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ABSTRAK 

 

PENGARUH ERGO CARE EXERCISE TERHADAP PENINGKATAN 

PEMENUHAN KEBUTUHAN TIDUR LANSIA DI GRIYA USILA SANTO 

YOSEF SURABAYA 

 

Penelitian Quasy Experiment di Griya Usila Santo Yosef Surabaya 

 

Oleh: Muhammad Anis Taslim 

 

Pendahuluan: Masa tua adalah masa hidup seseorang mengalami 

kemunduran fisik, mental dan sosial secara bertahap. Perubahan tersebut 

menimbulkan konsekuensi salah satunya yaitu gangguan pemenuhan kebutuhan tidur. 

Ergo care exercise adalah suatu gerakan otot anggota tubuh yang dapat meningkatkan 

hormon serotonin dan melatonin sehingga diharapkan mampu meningkatkan 

pemenuhan kebutuhan tidur pada lansia, dengan ditambahkan caring lansia menurut 

Swanson. Metode: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ergo care 

exercise terhadap pemenuhan kebutuhan tidur lansia. Desain penelitian ini 

menggunakan quasy experimental pre-post test control group design. Populasi target 

pada penelitian ini adalah berjumlah 55 orang lansia dengan populasi target sebanyak 

40 orang lansia yang berada di griya lansia. Kelompok dibagi menjadi 20 orang lansia 

sebagai kelompok perlakuan dan 20 orang lansia sebagai kelompok kontrol. Data 

dikumpulkan menggunakan kuesioner PSQI dan lembar observasi. Data kemudian 

dianalisis menggunakan uji Wilcoxon dan Mann Whitney. Hasil: hasil  uji  statistik  

dengan menggunakan Mann Whitney dapat diartikan bahwa ditemukan adanya 

pengaruh dari intervensi yang diberikan terhadap pemenuhan kebutuhan tidur lansia 

dengan nilai p=0,000 berarti p≤0,05. Hasil  uji  statistik  dengan menggunakan 

Wilcoxon-test ditemukan adanya peningkatan kualitas tidur lansia pada kelompok 

perlakuan sebelum dan sesudah diberikan ergo care exercise dengan nilai p= 0,000 

berarti p<0,05 dan ditemukan adanya peningkatan kuantitas tidur lansia pada 

kelompok perlakuan sebelum dan sesudah diberikan ergo care exercise dengan nilai 

p= 0,000 berarti p<0,05. Diskusi: dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh ergo 

care exercise terhadap peningkatan pemenuhan kebutuhan tidur lansia. Peneliti 

selanjutnya disarankan untuk meneliti dengan jumlah sampel yang  lebih  banyak 

dan frekuensi pemberian yang  lebih lama. Selain itu juga dapat mengadakan 

penelitian yang dapat membandingkan efektivitas antara ergo care exercise dengan 

intervensi lainnya yang sudah ada. 

 

Kata Kunci: ergo care exercise, gangguan kebutuhan tidur, kualitas, kuantitas.
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF ERGO CARE EXERCISE ON THE IMPROVEMENT OF 

FULFILLMENT OF SLEEP IN ELDERLY AT GRIYA USILA SANTO 

YOSEF SURABAYA 

 

Quasy Experiment Research at Griya Usila Santo Yosef Surabaya 

 

By: Muhammad Anis Taslim 

 

Introduction: The old age is the lifetime of a person experiencing a gradual physical, 

mental and social slowdown. These changes cause the consequences of one of the 

disorders of the fulfillment of sleep needs. Ergo care exercise is a movement of limb 

muscles that can increase the hormone serotonin and melatonin so it is expected to 

improve the fulfillment of the needs of sleep in the elderly, with added caring elderly 

according to Swanson’s theory. Method: This study aims to analyze the effect of ergo 

care exercise on the fulfillment of elderly sleep needs. This research design used 

experimental quasi pre-post test control group design. The target population in this 

study were 55 elderly people with a target population of 40 elderly people in elderly 

griya. The group was divided into 20 elderly people as treatment group and 20 elderly 

people as control group. Data were collected using PSQI questionnaire and 

observation sheet. The data were analyzed by using the Wilcoxon and Mann Whitney 

tests. Result: statistic test results using Mann Whitney found the influence of 

intervention given to the fulfillment of elderly sleep requirement with p value = 0.000 

means p≤0,05. The result of statistic test using Wilcoxon-test found that the 

improvement of elderly sleep quality in treatment group before and after ergo care 

exercise was given with p = 0,000 meaning p <0,05 and found an increase of elderly 

sleep quantity in treatment group before and after ergo care exercise with p value = 

0.000 means p <0.05. Discussion: it can be concluded that there is influence of ergo 

care exercise to increase the fulfillment of elderly sleep requirement. The researchers 

advises to investigate further study with more sample quantities and longer delivery 

frequency. It can also conduct research that can compare the effectiveness of ergo-

care exercises with other existing interventions. 

 

Keywords: ergo care exercise, sleep disorder, quality, quantity.
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DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH 

 

ARAS (Asending Reticular 

Activating System) 

: Serat-serat saraf yang berada pada batang otak. 

Sistem yang menjaga kesadaran dan aktifitas 

korteks bekerja berlawanan dengan VLPO. 

Electroencephalogram 

(EEG) 

: Alat dalam mengukur aktifitas elektrik pada korteks 

serebral 

Electromyogram (EMG) : Alat yang digunakan dalam mengukur tonus otot 

Electrooculogram (EOG) : Alat untuk mengukur pergerakan bola mata 

menyediakan informasi mengenai beberapa aspek  

struktur fisiologis dari tidur 

GABA (Gamma Amino 

Butyric Acid) 

: Neurotransmitter inhibitor utama yang memegang 

peranan penting dalam proses terjadinya tidur 

Lateral Dorsal Tegmental 

(LDT) 

: Erea persarafan yang sama dengan PPT memiliki 

peran dalam proses sadar. 

locus coeruleus : Tempat penghasil norepinefrin, berperan dalam 

tahapan tidur REM 

nucleus raphe :  Penghasil serotonin yang berperan dalam waktu 

tidur 

NREM( Non-Rapid Eye 

Movement ) 

: Tahapan tidur yang diawali dengan penurunan 

gerakan mata hingga jatuh dalam tahapan tidur 

terdalam serta sulit dibangunkan. 

Pedunculopontine 

Tegmental (PPT) 

: Berada di batang otak, kadal dan substansi nigra, 

merupakan satu dari komponen RAS berfungsi 

dalam proses sadar/terjaga, perhatian, belajar dan 

arah.  

REM (Rapid Eye 

Movement) 

: periode vivid, mimpi penuh warna dalam tahapan 

tidur. 

RAS (Reticular Activating 

System) 

: Neuron yang memiliki fungsi dalam kewaspadaan 

dan tidur atau siklus tidur-sadar. 

Sistem Saraf Pusat 

(Central Nervous systems) 

: Sistem tubuh yang menerima dan memproses semua 

informasi dari seluruh bagian tubuh. Terdiri dari 

otak, sumsum tulang belakang, dan neuron. 

Supra Chiasmatic Nucleus 

(SCN) 

: Nukleus ini terdiri dari sekelompok badan sel saraf 

di hipotalamus di atas kiasma optik, titik dimana 

bagian dari serat saraf masing-masing mata 

menyilang ke belahan otak yang berlawanan (supra 

artinya di atas; kiasma artinya persilangan). 

The Pittsburg Sleep 

Quality Questionnaire 

(PSQI) 

: Kuesioner yang digunakan untuk mengetahui 

kualitas dan kuantitas tidur seseorang 

Ventrolateral Preoptic 

Area (VLPO) 

: Daerah pada otak yang memencarkan sinyal untuk 

menginisisasi/ mengawali tidur, memproduksi 

GABA 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lanjut usia merupakan bagian dari proses tumbuh kembang. Semua orang 

akan mengalami proses menjadi tua dan masa tua adalah masa hidup seseorang 

mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial secara bertahap (Depkes, 2013). 

Perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi salah satunya yaitu gangguan 

pemenuhan kebutuhan tidur yang termasuk didalamnya adalah kualitas dan 

kuantitas tidur (Kozier et al., 2015). Penurunan kualitas tidur pada lansia 

berdampak pada penurunan konsentrasi, penurunan daya ingat,  mengantuk pada 

siang hari, merasa tidak bertenaga, dan mood berubah-ubah (Joshi, 2008). Ergo 

care exercise adalah suatu gerakan otot anggota tubuh yang mampu mengaktifkan 

sistem-sistem saraf, sistem kardiovaskuler, sistem reproduksi, sistem 

muskusloskeletal dan dapat memperlancar aliran darah yang berefek pada 

peningkatan sistem neuroendokrin seperti hormon serotonin dan melatonin yang 

mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan tidur (Wratsongko, 2015). Namun 

ergo care exercise yang mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan tidur masih 

perlu diteliti, masalah pemenuhan kebutuhan tidur terkait peningkatan kualitas 

tidur pada lansia penting untuk diperhatikan dan lansia mempunyai lebih 

sedikit/pendek dalam durasi tidurnya. 

Menurut RISKESDAS tahun 2014, 57% atau 13,7 juta jiwa dari lansia 

melaporkan beberapa bentuk gangguan tidur yang kronis, termasuk kesulitan 

memulai atau mempertahankan tidur (43%), bangun malam hari (30%), insomnia 
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(29%), tidur siang (25%), sulit tidur (19%), bangun terlalu dini (19%), dan bangun 

tidak segar (13%) dengan rata-rata tidur 4-5 jam perhari. Sehingga berdampak 

pada penurunan daya ingat dan konsentrasi, kelemahan, tidak bersemangat, dan 

mudah mengantuk disiang hari. Meskipun gangguan tidur menjadi urutan 

kesekian dalam tangga permasalahan kesehatan pada lansia, namun tidur 

merupakan salah satu penyebab pemburukan status kesehatan lansia. Perubahan 

dalam durasi tidur, pola, dan kualitas tidur terjadi bersamaan dengan penuaan 

(RISKESDAS, 2014). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 

6 September 2017 di Griya Usila Santo Yosef Surabaya jumlah total lansia 

sebanyak 156 orang dengan jumlah lansia yang mengalami gangguan tidur 

sebanyak 55 orang. Salah satu masalah yang ada di Griya tersebut adalah lansia 

dengan gangguan tidur yang cukup banyak. Saat pengumpulan data dari 7 orang 

lansia dalam satu kamar peneliti menemukan sebanyak 3-4 orang lansia dengan 

masalah gangguan tidur berupa sulit untuk memulai tidur dan sering terbangun di 

malam hari. 

 Hal ini dipengaruhi oleh penurunan fungsi sistem saraf yaitu terjadinya 

perubahan degeneratif pada saraf-saraf pusat dan sistem saraf perifer, perlambatan 

transmisi saraf dan sistem endokrin yaitu penurunan laju sekresi kortisol sebanyak 

25% yang berakibat pada penurunan tidur tahap III dan IV (NREM), yang 

menyebabkan sering terjaga dan tidur REM berkurang (Stockslager & Schaeffer, 

2008). Sebanyak 54% dari total 72% lansia yang mengalami gangguan tidur 

menggunakan obat tidur untuk mengatasi masalah tidur (McEnany 2011). Data 

dari studi selama 6 tahun mendukung hipotesis orang yang tidur luar biasa lama 
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atau singkat atau yang menggunakan pil tidur mengalami angka mortalitas yang 

lebih tinggi dari lainnya (Stanley & Beare, 2007). Penurunan tidur menimbulkan 

efek yang sangat signifikan terhadap kualitas hidup, terutama berpengaruh 

terhadap mood dan kebiasaan, penurunan kognitif, risiko cidera kelelahan, 

penurunan fisik dan kesehatan mental (Kaplan & Sadock, 2010).  

Metode penatalaksanaan yang bertujuan meningkatkan kualitas tidur pada 

lansia yaitu dengan olahraga atau senam, asupan nutrisi, kebersihan diri, terapi 

pemijatan, dan penggunaan aromaterapi (McEnany 2011). Olahraga merupakan 

cara efektif untuk mengatasi kebutuhan tidur lansia (Becker, 2007). Menurut 

PERMENKES tahun 2015 olahraga per hari selama 20-30 menit pada lansia 

sangat dianjurkan untuk menjaga tubuh tetap bugar dan meningkatkan kualitas 

tidur. Beberapa contoh olahraga yang dapat dilakukan oleh lansia yaitu senam, 

jalan kaki, dan olahraga yang bersifat rekreatif. Beberapa senam yang dapat 

dilakukan oleh lansia yaitu senam kegel, yoga, senam tera, dan ergo care exercise 

(Wratsongko, 2015). 

Ergo care exercise merupakan kombinasi dari senam ergonomis gerakan 

otot dan teknik pernafasan dengan memberikan penjelasan kepada lansia tentang 

manfaat senam ergonomis sehingga akan timbul rasa motivasi dalam diri dan 

kepercayaan lansia bahwa senam ergonomis itu dibutuhkan. Teknik pernafasan 

yang dilakukan secara sadar dan menggunakan diafragma, memungkinkan 

abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Teknik pernafasan 

tersebut, mampu memberikan pijatan pada jantung yang menguntungkan akibat 

naik turunnya diafragma, membuka sumbatan-sumbatan dan memperlancar aliran 

darah ke jantung serta meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Aliran darah 
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yang meningkat juga dapat meningkatkan nutrien dan oksigen. Peningkatan 

oksigen didalam otak akan merangsang peningkatan sekresi serotonin sehingga 

membuat tubuh menjadi tenang dan lebih mudah untuk tidur (Wratsongko, 

2013). Kelebihan dari ergo care exercise yaitu hanya dengan 6 gerakan lansia 

tetap dapat melakukan senam, dan tidak banyak mengeluarkan energi dari lansia. 

Setiap hari lansia diharapkan melakukan senam dengan gerakan seminimal 

mungkin dan tidak mengeluarkan energi terlalu banyak dari lansia, sehingga ergo 

care exercise sangat efektif untuk dilakukan oleh lansia (Wratsongko, 2015). 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh ergo care exercise terhadap peningkatan pemenuhan 

kebutuhan tidur lansia di Griya Usila Santo Yosef Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan umum 

Menjelaskan pengaruh ergo care exercise terhadap peningkatan pemenuhan 

kebutuhan tidur lansia. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi perubahan kualitas tidur pada lansia sebelum dan 

sesudah diberikan ergo care exercise. 

2. Mengidentifikasi perubahan kuantitas tidur pada lansia sebelum dan 

sesudah diberikan ergo care exercise. 

3. Menganalisis pengaruh ergo care exercise terhadap pemenuhan 

kebutuhan tidur pada lansia. 
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1.4 Manfaat  

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi ilmiah dalam ilmu 

keperawatan khususnya Keperawatan Komunitas dan Gerontik yaitu 

pengaruh ergo care exercise terhadap peningkatan pemenuhan kebutuhan 

tidur lansia. 

1.4.2 Praktis 

1. Bagi Lansia dan Keluarga 

Memberikan alternatif intervensi kepada responden (lansia dengan 

gangguan tidur) dalam meningkatkan kualitas tidur untuk mencapai 

derajat kesehatan yang optimal. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai intervensi 

khususnya modifikasi perilaku sebagai upaya untuk meningkatkan 

pemenuhan kebutuhan tidur lansia yang mengalami gangguan tidur. 

3. Bagi Perawat 

1) Memberikan pengetahuan mengenai intervensi keperawatan 

terapeutik kepada perawat dalam penatalaksanaan asuhan 

keperawatan sebagai upaya untuk meningkatkan pemenuhan 

kebutuhan tidur lansia yang mengalami gangguan tidur. 

2) Memberikan intervensi keperawatan baru sebagai dasar 

pengembangan pemenuhan kebutuhan tidur lansia dengan 

menggunakan ergo care exercise. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini menjelaskan tentang beberapa konsep yang berhubungan dengan 

penelitian meliputi 1) Konsep Lanjut Usia (Lansia); 2) Konsep Tidur Pada Lansia; 3) 

Konsep Ergo Care Exercise; 4) Teori keperawatan McEnany: Tidur Normal dan 

Gangguan Tidur pada Lansia. 

