% dan wanita yang rutin senam lansia 

hanya membutuhkan waktu untuk tertidur 18 menit. Kemudian di peroleh skor 

total dari PSQI pada wanita lansia yang rutin mengikuti senam memiliki 2,11 

poin lebih rendah dari yang tidak rutin jadi senam lansia sangat meningkatkan 

kualitas tidur lansia.  

Berdasarkan  studi pendahuluan terdapat keluhan  pada  kuisioner PSQI 

dengan responden 15 orang di sanggar senam  Rm 7, colomadu,  karanganyar. 

Yang mengalami gangguan tidur sebanyak 10 orang, dengan keluhan sulit 

tertidur kembali 30 menit (Gudawati, 2011), sebelumnya orang dewasa  

menggunakan metode Aerobik type 2 untuk menurunkan keluhan pada 

gangguan tidur mereka, namun tidak terlalu signifikan untuk menurunkan 

tingkat gangguan tidur pada lansia disebabkan gerakan senam lansia yang 

terlalu banyak gerakan dan terlalu membuang tenaga pada lansia, jadi penulis 

ingin memberikan atau memperkenalkan tentang senam yoga  dengan teknik 

gerakan yang lebih ringan dan  merelaksasikan pernapasan. Demikian penulis 

ingin memberikan treatment dengan metode latihan senam yoga dan senam 

Aerobic Type 2 bertujuan untuk membandingkan antara kedua senam tersebut 

dalam menurunkan tingkat gangguan tidur pada lansia. Dalam penelitian ini  
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penulis tertarik ingin melakukan penelitian tentang Pengaruh  Senam Yoga 

Dan Senam Aerobic type 2 terhadap peningkatan kualitas tidur.   

 

B. Rumusan Masalah 

1. Adakah  pengaruh senam yoga terhadap kualitas tidur pada orang dewasa ? 

2. Adakah  pengaruh  senam Aerobic type 2 terhadap kualitas tidur pada orang 

dewasa? 

3. Adakah beda pengaruh  antara senam Yoga dan senam Aerobic Type 2   

terhadap kualitas tidur pada orang dewasa  ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara senam yoga dan  senam 

Aerobic type 2 terhadap kualitas tidur orang dewasa. 

b. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara latihan senam yoga 

dan senam Aerobic  type 2 terhadap kualitas tidur pada orang dewasa  

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui ada pengaruh latihan senam yoga terhadap kualitas 

tidur orang dewasa  

b. Untuk mengetahui adanya pengaruh latihan Aerobic type 2 terhadap 

kualitas tidur orang dewasa.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada orang 

dewasa tentang kualitas tidur yang baik,khususnya bagi mereka yang 

kesehariannya memiliki kualitas tidur kurang baik,supaya dapat 

mengetahui cara kualitas tidur dengan baik.  

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pemecahan 

masalah terhadap keluhan orang dewasa dengan masalah kualitas tidur 

mereka. 

b. Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian 

dengan pembahasan sejenis. 