2.1 Konsep Lanjut Usia (Lansia) 

2.1.1 Pengertian dan batasan lanjut usia 

Pengertian lansia sangat beragam tergantung kerangka pandang setiap 

individu. Usia lanjut merupakan tahap akhir perkembangan kehidupan 

manusia yang telah mencapai usia > 60 tahun (Maryam, 2012). Orang tua 

yang berusia 35 tahun dapat dianggap tua bagi anaknya dan tidak muda lagi. 

Orang sehat aktif berusia 65 tahun mungkin menganggap usia 75 tahun 

sebagai permulaan lanjut usia (Azizah, 2011). Menurut undang-undang 

nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada bab 1 pasal 1 

ayat 2, yang dimaksud lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 

tahun keatas. Adapun pembagian umur lansia tersebut adalah Early old age 

(usia 60-70 tahun) dan Advanced old age (usia 70 tahun ke atas). Organisasi 

World Health Organization (WHO) tahun 2012 membagi golongan lansia 

menjadi 4 yaitu: Usia pertengahan (middle age) 45 -59 tahun, Lanjut usia 

(elderly) 60-74 tahun, Lanjut usia tua (old) 75-90 tahun, Usia sangat tua (very 
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old) diatas 90 tahun. Lansia merupakan kelanjutan dari usia dewasa 

(Nugroho, 2012). Konsep lansia dalam kriterianya yang diperoleh dari 57 

negara di dunia bahwa kriteria lansia yang paling umum adalah gabungan 

antara usia kronologis dengan perubahan dalam peran sosial, dan diikuti oleh 

perubahan status fungsional seseorang (Stanley & Beare, 2007). Lansia 

sendiri juga bukan merupakan suatu penyakit, namun lebih kepada tahap 

lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan 

kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stress lingkungan (Makhfudli & 

Efendi, 2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa lansia merupakan sebuah 

tahapan perkembangan setiap orang dimana pada tahapan itu seseorang akan 

mengalami perubahan serta penurunan di berbagai aspek kehidupannya, baik 

kemampuan fungsional fisik serta peran sosialnya di lingkungannya. 

2.1.2 Teori proses menua  

Dalam Azizah (2011), teori penuaan secara umum dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu teori penuaan secara biologi dan teori penuaan psikologi. 

1. Teori Biologi  

1) Teori jam genetik/Genetik Clock  

Berdasarkan teori itu tahap menua merupakan suatu waktu 

yang telah diprogramkan secara genetik terjadi pada spesies tertentu 

termasuk manusia. Secara genetik sudah terprogram bahwa material 

didalam inti sel dikatakan bagaikan memiliki jam genetis terkait 

dengan frekuensi mitosis. Teori ini didasarkan pada kenyataan 

bahwa spesies-spesies tertentu memiliki harapan hidup (life span) 

yang tertentu (Tamher, 2009). 
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Dalam teori ini, inti sel (nuclei) setiap spesies mengandung suatu 

jam genetik yang telah diputar merujuk pada suatu replikasi 

tertentu. Jam genetik ini akan menghitung mitosis dan 

menghentikan replikasi sel bila tidak berputar sehingga berdasarkan 

teori ini apabila jam tidak lagi berputar atau berhenti berputar maka 

kita akan meninggal dunia, meskipun tanpa disertai kecelakaan 

lingkungan atau penyakit yang menjadi penyebabnya (FKUI, 2014). 

2) Teori interaksi seluler  

Bahwa sel-sel satu sama lain saling berinteraksi dan 

memengaruhi. Keadaan tubuh akan baik-baik saja selama sel-sel 

masih berfungsi dalam suatu harmoni. Akan tetapi, bila tidak lagi 

demikian, maka akan terjadi kegagalan mekanisme feed back 

dimana lambat laun sel akan mengalami degenerasi. Pada beberapa 

sistem, seperti sistem saraf, sistem muskuloskletal dan jantung sel 

pada jaringan dan organ dalam sistem tubuh manusia suatu saat 

nanti berisiko untuk mati dan tidak dapat diganti lagi (Saxon, 2012). 

3) Sintesis protein (kolagen dan elastin)  

Menurut Tortora & Anagnostakos (1990) dalam Azizah 

(2011) jaringan seperti kulit dan kartilago kehilangan elastisitasnya 

pada lansia. Kehilangan elastisitas ini disebabkan oleh karena 

adanya perubahan kimia pada komponen protein dalam jaringan. 

Protein lansia (kolagen dan kartilago, dan elastin pada kulit) 

memiliki bentuk serta strukturnya berbeda dengan struktur protein 

yang lebih muda, sehingga menghubungkan perubahan permukaan 
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kulit tersebut dengan kehilangan elastisitasnya dan cenderung 

berkerut. Terjadinya penurunan mobilitas dan kecepatan pada 

sistem muskuloskeletal. 

2. Sistem imun 

Teori ini menekankan pada mutasi yang terjadi secara berulang 

dan merubah protein pasca translasi, menimbulkan berkurangnya 

kemampuan sistem yang terdiri dari sistem limfatik dan khususnya sel 

darah putih, juga merupakan faktor yang berkontribusi dalam proses 

penuaan. Mutasi terjadi secara berulang atau perubahan protein pasca 

translasi, dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan sistem imun 

tubuh mengenali dirinya sendiri (self recognition). Mutasi sel akan 

menyebabkan sistem imun menganggap antigen yang mengalami 

kelainan permukaan sel itu sebagai benda asing yang harus dihancurkan 

sehingga perubahan inilah yang mendasari peristiwa autoimun. Di sisi 

lain sistem imun tubuh mengalami penurunan pada proses menua 

sehingga sel kanker leluasa membelah-belah meningkat sesuai dengan 

peningkatan umur (Dewi, 2014). 

3. Teori mutasi somatik (error catastrope) 

Dalam teori ini diketahui bahwa radiasi dan zat kimia dapat 

memperpendek umur, sebaliknya menghindari terken radiasi atau 

tercemar zat kimia yang bersifat karsinogenik atau toksik dapat 

memperpanjang umur. Menurut teori ini terjadinya mutasi yang 

progresif pada DNA sel somatik akan menyebabkan terjadinya 

penurunan kemampuan fungsional. Mekanisme pengaturan genetik 
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dalam tingkat sub seluler dan molekuler yang biasa disebut juga 

dengan hipotesis Error Catastrophe yang mana kesalahan tersebut 

beruntun sepanjang kehidupan dan berlangsung cukup lama. Terjadi 

kesalahan dalam proses transkripsi (DNA→RNA) dan proses translasi 

(RNA→protein/enzim) sehingga terbentuklah enzim yang salah. 

Akibatnya terjadi reaksi metabolisme yang salah, sehingga akan 

mengurangi fungsional sel. Diperberat lagi jika yang mengalami 

kesalahan adalah proses translasi (pembuatan protein), maka terjadi 

kesalahan yang makin banyak, sehingga terjadilah Casastrophe (Touhy 

& Jett, 2014). 

4. Teori menua akibat metabolisme  

Pengurangan intake kalori pada rodentia muda akan 

menghambat pertumbuhan dan memperpanjang umur. Perpanjangan 

umur karena jumlah kalori tersebut antara lain disebabkan oleh karena 

penurunan salah satu atau beberapa proses metabolisme. Terjadi 

penurunan pengeluaran hormon yang merangsang pruferasi sel 

misalnya insulin dan hormon pertumbuhan. Modifikasi cara hidup yang 

kurang bergerak menjadi lebih banyak bergerak mungkin juga 

meningkatkan umur panjang. Hal ini menyerupai hewan yang hidup di 

alam bebas yang banyak bergerak dibanding dengan hewan 

laboratorium yang kurang bergerak dan banyak makan. Hewan di alam 

bebas lebih panjang umurnya daripada hewan laboratorium (Saxon, 

2012). 

5. Teori psikososial  
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Adapun mengenai kelompok teori psikososial, berturut-turut 

dikemukakan beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Teori pembebasan (Disengagament theory) 

Kelompok teori ini dimulai dari University of Chicago, yaitu 

Disengagament Theory yang menyatakan bahwa individu dan 

masyarakat mengalami disengagament dalam suatu mutual 

withdraw (menarik diri). Memasuki usia tua, individu mulai 

menarik diri dari masyarakat, sehingga memungkinkan individu 

untuk menyimpan lebih banyak aktivitas yang berfokus pada dirinya 

dalam memenuhi kestabilan dalam stadium ini (Azizah, 2011). 

2) Teori aktivitas 

Menekankan pentingnya peran serta dalam kegiatan masyarakat 

bagi kehidupan seorang lansia. Dasar teori ini adalah bahwa konsep 

diri seseorang bergantung pada aktivitas dalam berbagai peran. 

Apabila hal ini hilang, maka akan berakibat negatif terhadap 

kepuasaan hidup. Ditentukan pula bahwa mutu dan jenis interaksi 

lebih menentukan dari pada jumlah interaksi. Hasil studi serupa 

ternyata menggambarkan pula bahwa aktivitas informal lebih 

berpengaruh daripada aktivitas formal. Kerja yang menyibukkan 

tidaklah meningkatkan self esteem seseorang, tetapi interaksi yang 

bermakna dengan orang lainlah yang lebih meningkatkan self 

esteem (Dewi, 2014). 

3) Teori kontinuitas 

Berbeda dari kedua teori sebelumnya, di sini ditekankan pentingnya 
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hubungan antara kepribadian dengan kesuksesan hidup lansia. 

Menurut teori ini, ciri-ciri kepribadian individu berikut strategi 

kopingnya telah terbentuk lama sebelum seseorang memasuki usia 

lanjut. Namun, gambaran kepribadian itu juga bersifat dinamis dan 

berkembang secara berkelanjutan. Dengan menerapkan teori ini, 

cara terbaik untuk meramal bagaimana seseorang dapat berhasil 

menyesuaikan diri adalah dengan mengetahui bagaimana orang itu 

melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan selama 

hidupnya (Touhy & Jett, 2014). 

4) Teori Subkultur 

Pada teori subkultur dikatakan bahwa lansia sebagai kelompok yang 

memiliki norma, harapan, rasa percaya, dan adat kebiasaan 

tersendiri, sehingga dapat digolongkan selaku suatu subkultur. Akan 

tetapi, mereka ini kurang terintegrasi pada masyarakat luas dan 

lebih banyak berinteraksi antarsesama mereka sendiri. Dikalangan 

lansia, status lebih ditekankan pada bagaimana tingkat kesehatan 

dan kemampuan mobilitasnya, bukan pada hasil 

pekerjaan/pendidikan/ekonomi yang pernah dicapainya, kelompok-

kelompok lansia seperti ini bila terkoordinasi dengan baik dapat 

menyalurkan aspirasinya, dimana secara teoritis oleh para pakar 

dikemukakan bahwa hubungan antar-peer group dapat 

meningkatkan proses penyesuaian pada masa lansia (Touhy & Jett, 

2014). 

5) Teori stratifikasi usia 
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Menurut Wiley (1971) yang dikutip oleh Maryam (2012) menyusun 

stratifikasi usia berdasarkan usia kronologis yang menggambarkan 

serta membentuk adanya perbedaan kapasitas, peran, kewajiban, 

dan hak mereka berdasarkan usia. Dua elemen penting dari model 

stratifikasi usia tersebut adalah struktur dan prosesnya. 

1) Struktur mencangkup hal-hal sebagai berikut: bagaimanakah 

peran dan harapan menurut penggolongan usia; bagaimanakah 

penilaian strata oleh strata itu sendiri dan strata lainnya; 

bagaimanakah terjadinya penyebaran peran dan kekuasaan yang 

tak merata pada masing-masing strata, yang didasarkan pada 

pengalaman dan kebijakan lansia. 

2) Proses mencangkup hal-hal sebagai berikut: bagaimanakah 

menyesuaikan kedudukan seseorang dengan peran yang ada 

bagaimanakah cara mengatur transisi peran secara berurutan dan 

terus-menerus.  

Keunggulan dari teori ini adalah bahwa pendekatan yang 

dilakukan bersifat deterministik dan dapat dipergunakan untuk 

mempelajari sifat lansia secara kelompok dan bersifat makro. 

Kelemahannya adalah teori ini tidak dapat dipergunakan untuk 

menilai lansia secara perorangan, mengingat bahwa stratifikasi 

sangat kompleks dan dinamis serta terkait dengan klasifikasi kelas 

dan kelompok etnik (Maryam, 2012). 

6) Teori penyesuaian individu dengan lingkungan  

Teori ini dikemukakan oleh Lawton (1982) bahwa ada hubungan 

antara kompetensi individu dengan lingkungannya. Kompetensi di 
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sini berupa segenap proses yang merupakan ciri fungsional individu, 

antara lain: kekuatan ego, keterampilan motorik, kesehatan biologis, 

kapasitas kognitif, dan fungsi sensorik. Adapun lingkungan yang 

dimaksud mengenai potensinya untuk menimbulkan respon perilaku 

dari seseorang. Bahwa untuk tingkat kompetensi seseorang terdapat 

suatu tingkatan suasana/tekanan lingkungan tertentu yang 

menguntungkan baginya. Orang yang berfungsi pada level 

kompetensi yang rendah hanya mampu bertahan pada level tekanan 

lingkungan yang rendah pula, dan sebaliknya. Suatu korelasi yang 

sering berlaku adalah semakin terganggu (cacat) seseorang, maka 

tekanan lingkungan yang dirasakan akan semakin besar (FKUI, 

2014). 

 

2.1.3 Perubahan yang dialami lansia 

Kelompok rentan mempunyai risiko lebih besar terhadap terjadinya 

kelemahan fisik, psikologis dan sosial yang berdampak besar pada kesakitan 

dan kematian. Seiring bertambahnya usia sistem tubuh lansia mengalami 

beberapa perubahan meliputi perubahan fisik, mental, dan psikososial 

(Makhfudli & Efendi 2013). Menurut Azizah (2011) semakin bertambahnya 

umur manusia, terjadi proses penuaan secara degeneratif yang berdampak 

pada perubahan-perubahan pada diri manusia meliputi: 

1. Perubahan fisik-biologis/jasmani 

Perubahan fisik yang terjadi pada lansia meliputi sel, sistem 

saraf, sistem saraf, sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem 
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kardiovaskuler, sistem termoregulasi, sistem pernafasan, sistem 

genitourinari, sistem gastrointestinal, sistem endokrin, sistem 

integumen, sistem muskuluskeletal, dan sistem reproduksi (Potter & 

Perry, 2013). 

1) Sel 

Jumlah sel lebih sedikit dan ukurannya lebih besar. Cairan tubuh 

dan cairan intraseluler akan berkurang, proporsi protein di otak, 

ginjal, darah, dan hati juga ikut berkurang. Jumlah sel otak akan 

menurun, mekanisme perbaikan sel akan terganggu, dan otak 

menjadi atrofi (FKUI, 2014).   

2) Sistem pendengaran 

Gangguan pada pendengaran (presbiakusis), membran timpani 

mengalami atrofi, terjadi pengumpulan dan pengerasan serumen 

karena peningkatan keratin, pendengaran menurun pada lanjut usia 

yang mengalami ketegangan jiwa atau stres (Darmojo, 2014).  

3) Sistem penglihatan 

Timbul sklerosis pada sfingter pupil dan hilangnya respon terhadap 

sinar, kornea lebih berbentuk seperti bola (sferis), lensa lebih suram 

(keruh) dapat menyebabkan katarak, meningkatkan ambang, 

pengamatan sinar dan daya adaptasi terhadap kegelapan menjadi 

lebih lambat dan sulit untuk melihat dalam keadaan gelap, 

hilangnya daya akomodasi, menurunnya lapang pandang, dan 

menurunnya daya untuk membedakan antara biru dengan hijau 

pada skala pemeriksaan (Azizah, 2011).  
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4) Sistem kardiovaskuler 

Elastisitas dinding aorta menurun, katup jantung menebal dan 

menjadi kaku, kemampuan jantung memompa darah menurun 1% 

setiap tahun sesudah berumur 20 tahun, hal ini menyebabkan 

menurunnya kontraksi dan volumenya. Kehilangan elastisitas 

pembuluh darah, kurangnya pengaruh pembuluh darah perifer 

untuk oksigenasi, sering terjadi postural hipotensi, tekanan darah 

meningkat diakibatkan oleh meningkatnya resistensi dari pembuluh 

darah perifer (Potter & Perry, 2013).  

5) Sistem pengaturan suhu  

Suhu tubuh menurun (hipotermia) secara fisiologis ±35°C, hal ini 

diakibatkan oleh metabolisme yang menurun, keterbatasan reflex 

menggigil, dan tidak dapat memproduksi panas yang banyak 

sehingga terjadi rendahnya aktivitas otot (Dewi, 2014). 

6) Sistem pernafasan 

Otot-otot pernafasan kehilangan kekuatan dan menjadi kaku, 

menurunnya aktivitas dari silia, paru-paru kehilangan elastisitasnya 

sehingga kapasitas residu meningkat, menarik nafas lebih berat, 

pernafasan maksimum menurun, dan kedalaman pernafasan 

menurun. Ukuran alveoli melebar dari normal dan jumlahnya 

berkurang, kemampuan untuk batuk berkurang, dan penurunan 

kekuatan otot pernafasan (Potter & Perry, 2013). 

7) Sistem gastrointestinal 

Kehilangan organ gigi, penurunan indera pengecapan, esofagus 
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melebar, sensitivitas akan rasa lapar menurun, produksi asam 

lambung dan waktu pengosongan lambung menurun, hati (liver) 

semakin mengecil dan menurunnya tempat penyimpanan, serta 

berkurangnya suplai aliran darah (Azizah, 2011). 

8) Sistem integumen 

Kulit menjadi keriput akibat kehilangan jaringan lemak, permukaan 

kulit kasar dan bersisik, menurunnya respon terhadap trauma, 

mekanisme proteksi kulit menurun, kulit kepala dan rambut 

menipis serta berwarna kelabu, rambut dalam hidung dan telinga 

menebal, berkurangnya elastisitas akibat berkurangnya cairan dan 

vaskularisasi, pertumbuhan kuku lebih lambat, kuku jari menjadi 

lebih keras dan rapuh, kuku kaki tumbuh secara berlebihan dan 

seperti tanduk, kelenjar keringat berkurang jumlahnya dan 

fungsinya, kuku menjadi pudar dan kurang bercahaya (Darmojo, 

2014). 

9) Sistem muskuloskeletal 

Tulang kehilangan kepadatannya (dencity) dan semakin rapuh, 

kifosis, persendian menjadi besar dan kaku, tendon mengerut, 

atrofi serabut otot sehingga gerak seseorang menjadi lambat, otot-

otot kram dan menjadi tremor (FKUI, 2014).  

10) Sistem reproduksi 

Pada wanita terjadi kontraktur dan mengecilnya vagina, ovarium 

menciut dan terjadi atrofi pada uterus, vulva dan payudara, selaput 

lendir vagina menurun, permukaan menjadi halus, dan terjadi 
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perubahan warna. Pada laki-laki testis masih dapat memproduksi 

spermatozoa, meskipun ada penurunan berangsur-angsur. 

Dorongan terhadap seksual menetap sampai usia di atas 70 tahun, 

asal kondisi kesehatan dalam keadaan baik (Potter & Perry, 2013). 

11) Perubahan mental 

Beberapa faktor yang mempengaruhi mental adalah adanya 

perubahan fisik, kesehatan umum, tingkat pendidikan, keturunan 

(hereditas), lingkungan, tingkat kecerdasan (Intellegence Quotient-

I.Q) dan kenangan (memory). Kenangan dibagi menjadi dua yaitu 

kenangan jangka panjang (berjam-jam sampai berhari-hari yang 

lalu) mencakup beberapa perubahan dan kenangan jangka pendek 

atau seketika (0-10) biasanya dapat berupa kenangan buruk 

(Azizah, 2011).  

12) Perubahan psikososial 

Perubahan psikososial terjadi terutama akibat seseorang mengalami 

penurunan, berikut ini adalah hal-hal yang akan terjadi pada lansia 

khususnya yang berada di panti antara lain: kehilangan sumber 

finansial atau pendapatan (income) yang berkurang, pernah 

mendapatkan perilaku kekerasan oleh keluarganya, penelantaran 

oleh keluarga, kehilangan teman atau pendamping hidup, dan 

merasakan atau kesadaran akan kematian (Senser of Awareness of 

Mortality). Beberapa hal tersebut membuat lansia mengalami 

depresi dan dapat mengganggu tidurnya (Potter & Perry, 2013).  

2. Perubahan mental-emosional/jiwa meliputi:  

1) Daya ingat menurun, terutama peristiwa yang baru saja terjadi, 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

19 

 

SKRIPSI             PENGARUH ERGO CARE...              MUHAMMAD ANIS TASLIM 

2) Sering lupa/pikun; sering sangat mengganggu dalam pergaulan 

dengan lupa nama orang, 

3) Emosi berubah, sering marah-marah, rasa harga diri tinggi, dan 

mudah tersinggung. 

Perubahan tersebut di atas kemudian mengarah pada kemunduran 

kondisi kesehatan fisik dan psikis yang selanjutnya akan berpengaruh 

pula pada aktivitas sosial dan ekonomi lansia. Lansia dengan perubahan 

yang sangat menyeluruh tersebut membutuhkan pelayanan pemenuhan 

kebutuhan yang juga lengkap baik jasmani maupun rohani (Maryam, 

2012). 

2.2 Konsep Tidur 

Konsep tidur meliputi definisi tidur, irama sirkadian, fisiologi tidur, fungsi 

tidur, faktor yang mempengaruhi tidur, kebutuhan tidur pada lansia, perubahan 

sistem fisiologi yang dipengaruhi tidur, macam-macam gangguan tidur. 

 
2.2.1 Definisi tidur 

Tidur merupakan keadaan yang ditandai dengan penurunan 

kesadaran, hilangnya beberapa aktivitas otot rangka, dan depresi 

metabolisme. Proses tidur ini merupakan proses yang aktif dan terjadi 

apabila pusat-pusat tertentu di batang otak mengirim sinyal-sinyal 

inhibitorik kepada beberapa neuron di sepanjang RAS (Reticular Activating 

System) yang memiliki fungsi dalam kewaspadaan dan tidur. Tidur juga 

didefinisikan sebagai suatu keadaan bawah sadar di mana seseorang masih 

dapat dibangunkan dengan pemberian rangsang sensorik atau dengan 

rangsangan lainnya (Chen et al., 2016). Definisi tidur adalah bagian dari 
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ritme biologis tubuh untuk mengembalikan stamina. Tidur adalah 

kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat diganggu gugat pelaksanaannya. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat dilihat beberapa aspek penting 

bahwa tidur berhubungan dengan kondisi bawah sadar akibat proses 

inhibisi sistem RAS yang ditandai dengan penurunan kesadaran dan proses 

metabolisme namun masih dapat dirangsang untuk bangun (Hanun, 2011). 

2.2.2 Fisiologi tidur 

Tidur adalah sebuah proses siklus fisiologik berkala dengan 

menggantikan beberapa periode yang lebih lama dari keadaan sadar. Siklus 

tidur-bangun mempengaruhi dan mengatur fungsi fisiologik dan beberapa 

respon perilaku. Kualitas tidur adalah sama pentingnya dengan kuantitas 

dari keberhasilan tidur. Pola tidur berubah sepanjang waktu hidup dan 

kuantitas dari tidur berkurang dari waktu kira-kira 20 jam/hari pada bayi, 8-

12 jam pada anak remaja, menjadi mungkin lebih berkurang hingga 6-8 jam 

dari tidur malam pada dewasa tua. Ada beberapa teori mengenai tujuan dan 

fungsi dari tidur dengan beberapa konsep yang seringkali menyatakan 

bahwa tidur memberikan kontribusi bagi perbaikan fisik maupun psikis 

seseorang, mempengaruhi dan mengatur fungsi dan beberapa bentuk respon 

perilaku (Koutoukidis et al., 2013). 

1. Irama Sirkadian (Circadian Rhythms)  

Kelenjar pineal (Pineal gland) adalah sebuah struktur kecil 

berbentuk kerucut pohon cemara yang terletak di tengah otak yang 

mengeluarkan hormon melatonin. Meskipun hormon melatonin telah 

ditemukan pada tahun 1959 namun para peneliti baru berhasil 
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mengungkapkan berbagai fungsinya akhir-akhir ini. Salah satu peran 

melatonin yang telah diterima secara luas adalah membantu menjaga 

irama sirkadian tubuh sesuai dengan siklus terang-gelap (Kozier et al., 

2015). 

Orang mengalami irama siklus sebagai bagian dari kehidupan 

mereka yang setiap hari. Irama yang paling dikenal adalah siklus 24 

jam, siang-malam yang dikenal dengan irama diurnal atau sirkadian. 

Diambil dari bahasa Latin: circa yang artinya tentang dan dies yang 

artinya hari. Irama sirkadian mempengaruhi pola fungsi biologi utama 

dan fungsi perilaku. Fluktuasi dan prakiraan suhu tubuh, denyut 

jantung, tekanan darah, sekresi hormon, kemampuan sensorik, dan 

suasana hati tergantung pada pemeliharaan siklus tidur-bangun harian, 

dipengaruhi oleh cahaya dan suhu serta juga faktor-faktor eksternal 

seperti aktivitas sosial dan rutinitas pekerjaan (Potter & Perry, 2013). 

 

 

Gambar 2.1 Jam Biologis /irama Sirkadian yang mempengaruhi siklus 

harian dari proses fisik seseorang (Source: Sherwood 2011) 

Irama sirkadian termasuk didalamnya adalah siklus tidur-sadar 
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setiap hari dipengaruhi oleh suhu dan cahaya sama juga halnya 

beberapa faktor eksternal seperti faktor aktivitas sosial dan rutinitas 

kerja. Semua orang memiliki jam biologisnya masing-masing, serupa 

untuk banyak fungsi tubuh lain yang berkisar dari ekspresi gen hingga 

proses fisiologik misalnya regulasi suhu hingga perilaku (Potter & 

Perry, 2013). 

Jam biologis induk yang berfungsi sebagai pemacu untuk irama 

sirkadian tubuh adalah nukleus suprakiasmatikus atau Supra Chiasmatic 

Nucleus (SCN). Nukleus ini terdiri dari sekelompok badan sel saraf di 

hipotalamus di atas kiasma optik, titik dimana bagian dari serat saraf 

masing-masing mata menyilang ke belahan otak yang berlawanan 

(supra artinya di atas; kiasma artinya persilangan). Para ilmuwan telah 

berhasil mengungkapkan mekanisme molekular yang mendasari osilasi 

sirkadian SCN. Gen-gen spesifik di dalam neuron SCN yang aktif 

sendiri memicu serangkaian proses yang menyebabkan terbentuknya 

protein jam di sitosol yang mengelilingi nukleus yang mengatur siklus 

yang berlangsung selama satu hari dengan fluktuasi perubahan sinyal 

dari SCN (Sherwood, 2011). 

Tanpa pengaruh dari luar, jam biologis ini umumnya melakukan 

siklus sedikit lebih lambat daripada siklus lingkungan yang 24 jam. 

SCN membentuk siklus yang rata-rata berlangsung 24 jam. Siklus ini 

konsisten untuk orang yang bersangkutan tetapi agak bervariasi di 

antara orang. Semua orang mempunyai jam yang sinkron dengan siklus 

tidur mereka (Sherwood, 2008). Ada dua kelompok orang, jenis pagi 
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dan malam. Orang pagi menyukai pergi tidur dan bangun pagi, dan 

paling baik melakukan kegiatan pada pagi hari. Orang malam menyukai 

tidur dan bangun lambat, paling baik berfungsi pada malam hari. Irama 

biologis tidur seringkali menjadi sinkron dengan fungsi tubuh lainnya. 

Perubahan dalam suhu tubuh, sebagai contoh, berkorelasi dengan pola 

tidur. Secara normal, suhu tubuh meningkat dan memuncak pada siang 

hari, menurun secara bertahap dan kemudian turun secara tajam setelah 

seseorang tertidur. Jika siklus tidur-bangun berubah (misalnya karena 

perputaran dinas kerja), fungsi fisiologis lain dapat berubah juga (Potter 

& Perry, 2013). 

2. Pengaturan Tidur  

Tidur merupakan sebuah rangkaian dari tahapan fisiologis yang 

dipertahankan secara sangat terpadu oleh aktivitas Sistem Saraf Pusat 

(Central Nervous systems) yang dihubungkan dengan perubahan pada 

saraf perifer, sistem endokrin, kardiovaskuler, respirasi, dan sistem 

muskuluskeletal. Setiap tahapan dapat dikenal dengan adanya beberapa 

respon fisiologi dan beberapa pola aktivitas otak. Beberapa instrumen 

seperti Electroencephalogram (EEG), yang mengukur aktivitas elektrik 

pada korteks serebral, Electromyogram (EMG) yang mengukur tonus 

otot, dan Electrooculogram (EOG) yang mengukur pergerakan bola 

mata, menyediakan informasi mengenai beberapa aspek struktur 

fisiologis dari tidur. Teori saat ini, tidur dianggap sebagai sebuah proses 

inhibisi aktif. Regulasi dan pengontrolan dari tidur dapat tergantung 

pada hubungan yang dibangun antara dua mekanisme cerebral yang 
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secara berkala aktif dan menekan pusat otak yang lebih tinggi untuk 

mengontrol sadar dan tidur (Koutoukidis et al., 2013). 

Satu mekanisme menyebabkan sadar dan sebaliknya yang 

lainnya menyebabkan tidur. Sistem RAS (Reticular Activating System) 

bertempat di bawah batang otak, dipercaya berisi dengan sel-sel spesial 

yang mempertahankan kewaspadaan dan kesadaran. Reticular 

Activating System ini menerima rangsangan berupa rangsangan audio, 

visual, nyeri, dan rangsangan sensori taktil. Beberapa aktivitas dari 

korteks serebral yang juga merangsang RAS seperti emosional atau 

proses berpikir. Kesadaran dihasilkan oleh proses pelepasan hormon 

katekolamin seperti norepinefrin oleh neuron-neuron yang berada pada 

RAS (Koutoukidis et al., 2013). 

Tidur dapat diproduksi oleh karena pelepasan hormon 

serotonin dari beberapa spesifik sel pada sistem tidur raphe pada pons 

dan otak tengah depan. Lokasi otak ini juga disebut juga dengan 

Bulbar Synchronizing Region (BSR). Yang mana seseorang kembali 

sadar atau jatuh tertidur tergantung pada keseimbangan respon yang 

diterima dari pusat yang lebih tinggi seperti pikiran, reseptor saraf 

sensori periferal seperti rangsangan cahaya dan suara, dan sistem 

limbik berupa rangsangan emosional. Selama seseorang mencoba 

untuk tertidur, mereka akan menutup matanya dan mengambil posisi 

rileks. Merangsang penurunan kerja RAS. Jika ruangan tersebut gelap 

dan tenang, memacu penurunan RAS lebih jauh. Dan beberapa hal 

yang diambil alih oleh BSR, menyebabkan tidur (Potter & Perry, 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

25 

 

SKRIPSI             PENGARUH ERGO CARE...              MUHAMMAD ANIS TASLIM 

2013). 

Seperti yang disebutkan di atas, RAS adalah sistem yang 

menjaga kesadaran. Neurotransmiter yang berperan dalam sistem ini 

antara lain: asetilkolin, dopamin, serotonin, dan norepineprin. Sel-sel 

yang menghasilkan asetilkolin terdapat pada Lateral Dorsal Tegmental 

(LDT) dan Pedunculopontine Tegmental (PPT). Level asetilkolin 

meningkat dalam keadaan jaga dan saat tidur REM (Rapid Eye 

Movement). Neurotransmiter lain yang bertanggungjawab atas keadaan 

jaga adalah dopamin. Pelepasan neurotransmiter yang dihasilkan oleh 

substansia nigra ini meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan secara 

signifikan (Koutoukidis et al., 2013). 

Serotonin dihasilkan oleh nucleus raphe. Sel serotonergic 

teraktivasi dalam keadaan jaga, menurun selama tidur NREM stadium 3 

dan 4, berhenti saat tidur REM, dan perlahan-lahan akan meningkat 

setelah tidur REM. Jika nucleus raphe dirusak maka dapat 

mengakibatkan keadaan tidak tidur atau berkurangnya waktu tidur. Sel 

penghasil norepinefrin pada locus coeruleus menghentikan aktivitasnya 

selama tidur REM, dan meningkat tajam saat bangun. Kerusakan di 

locus coeruleus akan terjadi penurunan atau hilangnya tidur REM, 

sedangkan tidur NREM tidak berubah (Koutoukidis et al., 2013). 

3. Tahapan tidur dan Siklus Tidur 

Tidur adalah keadaan menurunnya kesadaran, hilangnya 

aktivitas-aktivitas otot rangka, dan depresi metabolisme. Tidur 

merupakan hasil interaksi aktif yang terjadi apabila pusat-pusat tertentu 
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di batang otak mengirim sinyal-sinyal inhibitorik kepada neuron-neuron 

di sepanjang RAS (Potter & Perry, 2013). 

Reticular Activating System terdiri dari serat-serat asending yang 

disebut ARAS (Asending Reticular Activating System) yang nukleus di 

batang otak, dan neurotransmitter. ARAS adalah sistem yang menjaga 

kesadaran dan aktivitas korteks. GABA, neurotransmitter inhibitor 

utama, memegang peranan penting dalam proses terjadinya tidur. Kerja 

GABA dalam mempengaruhi kesadaran dan menginisiasi tidur. 

Fisiologi tidur diamati dari aktivitas otak, tonus otot, dan gerak mata. 

Pengukuran ketiganya dapat diketahui melalui polisomnografi, yang 

rekamannya terdiri atas: EEG, EMG dan EOG. Pada EEG akan 

ditemukan 4 macam gelombang, antara lain (Smletzer & Bare, 2010): 

1) Gelombang alfa, dengan frekuensi 8-12 Hz, akan terlihat jelas saat 

mata tertutup, berdoa, membaca buku/novel, mendengarkan musik, 

dan rileks. Memerlukan fokus namun tetap santai (hipnotik ringan).  

2) Gelombang beta, dengan frekuensi 14-30 Hz, dimana seseorang 

sedang terjaga penuh dan sangat kecil kemungkinan untuk 

menerima sugesti dari luar dirinya. Gelombang ini juga muncul saat 

tidur REM.  

3) Gelombang theta, dengan frekuensi antara 4-7 Hz, muncul di semua 

stadium tidur orang dewasa normal. Merupakan kondisi hipnosis 

yang lebih dalam dibanding alfa dan kondisi gelombang theta ini 

ditandai dengan REM. 

4) Gelombang delta, dengan frekuensi antara 0-3,5 Hz, muncul pada 
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tidur stadium 2, 3, 4. Saat tidur yang sangat dalam (deep sleep/delta 

sleep) gelombang ini terjadi serta masuk dalam tidur REM (Potter & 

Perry, 2013).  

Tidur yang normal melibatkan dua fase yaitu pergerakan mata 

yang tidak cepat (tidur NREM) dan pergerakan mata yang cepat (tidur 

REM). Tidur dapat dibedakan menjadi REM dan NREM. Stadium tidur 

dimulai dengan tidur NREM setelah itu diikuti oleh tidur REM. Tidur 

REM disebut juga dengan tidur paradoks karena gambaran EEG pada 

stadium ini sama dengan keadaan sadar. Tidur REM juga diidentifikasi 

dengan mimpi. Tidur NREM disebut juga tidur ortodoks karena terjadi 

penurunan aktivitas sel-sel otak pada gambaran EEG (Sudoyo, 2014). 

Penjelasan stadium tidur adalah sebagai berikut : 

1. Stadium 0, stadium ini terjadi ketika masih bangun tetapi mata 

tertutup. Pada EEG akan terlihat gelombang alfa voltase rendah. 

Aktivitas alfa menurun dan digantikan oleh gelombang alfa 

campuran seiring dengan meningkatnya rasa kantuk. Biasanya 

gerakan mata berkurang dan tonus meninggi (Sudoyo, 2014).  

2. Stadium 1 NREM, disebut onset tidur. Terjadi penurunan aktivitas 

gelombang alfa serta predominan gelombang beta dan teta. Tidak 

terlihat aktivitas gerakan mata, tonus otot melemah dibandingkan 

dengan stadium 0. Seorang akan mudah terbangun pada stadium ini. 

Stadium REM ini dikatakan sebagai saat transisi antara bangun 

penuh dan tidur serta tahapan yang berakhir dalam beberapa menit. 

Sekitar 30 detik sampai 7 menit dengan karakteristik gelombang 
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otak low voltage pada pemeriksaan EEG. Seseorang dalam tahap ini 

dapat dengan mudah terbangun jika ada rangsangan berupa bunyi 

gaduh dan saat bangun seseorang berpikir seperti sedang melamun 

(Kozier et al., 2015).  

3. Stadium 2 NREM, ditandai dengan munculnya kumparan tidur 

(sleep spindle), kompleks K, dan predominan gelombang teta. Juga 

ditandai dengan gelombang otak low-voltage pada EEG. Perbedaan 

dengan stadium 1 adalah adanya gelombang high-voltage yang 

disebut sleep spindles (Sudoyo, 2014). 

4. Stadium 3 NREM, masih ditemukan sleep spindle dan gelombang 

delta yang lebih dari 20% tapi tidak melebihi 50%. 

5. Stadium 4 NREM, merupakan tahapan terdalam dari tidur, pada 

keadaan ini seseorang akan sulit dibangunkan dan jika selama 

tertidur berlangsung seseorang yang tidur tersebut akan sungguh-

sungguh menghabiskan porsi malamnya itu. Tahapan ini 

bertanggungjawab terhadap perbaikan dan mengistirahatkan tubuh. 

Tanda vital secara signifikan lebih rendah daripada saat jam-jam 

sadar dan memakan waktu rata-rata 15 hingga 30 menit. Gambaran 

EEG tahapan ini didominasi oleh gelombang delta yang melebihi 

50% dan ditemukan sleep spindle. Stadium 3 dan 4 juga dikenal 

dengan nama tidur dalam, atau delta sleep, atau Slow Wave Sleep 

(SWS) (Sudoyo, 2014). 

6. Stadium REM, merupakan periode vivid, mimpi penuh warna. 

Tahapan biasanya dimulai setiap 50 hingga 90 menit setelah tidur 
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dimulai. Terjadi kehilangan tonus otot rangka, peningkatan sekresi 

lambung. Pada tahapan ini terjadi perbaikan reaksi mental dan 

kesulitan untuk bangun. Durasi tahap REM ditandai oleh periode 

autonom yang bervariasi tidak dibagi dalam stadium-stadium seperti 

pada tidur NREM, tetapi dibagi menjadi komponen tonic (persisten) 

dan phasic (intermitten). Komponen tonic meliputi aktivitas EEG 

yang sama dengan stadium 1 NREM, peningkatan aktivitas 

gelombang teta, serta atoni otot secara menyeluruh kecuali otot 

ekstraokuler dan diafragma. Komponen phasic adalah gerakan mata 

cepat yang ireguler dan sentakan otot. Menjelang pagi hari tidur 

REM akan bertambah, sedangkan tidur NREM berkurang (Sudoyo, 

2014). 

Jadi, ketika tidur seseorang akan melewati empat hingga 

enam siklus tidur lengkap tahapan tidur, setiap siklus terdapat empat 

tahapan dari tidur NREM dan sebuah periode dari tidur REM. Pola 

siklus tidur ini biasanya mengalami perkembangan dimulai dari tahap 

1 seterusnya hingga tahap 4 dari tidur NREM, diikuti oleh tahapan 

sebaliknya dari tahap 4 ke tahap 3 lalu ke tahap 2, berakhir dengan 

periode tidur REM. Seseorang biasanya mampu mencapai tidur 

REMnya dalam waktu 90 menit dalam siklus tidurnya (Ganong, 

2015). 

Pada orang normal, persentase tidur REM adalah 25% 

sedangkan tidur NREM adalah 75% yang terdiri dari 5% stadium 

1,45% stadium 2, 12% stadium 3, dan 13% stadium 4. Dalam 
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semalam, terjadi 4-6 siklus REM-NREM. 

2.2.3 Fungsi tidur 

Selama tidur NREM, fungsi biologis menurun. Laju denyut jantung 

normal pada orang dewasa sehat sepanjang hari rata-rata 70 hingga 80 

menit denyut permenit atau lebih rendah jika individu berada pada kondisi 

fisik yang sempurna, akan tetapi selama tidur laju denyut jantung turun 

sampai 60 denyut per menit atau lebih rendah. Hal ini berarti bahwa denyut 

jantung 10 hingga 20 kali lebih sedikit dalam setiap menit selama tidur atau 

60 hingga 120 kali lebih sedikit dalam setiap jam. Secara jelas, tidur yang 

nyenyak bermanfaat dalam memelihara fungsi jantung. Selama tidur 

gelombang rendah yang dalam (NREM 4), tubuh melepaskan hormon 

pertumbuhan manusia untuk memperbaiki dan memperbaharui sel epitel 

dan sel khusus seperti sel otak. Penelitian lain menunjukkan bahwa sintesis 

protein dan pembagian sel untuk pembaharuan jaringan seperti kulit, 

sumsum tulang, mukosa lambung, atau otak terjadi selama istirahat dan 

tidur. Pada waktu tidur, tubuh menyimpan energi sehingga otot skelet 

berelaksasi proses progresif, dan tidak adanya kontraksi otot menyimpan 

energi kimia untuk proses seluler. Penurunan laju metabolik basal lebih 

jauh menyimpan persediaan energi tubuh. Tidur REM penting untuk 

pemulihan kognitif, tidur REM dihubungkan dengan perubahan dalam 

aliran darah serebral, peningkatan aktivitas kortikal, peningkatan konsumsi 

oksigen, dan pelepasan epinefrin. Hubungan ini dapat membantu 

penyimpanan memori dan pembelajaran. Selama tidur, otak menyaring 

informasi yang disimpan tentang aktivitas hari tersebut (Potter & Perry, 
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2013). 

2.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi tidur 

Menurut Potter dan Perry (2013) tidur dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yaitu penyakit fisik, obat-obatan, gaya hidup, stres emosi, 

lingkungan, latihan fisik, asupan, dan hormon. 

1. Penyakit fisik 

Setiap penyakit yang menyebabkan nyeri, ketidaknyamanan 

fisik misalnya: kesulitan bernafas, atau masalah tidur. Lansia sering 

sekali mengalami sindrom kaki tak berdaya yang terjadi pada saat 

sebelum tidur. Mereka mengalami berulang kali kekambuhan, gerakan 

berirama pada kaki dan tungkai. Sensasi gatal sangat dirasakan di otot, 

berkurang hanya dengan menggerakkan kaki, yang mencegah relaksasi 

dan tidur selanjutnya. Penyakit yang dapat mengganggu tidur seperti 

nyeri angina, arterosklerosis perifer, gangguan pada pernafasan, 

gangguan pada sirkulasi, adanya inkontinensia, diare, hipertiroidisme, 

gangguan liver dan ulkus gastritis (Potter & Perry, 2013). 

2. Obat-obatan dan substansi 

Di bawah ini obat-obatan atau substansi yang berpengaruh pada 

tidur antara lain: Hipnotik, diuretik, antidepresan, alkohol, kafein, 

penyekat beta, benzodiazepin, narkotika (morfin/demerol). 

3. Gaya Hidup 

Rutinitas seseorang mempengaruhi pola tidur. Lansia yang 

sering menghabiskan waktu tidurnya di siang hari dapat berakibat 

terganggunya pola tidur di malam hari. Lansia sering kali terjaga pada 
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malam hari sehingga waktu siangnya dihabiskan untuk tidur, hal ini 

diakibatkan oleh penurunan fungsi fisiologi dari saraf sensori yang 

mengatur irama sirkadian atau siklus siang dan malam (Smletzer & 

Bare, 2010). 

4. Stres Emosional 

Kecemasan tentang masalah pribadi atau situasi dapat 

mengganggu tidur. Stres emosional menyebabkan seseorang menjadi 

tegang dan seringkali mengarah frustasi apabila tidak tidur. Stres juga 

menyebabkan seseorang mencoba terlalu keras untuk tertidur, sering 

terbangun selama tidur, atau terlalu banyak tidur. Stres yang berlanjut 

dapat menyebabkan kebiasaan tidur yang buruk. Seringkali lansia 

mengalami kehilangan yang mengarah pada stres emosional. Pensiun, 

gangguan fisik, kematian orang dicintai, dan kehilangan keamanan 

ekonomi merupakan contoh situasi yang mempredisposisi lansia untuk 

cemas dan depresi. Lansia dan individu lainnya yang mengalami 

perasaan depresi, sering juga mengalami masalah perasaan depresi, 

sering juga mengalami perlambatan untuk tertidur, munculnya tidur REM 

secara dini, sering terjaga, peningkatan total waktu tidur, perasaan tidur 

yang kurang dan terbangun cepat (Kozier et al., 2015). 

5. Lingkungan 

Lingkungan fisik tempat seseorang tidur berpengaruh penting 

pada kemampuan untuk tertidur dan tetap tertidur. Tingkat suara yang 

diperlukan untuk membangunkan orang tergantung pada tahap tidur. 

Suara yang rendah lebih sering membangunkan seseorang dari tidur 
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tahap 1, sementara suara yang keras membangunkan orang pada tahap 

tidur 3 atau 4. Beberapa orang yang membutuhkan ketenangan untuk 

tidur, sementara yang lain lebih menyukai suara sebagai latar belakang 

seperti musik lembut. Tingkat cahaya dapat mempengaruhi kemampuan 

untuk tidur. Beberapa klien menyukai ruang gelap, sementara yang lain, 

seperti anak-anak atau lansia menyukai cahaya remang yang tetap 

menyala selama tidur karena takut akan gelap. Tidur klien dapat 

terganggu karena suhu ruangan, ruangan yang terlalu hangat dan terlalu 

dingin sering sekali menyebabkan klien gelisah. Namun pada prinsipnya 

untuk membantu lansia dapat tertidur disesuaikan dengan lingkungan 

yang diinginkannya (Ganong, 2015). 
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6. Latihan fisik dan kelelahan 

Seseorang yang kelelahan menengah (moderate) biasanya 

memperoleh tidur yang mengistirahatkan, khususnya jika kelelahan 

adalah hasil dari kerja atau latihan yang menyenangkan. Latihan 2 jam 

atau lebih sebelum waktu tidur membuat tubuh mendingin dan 

mempertahankan suatu keadaan kelelahan yang meningkatkan 

relaksasi. Kelelahan yang berlebihan yang dihasilkan dari kerja yang 

melelahkan atau penuh stres membuat sulit tidur. Hal ini dapat 

menjadi masalah yang umum bagi anak sekolah dan remaja 

(Koutoukidis et al., 2013). 

7. Asupan makanan dan kalori 

Orang tidur lebih baik ketika sehat sehingga mengikuti 

kebiasaan makan yang baik adalah penting untuk kesehatan yang tepat 

dan tidur. Makan besar, berat, dan/atau berbumbu pada makan malam 

dapat menyebabkan makanan tidak dapat di cerna dan mengganggu 

tidur. 

8. Hormon  

Tidur juga diakibatkan oleh aktivitas dari beberapa hormon, 

hormon yang berperan dalam terjadinya tidur cukup banyak namun 

yang sangat berperan dan identik dengan pemenuhan kebutuhan tidur 

seseorang adalah serotonin dan melatonin (Ganong, 2015). 

1) Hormon Serotonin 

Hormon Serotonin merupakan neurotransmiter/transmiter syaraf yang 

berfungsi di dalam pengaturan suhu tubuh, nafsu makan, kualitas 
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tidur, daya ingat, daya pikir, mood, kontraksi otot, serta fungsi 

peredaran darah dan pengaturan hormon (Potter & Perry, 2013). 

Sebanyak 90% serotonin dihasilkan dan terdapat di usus, sementara 

sisanya terdapat pada sistem syaraf pusat, yakni di otak dan saraf 

tulang belakang. Gangguan mood dan depresi terjadi pada individu 

yang mengalami gangguan fungsi biokimiawi dari brain 

seretoninnya. Manfaat penting lain dari brain seretonin bagi tubuh 

juga dimiliki oleh bentuknya yang sudah bertransformasi menjadi 

hormon melatonin. Brain serotonin diubah menjadi hormon 

melatonin oleh kelenjar epifisa otak pada malam hari (Kozier et al., 

2015). 

2) Hormon melatonin 

Organ pineal vertebrata secara ritmik akan menyintesis dan 

menyekresi melatonin di waktu malam. Melatonin merupakan 

komponen esensial dari sistem neuroendokrin pada manusia dan 

binatang. Pengaturan biosintesis melatonin tergantung pada sinyal 

yang diterima oleh fotoreseptor.  

Sinyal bisa dalam bentuk rangsangan cahaya dari 

lingkungan maupun rangsangan endogen. Melatonin adalah produk 

dari kelenjar pineal yang merupakan komponen esensial sistem 

fotoneuroendokrin dimana sekresinya dirangsang oleh ada tidaknya 

cahaya dari lingkungan (Ganong, 2015). 
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Gambar 2.2 Pengaruh periode terang-gelap terhadap produksi 

melatonin (Kalat, 2015) 

Pada manusia sintesis dan sekresi melatonin meningkat 

selama periode gelap/malam hari dan dipertahankan dalam kadar 

rendah pada siang hari. Organ pineal akan menerima sinyal dari 

retina yang bertindak sebagai fotoreseptor dan Suprachiasmatic 

Nucleus (SCN) yang bertindak sebagai oscillator endogen. Sinyal 

ini selanjutnya akan ditransmisikan melalui kompleks sistem saraf 

simpatik ke kelenjar pineal sebagai target terakhir untuk 

mensekresi melatonin. Bila tidak ada cahaya atau keadaan gelap 

yang merupakan titik awal rangsangan maka sistem saraf simpatis 

akan melepas norepinephrine (NE) dalam jumlah yang besar. 

Meningkatnya neorepinefrin maka akan merangsang sintesis dan 

sekresi melatonin serta neuroendokrin messenger darkness 

(Ganong, 2015). 

Setelah retina dan suprachiasmatic nucleus menerima sinyal 

cahaya gelap maka sinyal tersebut akan diteruskan ke spinal cord 
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dan selanjutnya ke kelenjar pineal melalui ganglion cervical 

superior untuk meningkatkan sekresi melatonin. Kadar hormon 

melatonin di dalam plasma darah berkisar sekitar 7 pg/mL pada 

saing hari. Tidak ada perbedaan kadar melatonin yang signifikan 

tiap individu dari berbagai macam usia pada siang hari (Kalat, 

2015). 

 

Gambar 2.3 Hubungan antara pergerakan bola mata, waktu dan usia 

dengan produksi hormon melatonin bagi tubuh (Kalat, 

2015). 

 

Namun kadar melatonin di dalam plasma darah dijumpai 

berbeda-beda pada individu dari berbagai usia pada periode waktu 

tidak normal (malam hingga pagi hari), saat di mana brain serotonin 

diubah menjadi hormon melatonin oleh kelenjar pengaruh beta 

endhorphin dan membantu peningkatan pemenuhan kebutuhan tidur 

lansia (Ganong, 2015). 

 
2.2.5 Kebutuhan dan pola tidur normal 

Kualitas dan kuantitas tidur beragam di antara orang-orang dari 

semua kelompok usia. Menurut Prof. Dr. Dadang Hawari, Guru Besar 
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Psikiatri Fakultas Kedokteran UI, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa 

para ahli menyarankan 8 jam tidur dalam 1 hari. Menurut Kaplan & Sadock 

(2010) kebutuhan jam tidur yang direkomendasikan untuk rentang usia 

berbeda-beda adalah: 

Tabel 2.1 Kebutuhan jam tidur yang direkomendasikan: 

Usia dan kondisi 
Rata-rata kebutuhan tidur 

perhari 

Bayi Sampai 18 jam 

0-1 bulan 14-18 jam 

1-12 bulan 12-18 jam 

1-3 tahun 12-15 jam 

3-5 tahun 11-13 jam 

5-12 tahun 9-11 jam 

Remaja 9-10 jam 

12-18 tahun 8,5 jam 

Orang dewasa (termasuk usia lanjut) 7-8 jam 

18-40 tahun 7-8 jam 

40-60 tahun 7 jam 

60 tahun ke atas 6 jam 

Ibu hamil 8 (+) jam 

Sumber: Nuramalina et al (2011) 

 

2.2.6 Perubahan tidur akibat proses menua pada lansia  

Orang usia lanjut membutuhkan waktu lebih lama untuk masuk 

tidur (berbaring lama di tempat tidur sebelum tertidur) dan mempunyai 

lebih sedikit/lebih pendek waktu tidur nyenyaknya. 
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Gambar 2.4 Perbandingan dari waktu rata-rata tidur normal (A) dengan pola 

tidur pada anak sehat (B) pola tidur pada orang dewasa (C) dan 

pada lansia (D) dewasa secara umum (Kalat, 2015) 

 

Jumlah tidur total berubah sesuai pertambahan usia akan tetapi 

kualitas tidur berubah pada kebanyakan lansia (Potter & Perry, 2013). 

Kebutuhan tidur lebih dari 50 tahun minimal 6 jam sehari umumnya akan 

semakin berkurang menjadi 5 sampai 6 jam (Kalat, 2015). Episode tidur 

REM cenderung memendek, terdapat penurunan yang progresif pada tahap 
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tidur NREM 3 dan 4. Beberapa lansia hampir tidak memiliki tahap 4, atau 

tidur yang dalam. Lansia sering terbangun pada malam hari, dan 

membutuhkan waktu yang lama untuk tertidur, akan tetapi pada lansia yang 

berhasil beradaptasi terhadap perubahan fisiologis dan psikologis dalam 

penuaan lebih mudah memelihara tidur REM dan mirip siklus tidur dewasa 

muda. Keberagaman perilaku tidur lansia adalah umum, keluhan tentang 

kesulitan tidur malam hari seringkali terjadi, salah satu penyebabnya adalah 

akibat keberadaan penyakit kronik yang lain. Sebagai contoh, seorang 

lansia mengalami arthritis mempunyai kesulitan untuk tidur akibat nyeri 

sendi (Potter & Perry, 2013). 

Kecenderungan untuk tidur siang meningkat secara progresif 

dengan bertambahnya usia. Peningkatan waktu siang hari yang digunakan 

untuk tidur dapat terjadi karena seringnya terbangun pada malam hari. 

Dibandingkan dengan jumlah waktu yang dihabiskan di tempat tidur, waktu 

yang digunakan tidak menurun sejam atau lebih (Smletzer & Bare, 2010). 

Perubahan pola tidur pada lansia disebabkan oleh karena adanya 

perubahan SSP yang mempengaruhi pengaturan tidur. Kerusakan sensorik 

umumnya disebabkan efek dari penuaan, kerusakan sensorik ini 

mengurangi sensitivitas terhadap waktu yang mempertahankan irama 

sirkadian. Pola tidur mempunyai indikator yang dapat diukur yaitu 

kuantitas tidur keseharian, yang dimulai dari menutupnya kelopak mata dan 

kemudian diakhiri dengan membuka mata. Begitu juga dengan kualitas 

tidur dapat diketahui berdasarkan tanda dan gejala dari pernafasan, 

penurunan denyut nadi, otot mulai rileks dan terdapat mimpi pada saat 
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pemeriksaan awal (anamnesa) (Ganong, 2015). 

Tabel 2.2 Keluhan Subyektif dan Obyektif pada Usia Lanjut 

Subyektif Obyektif 

a. Menghabiskan terlalu banyak 

waktu di tempat tidur.  

b. Menghabiskan lebih sedikit 

waktu untuk dapat tidur 

nyenyak. 

c. Jumlah terbangun meningkat. 

d. Memerlukan waktu lebih 

banyak untuk bisa tidur. 

e. Kepuasaan tidur kurang. 

f. Keletihan sepanjang hari. 

g. Lebih sering dan lebih lama 

waktu untuk istirahat. 

a Penurunan tidur stadium 3 

dan 4 (delta sleep). 

b Penurunan tidur REM.  

c Peningkatkan nyata dalam 

jumlah terbangun. 

d Frekuensi gangguan tidur 

meningkat. 

e Efesiensi tidur menurun. 

f Rasa mengantuk di siang hari 

secara nyata meningkat. 

g Jumlah istirahat meningkat 

menghabiskan. 

Sumber: Sudoyo 2014 
 

Pola tidur sehat lansia adalah suatu siklus harian terjaga dan tidur 

yang terdiri atas fase REM (15-25%) dan NREM (±75%). Tidur fase REM 

dengan NREM dapat bergantian 4 hingga 6 kali selama tidur (Sudoyo, 

2014). Menurut Buysse (1988) dalam McEnany (2011) The Pitsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI), kualitas dan kuantitas tidur lansia dapat diketahui 

melalui: 

 
1. Lama kuantitas tidur  

2. Gangguan tidur  

3. Kelatenan tidur (mulainya tidur)  

4. Gangguan disfungsional harian/kebiasaan aktivitas di siang hari  

5. Efisiensi tidur  

6. Kualitas tidur secara subyektif  

7. Penggunaan obat-obatan hipnotik atau penginduksi tidur  
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2.2.7 Perubahan sistem fisiologik yang dipengaruhi tidur 

Tidur dapat mempengaruhi berbagai sistem organ diantaranya 

adalah kardiovaskuler, pernafasan, endokrin, dan termoregulasi. Adapun 

fungsi dari sistem tubuh yang mengalami perubahan akibat proses tidur 

(Ganong, 2015): 

1. Fungsi kardiovaskuler 

Penurunan tekanan darah dan nadi selama NREM dan terutama 

selama tidur gelombang lambat. Selama tidur REM, fasis (gerakan 

mata) dihubungkan dengan variabilitas pada nadi dan tekanan darah 

yang secara prinsip diperantai oleh vagus. Disritmia jantung dapat 

terjadi selektif selama tidur REM (Ganong, 2015). 

2. Fungsi pernafasan 

Kecepatan pernafasan dan ventilasi menit menurun selama tidur 

NREM dan menjadi bervariasi selama tidur REM fasik. Respon 

ventilasi terhadap karbondioksida melemah selama tidur NREM, yang 

menyebabkan PCO2 lebih tinggi. Selama tidur REM, respon ventilasi 

terhadap hiperkapnia dan hipoksia memperlihatkan variabilitas yang 

nyata. Otot pernafasan termasuk yang bertang-gungjawab untuk jalan 

nafas atas adalah hipnotik sepanjang tidur dan selama tidur REM, yang 

menyababkan peningkatan resistensi jalan nafas (Koutoukidis et al., 

2013). 

 
3. Fungsi endokrin  

Perubahan paling utama tampak pada parameter neuroendokrin. 

Tidur gelombang lambat dihubungkan dengan sekresi hormon 

pertumbuhan pada laki-laki muda, sementara tidur pada umumnya 
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dihubungkan dengan sekresi prolaktin yang bertambah. Tidur 

mempunyai efek kompleks pada sekresi LH (Luteinizing Hormone). 

Selama tidur pubertas dihubungkan dengan peningkatan sekresi LH, 

sedangkan tiur pada perempuan matang menghambat fase folikuler 

awal siklus menstruasi. Awitan tidur (dan mungkin tidur gelombang 

lambat) dihubungkan dengan inhibisi Thyroid Stimulating Hormon 

(TSH) dan Adrenocotcotropic Hormone (ACTH)-aksis kortisol, suatu 

efek yang tidak tergantung pada irama sirkadian dalam dua sistem 

(Ganong, 2015). 

4. Fungsi termoregulasi  

Tidur NREM dihubungkan dengan perubahan respon 

termoregulasi terhadap panas dan stres dingin. Tidur REM dihubungkan 

dengan tidak adanya respon termoregulasi yang lengkap, yang 

menyebabkan poikilotermi (Ganong, 2015). 

2.2.8 Jenis gangguan tidur  

Menurut Potter dan Perry (2013) tidur yang tidak teratur jika tidak 

ditangani pada umumnya akan menyebabkan gangguan tidur di malam hari. 

Gangguan tidur tersebut dapat berupa satu dari tiga masalah berikut: 

1. Insomnia  

 

Insomnia merupakan gejala yang dialami oleh klien yang 

mengalami kesulitan untuk tidur, sering terbangun dari tidurnya dan 

atau terbangun dari tidur singkat atau tidur nonrestoratif. Penderita 

insomnia ini mengeluhkan tentang rasa kantuk yang sangat berlebihan 

di siang hari sehingga kualitas dan kuantitas tidurnya tidak cukup. 
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Namun seringkali klien tidur lebih banyak dari yang disadarinya. 

Insomnia dapat menandakan adanya gangguan fisik atau psikologi. 

Seseorang dapat mengalami insomnia transien akibat stres situasional 

seperti masalah keluarga, kerja atau sekolah, jet lag, penyakit atau 

kehilangan orang yang dicintai. Insomnia dapat terjadi berulang tetapi 

diantara episode tersebut klien dapat tidur dengan baik. Insomnia 

seringkali dihubungkan dengan kebiasaan tidur yang buruk. Jika 

keadaan ini dibiarkan maka hal yang ditakutkan adalah 

ketidakmampuan untuk cukup tidur menyebabkan terjaga sepanjang 

hari. Sepanjang siang hari, seseorang dengan insomnia kronik akan 

merasa kantuk, lemah, depresi dan cemas (Potter & Perry, 2013). 

2. Apnea tidur  

Apnea tidur adalah sebuah gangguan yang dicirikan dengan 

kurangnya aliran udara yang melewati rongga hidung dan mulut selama 

periode 10 detik atau lebih pada saat tidur. Terdapat tiga jenis apnea 

saat tidur yaitu apnea tidur sentral, obstruktif, dan campuran antara 

kedua model sentral dan obstruktif ini. Jenis yang paling sering terjadi 

adalah apnea tidur obstruktif, yang terjadi pada saat otot atau struktur 

rongga mulut atau tenggorok rileks pada saat tidur, jalan nafas atas 

menjadi tersumbat sebagian atau seluruhnya, dan aliran udara pada 

hidung berkurang (hipopnea) atau berhenti (apnea) selama 30 detik. 

Individu masih berusaha untuk bernafas karena gerakan dada dan 

abdomen terus terjadi sehingga seringkali menyebabkan bunyi 

dengkuran atau dengusan yang keras. Upaya untuk bernafas selama 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

45 

 

SKRIPSI             PENGARUH ERGO CARE...              MUHAMMAD ANIS TASLIM 

tidur menyebabkan seseorang terbangun dan tidur dalam ke siklus tidur 

tahap 2, rasa kantuk berlebihan di siang hari merupakan keluhan utama 

dari penderitaan apnea tidur obstruktif (Potter & Perry, 2013).  

3. Narkolepsi  

Narkolepsi adalah disfungsi mekanisme yang mengatur keadaan 

bangun dan tidur, di siang hari seseorang dapat merasakan kantuk 

berlebihan yang datang secara mendadak dan tertidur sewaktu-waktu. 

Tidur REM yang terjadi dalam 15 menit sewaktu tertidur. Individu yang 

menderita narkolepsi dapat mengalami mimpi hidup, mimpi yang sulit 

dibedakan dengan realita yang disebut halusinasi hipnogik. Paralisis 

tidur atau perasaan tidak mampu (Ganong, 2015). 

Penatalaksanaan yang dilakukan untuk mengatasi gangguan tidur 

pada lansia sebagai berikut: 

1. Terapi farmakologis 

Terapi ini diberikan sesuai dengan penyebab yang mendasari 

terjadinya gangguan tidur dan jenis gangguan tidur yang terjadi. Obat 

tidur dapat membantu klien jika digunakan dengan benar, tetapi 

penggunaan agens antiansietas sedatif, atau hipnotik jangka panjang 

dapat menganggu (Potter & Perry, 2013). 

 
2. Terapi nonfarmakologis  

Terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan yaitu:  

1) Membatasi konsumsi seperti karbohidrat dan susu sebagai 

karbohidrat sebelum tidur, kurangi asupan cairan 2-4 ml sebelum 

tidur dan hindari alkohol, kafein dan nikotin.  
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2) Mempertahankan waktu bangun dan tidur yang teratur. 

3) Kurangi tidur siang, lakukan kegiatan/hobi yang menyenangkan  

4) Mengontrol lingkungan dari suara bising dan pengaturan temperatur 

kamar. 

5) Lakukan olahraga ringan setiap pagi setelah bangun tidur. 

6) Lakukan doa sebelum tidur. 

7) Gunakan teknik relaksasi atau meditasi untuk meningkatkan kualitas 

tidur. 

8) Aromaterapi dan aroma care untuk meningkatkan kualitas tidur 

(Potter & Perry, 2013). 

2.3 Konsep Ergo Care Exercise 

2.3.1 Definisi ergo care exercise 

Ergo care exercise berasal dari senam ergonomis yang 

ditambahkan dengan caring lansia, caring lansia menurut swanson 

(1991) menjelaskan tentang proses dalam memberikan informasi dan 

memudahkan seseorang dalam memahami suatu asuhan keperawatan 

sehingga akan timbul rasa motivasi dalam diri dan kepercayaan lansia 

bahwa asuhan keperawatan itu dibutuhkan. Gerakan yang terkandung 

dalam ergo care exercise adalah gerakan yang sangat efektif, efisien, 

dan logis karena rangkaian gerakannya merupakan rangkaian gerak 

yang dilakukan dengan relaksasi pernafasan. Gerakan-gerakan ergo care 

exercise merupakan gerakan yang sesuai dengan kaidah-kaidah 

penciptaan tubuh. Ergo care exercise merupakan senam yang dapat 

langsung membuka, membersihkan, dan mengaktifkan seluruh sistem-
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sistem tubuh seperti sistem kardiovaskuler, neuroendokrin, reproduksi 

(Sagiran, 2014). 

Gerakan dalam ergo care exercise terdiri dari 6 gerakan. 

Gerakan ergo care exercise terdiri dari gerakan lapang dada, 

tunduk syukur, duduk perkasa, duduk pembakaran dan berbaring 

pasrah. Gerakan terakhir dari ergo care exercise yaitu gerakan mikro 

energi atau sering disebut gerakan putaran energi inti. Masing-masing 

gerakan mengandung manfaat yang luar biasa dalam pencegahan 

penyakit dan perawatan kesehatan. Latihan ergo care exercise dapat 

dilakukan minimal sekali dalam sehari selama 10-15 menit 

(Wratsongko, 2015). 

2.3.2 Teknik ergo care exercise 

1. Gerakan ke-1 lapang dada 

1) Tahapan gerakan lapang dada 

Berdiri tegak dengan dua lengan diputar ke belakang 

semaksimal mungkin kemudian rasakan keluar dan masuknya 

udara dengan rileks. Saat dua lengan di atas kepala, jari kaki 

dalam posisi jinjit (Wratsongko, 2015). 

2) Manfaat gerakan lapang dada 

Putaran lengan bahu bermanfaat memberikan stimulus regangan 

atau tarikan pada cabang besar saraf di bahu, mengoptimalkan 

fungsi organ paru, jantung, liver, ginjal, lambung dan usus, sehingga 

metabolisme menjadi optimal. Dua kaki dalam posisi jinjit 

memberikan stimulus sensor-sensor saraf yang merupakan refleksi 
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fungsi organ dalam (Wratsongko, 2015). 

2. Gerakan ke-2 tunduk syukur 

1) Tahapan gerakan tunduk syukur 

Setelah melakukan gerakan lapang dada, posisi tubuh 

berdiri tegak dengan menarik nafas dalam secara rileks. 

Kemudian tahan nafas sambil membungkukkan badan ke depan 

semampunya. Tangan berpegangan pada pergelangan kaki 

sampai punggung terasa tertarik atau teregang. Wajah 

menengadah sampai terasa tegang atau panas. Saat 

menghembuskan nafas, lakukan secara rileks dan perlahan 

(Wratsongko, 2013). Menarik nafas dengan menahannya di 

dada merupakan tehnik menghimpun oksigen dalam 

jumlah maksimal, sebagai bahan bakar metabolisme tubuh. 

Membungkukkan badan ke depan dengan dua tangan 

berpegangan pada pergelangan kaki, akan menyebabkan posisi 

tulang belakang relatif dalam posisi segmen dada - punggung 

sehingga menyebabkan relaksasi dan membantu 

mengoptimalkan fungsi serabut saraf segmen tersebut. Gerakan 

ini dapat menguatkan struktur anatomis-fungsional otot, 

ligamen, dan tulang belakang (Sagiran, 2014). 

2) Manfaat gerakan tunduk syukur 

Posisi tunduk syukur (membungkuk) dapat menyebabkan tarikan 

pada serabut saraf yang menuju ke tungkai, dengan 

menengadahkan kepala, terjadi fleksi pada ruas tulang leher 
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termasuk serabut saraf simpatis yang berada di sana. Gerakan ini 

berperan dalam meningkatkan, mempertahankan suplai darah, dan 

oksigen ke otak secara optimal. Gerakan tunduk syukur berfungsi 

untuk melonggarkan otot-otot punggung bagian bawah, paha, dan 

betis. Gerakan tunduk syukur juga berfungsi memompakan darah 

ke batang tubuh bagian atas  dan melonggarkan otot-otot perut 

(Wratsongko, 2015). 

3. Gerakan ke-3 duduk perkasa 

1) Tahapan duduk perkasa 

Posisi duduk dengan jari kaki sebagai tumpuan. Kemudian menarik 

nafas dalam lalu tahan sambil membungkukkan badan ke depan dan 

dua tangan bertumpu pada paha, wajah menengadah sampai terasa 

tegang (Wratsongko, 2015). 

2) Manfaat gerakan duduk perkasa 

Duduk perkasa dengan lima jari kaki ditekuk menekan alas atau 

lantai merupakan stimulator bagi fungsi vital sistem organ tubuh. 

Ibu jari terkait dengan fungsi energi tubuh. Jari telunjuk terkait 

dengan fungsi pikiran. Jari tengah terkait dengan fungsi pernafasan. 

Jari manis terkait dengan fungsi metabolisme dan detoksifikasi 

material dalam tubuh. Jari kelingking terkait dengan fungsi liver (hati) 

dan sistem kekebalan tubuh. Menarik nafas dalam lalu ditahan 

sambil membungkukkan badan ke depan dengan dua tangan 

bertumpu pada paha, memberikan efek meningkatkan sirkulasi darah 

dan oksigen ke otak (Sagiran, 2014). 
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4. Gerakan ke-4 duduk pembakaran  

1) Posisi duduk perkasa dengan dua tangan menggenggam pergelangan 

kaki, menarik nafas dalam, badan membungkuk ke depan sampai 

punggung terasa tertarik atau tegang, wajah menengadah, saat 

menghembuskan nafas lakukan secara rileks dan perlahan 

(Wratsongko, 2013). 

2) Manfaat gerakan duduk pembakaran 

Dua tangan menggenggam pergelangan kaki adalah untuk 

membantu kita dalam memposisikan ruas tulang leher dalam 

keadaan fleksi dan melebarkan ruang antar ruas tulang tersebut. 

Posisi ini memberikan efek relaksasi pada serabut saraf ismpatis 

tersebut, yang di antaranya memberikan persarafan pada  

pembuluh  darah ke otak sehingga terjadi relaksasi dinding 

pembuluh darah (Wratsongko, 2015). 

5. Gerakan ke-5, berbaring pasrah 

1) Tahapan gerakan berbaring pasrah 

Posisi kaki duduk pembakaran dilanjutkan berbaring pasrah. 

Punggung menyentuh lantai atau alas, dua lengan lurus di atas 

kepala, tarik nafas perlahan dan rileks, perut mengecil. Apabila 

tidak mampu menekuk kaki maka kaki bisa diposisikan pada 

keadaan lurus (Sagiran, 2014). 

2) Manfaat gerakan berbaring pasrah 

Relaksasi saraf tulang belakang. Gerakan ini menyebabkan regangan 

atau tarikan pada serabut saraf tulang belakang berkurang, sehingga 
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memberikan kesempatan rileks dan bisa mengatur kembali fungsi 

optimal organ dalam yang dipersarafi. Efek optimalisasi fungsi 

sistem tubuh juga berlangsung akibat stimulasi tombol-tombol 

kesehatan saat tungkai dalam posisi duduk pembakaran, lengan 

lapang dada, dan nafas rileks (Wratsongko, 2015). 

6. Gerakan ke-6 putaran energi inti 

1) Tahapan gerakan putaran energi inti 

Gerakan putaran energi inti diawali dengan duduk simpuh 

dengan punggung kaki sebagai alas. Dua lengan lurus ke 

depan, lalu pergelangan tangan diputar mulai dari depan dada 

sampai atas kepala sebanyak 60 putaran. Saat tangan berada di 

atas kepala, wajah menengadah melihat putaran tangan, 

kemudian putar pergelangan tangan kearah luar sebanyak 60 

putaran. Saat putaran berakhir, menghirup nafas dan ditahan. 

Dua lengan digerakan kebelakang melewati dua pinggang 

hingga dua lengan lurus dengan telapak tangan menghadap ke 

atas. Badan membungkuk kedepan, kemudian wajah 

ditengadahkan sampai terasa aliran darah mengalir lancar dari 

punggung sampai ke kepala, kemudian hembuskan nafas 

secara perlahan dan rileks (Wratsongko, 2015). 

2) Manfaat gerakan putaran energi inti 

Membungkukkan badan dengan lengan lurus kebelakang 

akan merangsang meningkatkan tekanan dalam sistem saraf 

tulang belakang yang diteruskan ke sistem saraf pusat otak. 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

52 

 

SKRIPSI             PENGARUH ERGO CARE...              MUHAMMAD ANIS TASLIM 

Sehingga mengoptimalkan suplai aliran darah dan oksigenasi 

ke otak (Wratsongko, 2015). 

2.3.3 Ergo care exercise terhadap pemenuhan kebutuhan tidur lansia  

Proses degenerasi yang terjadi pada lansia menyebabkan waktu tidur 

efektif akan semakin berkurang. Sehingga tidak tercapai kualitas tidur yang 

adekuat dan akan menimbulkan berbagai macam keluhan tidur. 

Berkurangnya jumlah jam tidur tersebut tidak menjadi suatu masalah jika 

lansia itu sendiri merasakan kualitas tidur yang nyenyak karena dengan 

kualitas tidur yang bagus meskipun hanya dua jam sudah dapat 

memulihkan fungsi tubuh dan otak. Gangguan tidur pada lansia juga dapat 

disebabkan juga oleh faktor biologis dan faktor psikis. Faktor biologis 

seperti adanya penyakit tertentu yang mengakibatkan seseorang tidak 

dapat tidur dengan baik. Faktor psikis bisa berupa kecemasan, stres 

psikologis, ketakutan dan ketegangan emosional (Wratsongko, 2015). 

Beberapa otot akan mengalami ketegangan ketika lansia 

mengalami stres (ketegangan emosional) sehingga mengaktifkan sistem 

saraf simpatis. Kecepatan jantung, tekanan darah, dan kecepatan 

pernafasan meningkat, serta otot menjadi tegang. Aktifnya saraf simpatis 

membuat lansia tidak dapat santai atau rileks sehingga tidak dapat 

memunculkan rasa kantuk (Kaplan & Sadock, 2010). 

 Ergo care exercise merupakan kombinasi dari gerakan otot dan teknik 

pernafasan. Teknik pernafasan yang dilakukan secara sadar dan menggunakan 

diafragma, memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada 

mengembang penuh. Teknik pernafasan tersebut, mampu memberikan 
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pijatan pada jantung yang menguntungkan akibat naik turunnya diafragma, 

membuka sumbatan-sumbatan dan memperlancar aliran darah ke jantung 

serta meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Aliran darah yang 

meningkat juga dapat meningkatkan nutrien dan oksigen. Peningkatan 

oksigen didalam otak akan merangsang peningkatan sekresi serotonin 

sehingga membuat tubuh menjadi tenang dan lebih mudah untuk tidur 

(Kalat, 2015). 

Latihan relaksasi yang dikombinasikan dengan latihan 

pernafasan yang terkontrol dan rangkaian kontraksi serta relaksasi 

kelompok otot, dapat menstimulasi respon relaksasi baik fisik maupun 

psikologis. Respon tersebut dikarenakan terangsangnya aktivitas sistem 

saraf otonom parasimpatis nuclei raphe yang terletak di separuh bagian 

bawah pons dan di medula sehingga mengakibatkan penurunan metabolisme 

tubuh, denyut nadi, tekanan darah, dan frekuensi pernafasan dan 

peningkatan sekresi serotonin (Sherwood, 2008). Pelatihan relaksasi 

dapat memunculkan keadaan tenang dan rileks sehingga gelombang 

otak mulai melambat semakin lambat akhirnya membuat seseorang 

dapat beristirahat dan tertidur (Wratsongko, 2015). 

2.4 Konsep Teori Keperawatan McEnany (Tidur Normal atau Gangguan Tidur 

pada Lansia) 

Tidur dan bangun adalah produk dari siklus penting yang saling ada 

keterkaitan antara lingkungan dan sistem waktu tubuh. Teori terbaru yang 

diterima adalah teori regulasi tidur-bangun. Ditemukan dalam teori dua model 

proses yakni tidur dan keterjagaan, yang mana dua elemen yang dikenal adalah 
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elemen proses homeostatic dan circadian. Proses homeostasis di atur oleh jam 

tidur dan pemenuhan kebutuhan fisik dasar. Sedangkan proses kedua dari teori 

dua model adalah circadian, yang mengarah pada siklus dari irama sirkadian 

dalam pengalaman tidur-bangun seseorang. Seluruh fungsi dari tubuh manusia 

menjalankan fungsinya secara berirama, baik itu termasuk kerja jantung, endokrin, 

respirasi, atau irama lainnya. Seluruh irama tersebut bekerja secara saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Artinya adalah baik titik puncak dan titik 

terendah dari irama biologis ini terjadi berurutan sehingga segala macam fungsi 

dari tubuh dapat membentuk model adaptif dari tubuh sendiri (McEnany 2011). 

2.4.1. Pengkajian pada lansia dengan Gangguan Tidur  

Pendekatan awal yang digunakan oleh para spesialis atau peneliti 

untuk mengdiagnosis adanya gangguan tidur secara akurat adalah melalui 

riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik dan kuesioner multipel atau diari 

tidur. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pola rutinitas tidur: waktu tidur, dan waktu bangun tidur. 

2. Kebiasaan sebelum tidur: misalnya beberapa ritual sebelum tidur dan 

mungkin makanan, minuman, obat-obatan; penggunaan alkohol atau 

kafein, selama atau saat tidur  

3. Aktivitas waktu tidur: beberapa aktivitas waktu tidur  

4. Terbangun di tengah malam  

5. Kualitas tidur (subyek dapat menggunakan skala 0-10)  

6. Lama waktu tidur  

7. Lama waktu tidur di siang hari  

8. Lingkungan saat tidur: misalnya pencahayaan, kebisingan atau suhu 
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lingkungan.  

9. Gejala yang berhubungan saat tidur: nyeri, cemas, takut, sesak saat 

nafas. Untuk lansia dengan kerusakan kognitif atau keadaan yang 

menghambat pengambilan data maka sebaiknya informasi diperoleh 

langsung dari keluarga atau pengasuhnya. Ketika mengkaji pasien, hal 

yang perlu ditanyakan adalah apakah mereka memiliki masalah-

masalah khusus seperti: (1) tidak mampu untuk tidur (atensi tidur), (2) 

tidak mampu untuk mempertahankan tidurnya (efisiensi tidur), (3) 

bangun terlalu pagi dan (4) tidak merasakan segar setiap bangun di pagi 

hari atau merasa lelah saat bangun tidur (McEnany 2011).  

Pedoman dalam mengangkat sebuah riwayat tidur adalah harus 

ditunjang oleh: Penentuan masalah tidur yang spesifik, pemeriksaan awal 

dan hasil klinis dari kondisi tersebut, evaluasi selama 24 jam pola tidur-

bangun, tanyakan pada teman sekamar pasien, temukan gangguan tidur lain 

yang muncul, temukan riwayat gangguan tidur keluarganya (McEnany 

2011). 

2.4.2. Diagnosa gangguan tidur  

Dalam evaluasi diagnosa termasuk didalamnya adalah tes, seperti 

EEG, EOG dan EMG yang dapat menunjang dalam mengukur pola tidur 

pasien. Sebuah Polysomnogram (PSG) adalah sebuah tes yang 

berkesinambungan dan nun-invasif. Tes ini merekam tanda-tanda vital 

dan fisiologi selama tidur malam. Tes PSG bukan merupakan evaluasi 

yang tepat untuk menilai insomnia karena seringkali laporan pemeriksaan 

perorangan memiliki kesamaan dengan penemuan pada tes PSG, yang 
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dikenal dengan latensi tidur yang lebih lama, terbangun di tengah malam 

hari, atau bangun terlalu pagi (McEnany 2011). 

2.4.3. Intervensi Keperawatan Terapeutik dalam Menangani Gangguan 

Tidur  

Sebelum mengintervensi gangguan regulasi tidur, adalah penting 

untuk mengetahui tentang pedoman latihan yang membentuk standar 

komunitas hubungannya dengan intervensi tidur. Seperti intervensi tidur 

lain pada umumnya, pengobatan pada gangguan regulasi tidur dimulai dari 

sebuah evaluasi menyeluruh. Memiliki buku dari lengkap klien selama satu 

hingga dua minggu menyediakan sebuah gambaran jelas dari pola tidur-

bangun dan kualitas dari latihan higiene tidurnya (McEnany 2011). 

1. Intervensi yang berhubungan dengan perilaku  

1) Higiene tidur (Sleep Hygiene)  

Lingkungan sekitar tempat tidur merupakan faktor terpenting yang 

dapat mempengaruhi dan turut ambil bagian dalam tidur. 

Lingkungan sebaiknya tenang. Lansia disebaiknya diminta untuk 

hanya menggunakan tempat tidur untuk tidur atau aktivitas seksual 

dan menghindari aktivitas lainnya seperti nonton TV, 

mendengarkan radio, atau membaca sambil tiduran (McEnany 

2011).  

2) Kontrol rangsangan (Stimulis Control)  

Tujuan dari mengontrol rangsangan adalah mempertahankan serta 

membangun hubungan antara kamar tidur dan tidur. Pada insomnia, 

hal ini sudah menjadi hal biasa, klien menemukan kondisi diri 
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mereka melewati banyak malam dan hubungan antara tempat tidur 

dan tidur serta perbaikannya hilang. Dengan persamaan bahwa 

beberapa perilaku tersebut saat ini ditujukan sebagai kontribusi 

kebersihan tidur yang buruk untuk memutuskan hubungan antara 

tempat tidur dan tidur (McEnany 2011).  

3) Pembatasan tidur (Sleep restriction)  

Saat ini berbagai pengalaman berkaitan dengan gangguan tidur 

seperti insomnia, menetap sepanjang tidur yang kurang. Hasil dari 

pola ini adalah berkurangnya hubungan antara tidur dan tempat 

tidur. Pembatasan tidur digunakan untuk memperbaiki kualitas tidur 

dan memperbaiki kecemasan akibat periode kekurangan tidur 

dengan menghasilkan pengurangan efesiensi tidur pada umumnya. 

Sebuah formula dari rencana pembatasan tidur berdasarkan pada 

buku harian tentang tidur-bangun klien, dan jika tanda klinis tidak 

biasa dengan rencana maka jalan terbaik adalah mencari konsultasi 

(McEnany 2011). 

4) Teknik Relaksasi (Relaxation techniques) 

Induksi tidur tergantung pada kedua hal ini, yakni hadirnya rasa 

kantuk dan keadaan yang rileks. Sebuah ritual relaksasi sebelum tidur 

sangat membantu dalam merangsang tidur dan sebaiknya termasuk di 

dalamnya beberapa kegiatan yang tidak menstimulasi. Teknik 

relaksasi seperti relaksasi otot progresif dan imajinasi terbimbing, 

meningkatkan kualitas tidur dengan cara mengurangi kemungkinan 

terbangun saat mulai tertidur. Pada relaksasi otot progresif, klien 

diminta untuk menegangkan lalu melemaskan otot-otot besarnya 
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dimulai dari otot di kepala dan leher dan seterusnya seperti demikian 

hingga berakhir pada otot kedua kaki. Metode lainnya termasuk 

dalam teknik relaksasi adalah dengan berendam dalam air hangat atau 

mandi sebelum tidur (McEnany 2011). 
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2.5 Keaslian penulisan  

Tabel 2.3 Daftar penelitian sebelumnya 

No. Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil penelitian 

1 Pengaruh Senam 

Aerobik terhadap 

kualitas tidur pada 

lansia di UPT PSLU 

Magetan; 

Khomsiatiningsih; 2015 

Desain : Penelitian Quasy 

Ekperiment 

Sample : Jumlah sampel 30 

orang lansia 

dengan insomnia 

Variabel: Kualitas tidur,    

Senam aerobik 

Instrumen : Kuesioner PSQI 

Analisis : Uji statistik sample 

paired  

Adanya peningkatan 

derajat kualitas tidur 

yang signifikan pada 

kelompok perlakuan. 

2 Pengaruh Senam 

Ergonomis Terhadap 

Perubahan Tekanan 

Darah pada Lansia 

dengan Hipertensi di 

Desa Bondansari Kec 

Wiradesa Kab 

Pekalongan; 

Respatiningtyas; 2015 

 

Desain: Penelitian Quasy 

Eksperiment 

Sample: Jumlah sampel 31 

responden lansia, 15 

responden kelompok 

perlakuan dan 16 

responden kelompok 

kontrol 

Variabel:Perubahan Tekanan 

Darah, Senam 

Ergonomis 

Instrumen: Lembar observasi 

pengukuran TD 

Analisis: Uji Statistik paired t-

test 

Hasil analisa data 

menunjukkan bahwa 

Senam Ergonomis 

berpengaruh terhadap 

perubahan tekanan 

darah lansia dengan 

hipertensi 

3 Senam Ergonomis 

Meningkatkan 

Sensitivitas Kaki Pada 

Penderita Diabetes 

Mellitus di Kelurahan 

Purwosari Kecamatan 

Laweyan Surakarta; 

Susilowati; 2016  

Desain: Penelitian Quasy 

Eksperiment 

Sample: Jumlah sampel 20 

orang penderita 

diabetes melitus tiap 

grup. 

Variabel: Sensitivitas kaki 

pada penderita 

diabetes melitus  

,Senam ergonomis 

Aktivitas senam 

ergonomis memiliki 

pengaruh untuk 

meningkatkan 

sensitivitas kaki pada 

penderita diabetes 

melitus 
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Instrumen: Lembar observasi 

Analisis:Uji Wilcoxon, Uji 

mann Whitney U-

Test 

4 Pengaruh senam 

ergonomis terhadap 

kadar asam urat pada 

lansia dengan gout di 

pos binaan terpadu 

kelurahan pisangan 

ciputat timur; 

Komariah; 2015 

Desain: Penelitian Quasy 

Eksperiment 

Sample: Jumlah sampel 

sebanyak 55 orang 

respoden dengan 

kelompok kontrol 

dan perlakuan 

Variabel: Senam ergonomis, 

kadar asam urat pada 

lansia 

Instrumen: Alat cek kadar 

asam urat 

Analisis:Uji Paired T-Test 

Senam ergonomis 

berpengaruh terhadap 

penurunan kadar asam 

urat pada penderita gout 

5 Effects of Aquatic 

Exercise on Sleep in 

Older Adults with Mild 

Sleep Impairment; Chen 

et al; 2016  

Desain: A Randomized 

controlled trial 

Sample: 63  orang lansia 

dibagi menjadi 

kelompok kontrol 

dan kelompok 

perlakuan 

Variabel: Senam aquatic , 

Kualitas tidur. 

Instrumen: Kuesioner PSQI,. 

Analisis: Uji ANOVA 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

senam aquatic ini sangat 

berpengaruh dan 

signifikan terhadap 

kualitas tidur, ada 

perbedaan pada saat 

dilakukan pre dan post 

test. 

6 Effects of yoga 

intervention on sleep 

and quality-of-life in 

elderly: A randomized 

controlled trial; 

Sivakumar et al; 2013 

 

Desain: A randomized 

controlled trial 

Sample: 120 orang lansia, 

dibagi menjadi 62 

orang kelompok 

perlakuan dan 58 

kelompok kontrol  

Variabel: Kualitas tidur,  

kualitas hidup, yoga  

Instrumen: Kuesioner PSQI 

dan kuesioner QOL 

Analisis: Uji Kolmogorov-

Ditemukan perbedaan 

dari perubahan skor 

kualitas tidur pada 

kedua grup sebelum dan 

setelah diberikan 

intervensi, ada 

peningkatan yang 

signifikan pada latensi 

tidur dan durasi tidur 

dan total  skor kualitas 

tidur pada kelompok 

perlakuan. 
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Smirnov, Uji 

Wilcoxon lalu Uji 

Mann-Whitney dan 

Uji Chi-square. 
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BAB 3  

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

=  Diukur 

=  Tidak diukur 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual pengaruh ergo care exercise terhadap 

peningkatan pemenuhan kebutuhan tidur pada lansia 

`Faktor resiko Lansia: 

a. Penyakit fisik 

b. Obat-obatan 

c. Gaya hidup 

d. Pola tidur abnormal 

& Excsessive 

e. Daytime Sleepiness 

f. Stres & emosi 

g. Lingkungan 

h. Latihan fisik & 

Kelemahan 

i. Asupan kalori & 

Makanan 

Ergo care exercise 

1. Frekwensi sehari 

sekali 

2. Pada sore hari 

3. Durasi 45 menit 

4. Sifat aerobik 

5. Menjelaskan 

ergo exercise dan 

manfaatnya. 

6. Memberikan 

pujian pada 

lansia. 

Gangguan Pemenuhan Kebutuhan Tidur 

Meningkatnya oksigen dalam darah ke otak 

POMC (Pro opio melano cortin) 

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan tidur  

Proses Aging 

Pineal gland (neurotransmitter) 

Melatonin Endorphin 

Mengantuk 

Perubahan Lansia : 

1. Perubahan fisik-biologis/jasmani 

2. Perubahan mental-emosional/jiwa 

Rileks/tenang 

SSP 

Kualitas tidur  Kuantitas tidur  
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Selain proses menua (Aging process) dimana terjadi proses degeneratif 

pada seluruh sistem tubuh, ada faktor-faktor lain yang juga turut mempengaruhi 

tidur seorang lansia, baik eksternal maupun internal. Akibat dari proses 

degeneratif tersebut pada lansia terjadi berbagai perubahan fisik-biologis/jasmani 

yang salah satunya adalah adanya gangguan pemenuhan kebutuhan tidur baik dari 

segi kualitas maupun segi kuantitas tidurnya.  

Beberapa  faktor  risiko yang mempengaruhi gangguan pemenuhan 

kebutuhan tidur lansia antara lain adalah penyakit fisik, stres emosional, stres 

emosional, obat-obatan dan substansi, gaya hidup, pola tidur abnormal dan 

mengantuk yang berlebihan di siang hari, stres emosional, latihan fisik dan 

kelelahan, asupan kalori dan makanan, serta usia.  

Pengaruh proses menua (aging) ditambah beberapa faktor inilah yang turut 

mempengaruhi irama sirkadian seorang lansia. Adanya perubahan terus-menerus 

pada istirahat dan tidur lansia ini kemudian mengganggu kerja Sistem Saraf Pusat 

(SSP) yang mengatur segala regulasi tubuh seperti saraf-saraf perifer, 

kardiovaskuler, sistem respirasi, dan sistem otot.  

Pada hal ini khususnya regulator istirahat dan tidur yakni hipotalamus. 

Hipotalamus merangsang pineal gland untuk mensekresikan neurotransmitter 

yang berperan terhadap tidur seseorang antara lain serotonin, melatonin, 

endorphin dan encephalin. Sistem ini sangat berpengaruh terhadap kontrol tidur 

dan bangun yang dikendalikan oleh RAS dan BSR, sebuah sistem yang bekerja 

berdampingan dalam menekan serta mengaktifkan pusat otak tertinggi.  

Reticular activity system merupakan sistem yang mengatur bangun lansia  

dengan menerima stimulus visual, audio, nyeri, dan taktil. Sedangkan pada BSR 
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yang merupakan sistem yang menyediakan raphe nuclei pada pons dan otak depan 

bagian tengah dengan tugas menghasilkan neurotransmitter berupa serotonin yang 

kemudian berubah menjadi hormon melatonin yang menginduksi tidur. Kedua 

sistem ini juga dapat aktif jika diinduksi dengan proses emosi dan pikiran. Untuk 

memperbaiki kondisi lansia yang semakin buruk dalam pemenuhan kebutuhan 

tidur khususnya kualitas dan kuantitas tidur lansia ini maka muncul sebuah 

intervensi khusus berupa terapi aktivitas ergo care exercise. 

Ergo care exercise mampu meningkatkan aliran darah ke otak hingga 

sampai pada sistem saraf pusat lansia. Proses yang terjadi pada SSP akan 

merangsang neuron POMC (Pre Opio Melato Cortin) yang terdapat di hipotalamus 

otak manusia. Neuron POMC yang berada pada hipotalamus otak ini akan 

merangsang peningkatan dari beberapa hormon peptida multiple. Setiap peptida ini 

akan dikemas dalam vesikel yang kemudian dilepaskan dari beberapa sel pada 

proses eksositosis dalam menerima rangsangan yang tepat terhadap hormon β-

Endorphin dan Met (enkepalin) yang merupakan peptida opioid endogen yang 

berperan sangat luas di otak.  

Hormon  ini penting dalam menginduksi relaksasi untuk mencapai 

ketenangan. Ketenangan ini kemudian memicu sistem RAS dan BSR, dimana 

terjadi penurunan stimulasi RAS yang berperan dalam fase sadar serta peningkatan 

sistem BSR yang melepaskan serotonin sebagai penginduksi tidur yang dikeluarkan 

oleh sel spesial beruapa pons otak tengah depan dalam sistem tidur raphe. 

Selanjutnya hormon serotonin diubah oleh kelenjar epifisa menjadi hormon 

melatonin yang merangsang tidur (Potter & Perry 2013). Oleh sebab proses ini 

maka pemenuhan kebutuhan tidur lansia mampu ditingkatkan, serta meningkatkan 
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kualitas dan kuantitas tidur. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

H1: Ergo care exercise berpengaruh terhadap peningkatan kualitas, 

kuantitas dan pemenuhan kebutuhan tidur lansia di Griya Usila Santo Yosef 

Surabaya. 
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BAB 4  

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Desain penelitian adalah petunjuk dalam perencanaan dan pelaksanaan 

penelitian untuk mencapai tujuan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian 

(Nursalam, 2016). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

desain penelitian semu (Quasy Experiment) dengan rancangan desain Quasy 

Experiment pre-post test control group design ini berupaya untuk mengungkapkan 

adanya hubungan sebab-akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol 

disamping kelompok eksperimental (Nursalam, 2016). Desain Quasy Experiment 

ini melibatkan kelompok eksperimental yang telah diberikan perlakuan sedangkan 

kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan.. Peneliti mengamati dan mengukur 

pengaruh ergo care exercise terhadap peningkatan pemenuhan kebutuhan tidur 

lansia. Peneliti memberikan ergo care exercise di Griya Usila Santo Yosef 

Surabaya.  

Peneliti membagi responden menjadi dua kelompok yaitu kelompok 

kontrol dan kelompok perlakuan. Kelompok kontrol merupakan kelompok yang 

mendapatkan terapi standar dari ruangan yaitu refleksi kaki dan olahraga rutin 

setiap harinya, sedangkan kelompok perlakuan merupakan kelompok yang 

mendapatkan terapi standar dari ruangan dan ergo care exercise.  
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Tabel 4.1.  Desain penelitian Pengaruh Ergo Care Exercise Terhadap 

Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Tidur Lansia di Griya Usila 

Santo Yosef Surabaya 

Sampel Pre Test Perlakuan Post Test 

KL-A A1 T1 A2 

KL-B B1 T- B2 

Keterangan: 

KL-A : Kelompok lansia perlakuan  

KL-B : Kelompok lansia kontrol 

A1 : Pengukuran pemenuhan kebutuhan tidur lansia sebelum intervensi 

kelompok perlakuan  

B1 : Pengukuran pemenuhan kebutuhan tidur lansia sebelum intervensi 

kelompok kontrol 

T1 : Tindakan pemberian ergo care exercise 

T- : Tidak dilakukan tindakan pemberian ergo care exercise 

A2 : Pengukuran pemenuhan kebutuhan tidur lansia sebelum intervensi 

kelompok perlakuan  

B2 : Pengukuran pemenuhan kebutuhan tidur lansia sebelum intervensi 

kelompok kontrol 

 

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel, serta Teknik Pengambilan Sampel  

4.2.1 Populasi penelitian 

Populasi penelitian adalah seluruh sumber data yang diperlukan 

dalam suatu  penelitian dan setiap subjek yang memenuhi kriteria yang 

telah ditetapkan (Nursalam, 2016). Menurut Sastroasmoro dan Ismail 

(1995) dalam Nursalam (2016), populasi dibagi dalam populasi target dan 

populasi terjangkau. Populasi target merupakan populasi yang memenuhi 

kriteria sampling dan menjadi sasaran akhir penelitian, dalam penelitian ini 

yang menjadi populasi target adalah para lansia dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan tidur yang berada di Griya Usila Santo Yosef 

Surabaya yaitu berjumlah 55 orang. 

4.2.2 Sampel penelitian 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai 
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subjek dalam penelitian melalui sampling. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi 

adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target 

terjangkau dan yang akan diteliti. Kriteria eksklusi adalah menghilangkan 

atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi. Sampling adalah 

proses menyeleksi porsi dari populasi yang dapat mewakili populasi yang 

ada (Nursalam, 2016).  

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilaksanakan dengan 

metode simple random sampling. Terdapat beberapa syarat dalam 

menetapkan sampel yang harus dipenuhi, yakni (1) Representatif 

(mewakili) dan (2) Sampel harus cukup banyak (Nursalam 2016). Selain itu 

juga terdapat sampel terjangkau yang merupakan sampel yang memenuhi 

kriteria penelitian dan biasanya dapat dijangkau oleh peneliti dari 

kelompoknya dalam hal ini kelompok tersebut merupakan sasaran yang 

dapat dijangkau peneliti di Surabaya adalah kelompok lansia yang berada di 

Griya Usila Santo Yosef Surabaya yang mengalami gangguan pemenuhan 

kebutuhan tidur. Untuk mencapai nilai homogenitas agar setiap anggota 

sampel mempunyai kesempatan yang sama sebagai sampel maka peneliti 

memasukkan beberapa syarat sampel penelitian berupa: 

Kriteria inklusi  

1. Lansia yang berumur 60-75 tahun. 

2. Lansia yang kooperatif. 

3. Memiliki kognitif yang baik, dan fungsi panca indera yang baik pula. 

Kriteria eksklusi. 
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1. Menggunakan obat-obatan/ substansi yang berpengaruh pada tidur, 

misalnya decongestan, bronkodilator, phenttoin, diuretik, obat jantung 

serta kopi.  

2. Responden tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya 

untuk mengikuti prosedur yang telah dilakukan.  

4.2.3 Besar sampel 

Penentuan besar sampel didasarkan pada ketentuan Teori Gay and 

Diehl (1996) dalam Salim & Septiana (2016) yang mengasumsikan bahwa 

ukuran sampel penelitian bergantung pada jenis penelitiannya, yaitu 

penelitian eksperimen sederhana yang menggunakan kelompok 

eksperimen dan kelompok terkontrol, jumlah anggota sampel masing-

masing 10-20.  

Rumus besar sampel 

n=         N.z2.p.q 

       d (N-1) + z2.p.q 

 

n=          55.(1,96)2. 0,5 . 0.5 

   (0,05)(55-1) + (1,96)2. 0,5 . 0,5 

 

n=  52,822 

      3,3104 

n= 16 

n= 20 responden 

Keterangan: 

n  = perkiraan jumlah sample 

N = Perkiraan jumlah populasi 

Z = Nilai standar normal untuk alfa = 0,05 ( 1,96 ) 

P = Perkiraan proporsi jika tidak diketahui dianggap 50% 

q = 1-p ( 100 % - p ) 

d = Tingkat kesalahan yang dipilih ( d = 0,05 ) 
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Dari hasil rumus diatas, responden untuk setiap kelompok yaitu 20 orang. 

4.2.4 Teknik Sampling 

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik 

probability sampling dengan simple random sampling. Simple random 

sampling merupakan jenis probabilitas yang paling sederhana. Untuk 

mencapai sampling ini, setiap elemen diseleksi secara acak. Jika sampling 

frame kecil, nama bisa ditulis pada secarik kertas, diletakkan dikotak, 

diaduk, dan diambil secara acak setelah semuanya terkumpul. Teknik ini 

digunakan untuk membedakan antara kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan (Nursalam, 2016). 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

4.3.1 Variabel Independen (bebas)  

Variabel yang memengaruhi dan nilainya menentukan variabel lain. 

Suatu kegiatan stimulus yang dimanipulasi oleh peneliti menciptakan suatu 

dampak pada variabel dependen dengan cara dimanipulasi, diamati, dan 

diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya terhadap variabel 

lain (Nursalam, 2016). Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan 

berupa intervensi pemberian ergo care exercise. 

4.3.2 Variabel Dependen  

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi dan nilainya ditentukan oleh variabel lain. Variabel respons 

akan muncul sebagai akibat dari manipulasi variabel-variabel lain. Varibel 

terikat merupakan faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel bebas (Nursalam, 2016). 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

71 

 

SKRIPSI             PENGARUH ERGO CARE...              MUHAMMAD ANIS TASLIM 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemenuhan kebutuhan tidur 

pada lansia di Griya Usila Santo Yosef. 

4.3.3 Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang 

dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan 

(Notoatmodjo, 2010). 

Definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian dapat 

diuraikan seperti pada tabel 4.2 sebagai berikut: 
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Tabel 4.2  Definisi Operasional Variabel Independen dan Variabel Dependen ergo care exercise terhadap peningkatan  

 pemenuhan kebutuhan tidur lansia 

 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Parameter Alat Ukur  Skala    Hasil Ukur/kategori 

Independen 

Ergo care 

exercise 

Ergo care exercise 

merupakan salah 

satu metode senam 

dengan kombinasi 

dari gerakan otot 

dan teknik relaksasi 

pernafasan. 

Kriteria : 
1. Senam yang terdiri dari 6 gerakan 

2. Gerakan lapang dada 

3. Gerakan tunduk syukur 

4. Gerakan duduk perkasa 

5. Gerakan duduk pembakaran 

6. Gerakan berbaring pasrah 

7. Gerakan putaran energi inti 

8. Menjelaskan ergo exercise dan 

manfaatnya 

9. Berikan pujian pada lansia  

10. Menekankan kembali manfaat ergo care 

exercise agar termotivasi untuk 

melaksanakan. 

 

SAK - - 

 

 

Dependen 
Kualitas tidur 

 

 

 

Kuantitas 

tidur 

 

 

 

Kepuasan lansia 

terhadap tidur 

 

 

 

Lama waktu yang 

dibutuhkan lansia 

untuk tidur 

 

Kriteria : 

1. Kualitas tidur secara subyektif 

2. Gangguan tidur malam 

3. Gangguan aktivitas siang hari 

 

Kriteria : 

1. Kelatenan tidur 

2. Kuantitas/ durasi lama tidur malam 

3. Efisiensi tidur 

 

Kuesioner 

PSQI 

 

 

 

 

Kuesioner 

PSQI 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Penilaian kualitas tidur 

0     (sangat baik) 

1-3  (baik) 

4-6  (kurang) 

7-9  (sangat kurang) 

 

Penilaian kuantitas tidur 

0     (sangat baik) 

1-3  (baik) 

4-6  (kurang) 
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Pemenuhan 

kebutuhan 

tidur 

 

 

 

Terpenuhinya 

kebutuhan lansia 

terhadap tidur 

 

 

 

Kebutuhan tidur malam meliputi:  

1. Kualitas tidur secara subyektif 

2. Kelatenan tidur (kesulitan memulai 

tidur) 

3. Kuantitas/ durasi lama tidur malam 

4. Efisiensi tidur 

5. Gangguan tidur malam  

6. Penggunaan obat-obatan tidur atau 

penginduksi tidur, dan  

7. Gangguan aktivitas siang hari 

 

 

Kuesioner 

pemenuhan 

kebutuhan 

tidur 

Pittsburg 

Sleep 

Quality 

Index 

(PSQI) 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

7-9  (sangat kurang) 

 

Penilaian pemenuhan kebutuhan 

tidur 

0      (sangat baik) 

1-7   (baik) 

8-14  (kurang) 

15-21(sangat kurang) 
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4.4 Alat dan Bahan penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai 

SPO (Standar Prosedur Operasional) dari tindakan pemberian ergo care 

exercise yang meliputi: 

1. Speaker 

2. Musik pengiring instruksi teknik ergo care exercise 

3. Stopwatch (penunjuk waktu) 

4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam penelitian 

untuk memperoleh data tentang status sesuatu dibandingkan dengan standar 

atau ukuran yang telah ditentukan agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik, sehingga lebih mudah diolah (Nursalam, 2016). Dalam mengukur 

pemenuhan kebutuhan tidur lansia, penelitian ini menggunakan lembar 

kuesioner berupa Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) dengan menggunakan 

7 komponen kemudian menjumlahkan semua komponennya. Instrumen 

penelitian PSQI ini telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia serta telah di 

uji validitas dan reliabilitas dengan hasil Cronbach’s Alpha 0,79 (Ikbal Zendi 

Alim, 2015). 

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.6.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Griya Usila Santo Yosef 

Surabaya 
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4.6.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 19 November – 3 

Desember 2017 yang meliputi tahapan proses pencarian fenomena, 

pengumpulan data, pembuatan proposal, uji etik, pengambilan data 

hingga analisis data yang menghasilkan hasil dan pembahasan serta 

sidang hasil.  

 

4.7 Prosedur Pengumpulan Data 

Pada proses pengambilan data, didahului dengan peneliti meminta izin 

dari kampus Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang direalisasikan 

dengan pemberian surat izin untuk pengambilan data di tempat penelitian 

yaitu Griya Usila Santo Yosef Surabaya. Kemudian, peneliti memberikan 

tembusan surat izin kepada Kepala Yayasan Griya Usila Santo Yosef 

Surabaya untuk meminta data jumlah lansia.  

Kemudian peneliti melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui 

jumlah lansia yang mengalami gangguan tidur dan karakteristik lansia yang 

dapat dijadikan responden. Setelah mendapatkan data, peneliti melakukan 

sidang proposal dan melakukan uji etik yang dilaksanakan di Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga, kemudian peneliti mulai melakukan 

proses penelitian. 

Pada hari pertama, peneliti memulai untuk melakukan pengambilan 

data. Peneliti melakukan pemilihan responden yang dilakukan dengan teknik 

simple random sampling, dan dimana lansia dengan gangguan pemenuhan 
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kebutuhan tidur yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi serta bersedia 

menjadi responden akan diambil sebagai sampel. Peneliti mengukur 

pemenuhan kebutuhan tidur lansia sebagai pre test dengan menggunakan 

kuesioner PSQI. Setelah ditemukan hasilnya didapatkan 40 responden, 

kemudian peneliti membagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok intervensi 

dan kelompok kontrol. Tahap selanjutnya responden yang bersedia menjadi 

sampel penelitian menandatangani inform consent serta mengisi data 

demografi.  

Peneliti melakukan intervensi terlebih dahulu kepada kelompok 

intervensi selama 7 hari pertama. Peneliti melakukan intervensi sesuai dengan 

SPO yang telah ada. Intervensi dimulai dengan melakukan persiapan alat dan 

bahan seperti speaker, flashdisk, dan jam tangan. Sehari sebelum dilakukan 

intervensi maka peneliti membentuk sebuah tim kerja terlebih dahulu untuk 

penjelasan konsep penelitian untuk persamaan persepsi dalam pelaksanaan 

tindakan, yang termasuk dalam tim kerja adalah para perawat ruangan pada 

blok lansia yang dijadikan responden penelitian.  

Persiapan pemberian ergo care exercise ini dilaksanakan pukul 16.00 

WIB, peneliti menyiapkan segala perlengkapan yang akan dibutuhkan. 

Setelah persiapan selesai, sebelum tindakan peneliti melakukan kontrak 

terlebih dahulu kepada para responden pada kelompok perlakuan bahwa akan 

dilakukan intervensi. Setelah alat dan bahan siap, terhitung lima menit 

sebelum waktu intervensi pukul 16.20 WIB, peneliti dengan bantuan tim 

kerja meminta para responden dari kelompok perlakuan berkumpul di tempat 
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yang telah disediakan di panti. Kemudian peneliti mempersiapkan alat dan 

bahan, setelah semua siap peneliti akan melakukan pelaksanaan intervensi 

ergo care exercise.  

Setelah intervensi dilakukan selama 7 hari pertama, pada hari 

berikutnya peneliti melakukan post test pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol untuk mengetahui perkembangan dan perubahan dari 

pemenuhan kebutuhan tidur responden. Kemudian data yang dikumpulkan 

akan dianalisis. 

Setelah dilakukan post test kemudian kelompok kontrol juga 

dilakukan intervensi pemberian ergo care exercise sedangkan untuk 

kelompok perlakuan tidak lagi diberikan. Tindakan ini dilakukan untuk 

menjaga nilai etik keadilan dalam penelitian. 

Tahapan kegiatan penelitian secara keseluruhan dijelaskan dalam tabel 

kegiatan penelitian sebagai berikut. 

Tabel 4.3. Tahapan Kegiatan Penelitian Pengaruh Ergo Care Exercise 

Terhadap Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Tidur Lansia di 

Griya Usila Santo Yosef Surabaya 

No. 
Pertemuan Ke 

Tanggal 

Kegiatan 
Keterangan 

K. Perlakuan K. Kontrol  

1. Satu/ 

16 November 2017 

Memperkenalkan 

diri dan menjelaskan 

tujuan penelitian 

Memperkenalkan diri 

dan menjelaskan 

tujuan dan proses 

penelitian 

Dilakukan 

oleh peneliti 

2. Dua/ 

17 November 2017 

Meminta persetujuan 

informed consent 

Meminta persetujuan 

informed consent 

Dilakukan 

oleh peneliti 

 

3. Tiga/ 

18 November 2017 

Melakukan pre test Melakukan pre test Dilakukan 

oleh peneliti 

4. Empat-Sepuluh/ Melakukan Mendapatkan terapi Dilakukan 
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19-25 November 

2017 

intervensi pemberian 

ergo care exercise 

kepada kelompok 

perlakuan hari 

pertama hingga 

ketujuh 

standar dari ruangan 

yaitu refleksi kaki 

oleh peneliti 

dan asisten 

5. Sebelas/ 

26 November 2017 

Melakukan post test Melakukan post test Dilakukan 

oleh peneliti 

6. Dua belas-Delapan 

belas/ 

27 – 02 Desember 

2017 

 Melakukan intervensi 

pemberian ergo care 

exercise kelompok 

kontrol hari pertama 

hingga ketujuh 

Dilakukan 

oleh peneliti 

dan asisten 

penelitian 

7. Sembilan belas/ 

03 Desember 2017 

Melakukan ramah 

tamah perpisahan 

dengan responden 

serta pemberian 

cindera mata kepada 

Panti 

Melakukan ramah 

tamah perpisahan 

dengan responden 

serta pemberian 

cindera mata kepada 

Panti 

Dilakukan 

oleh peneliti 

 

4.8 Cara Analisis Data 

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan 

membuat penilaian atau scoring pada lembar kuesioner yang telah diisi 

responden. Scoring atau pemberian skor dilakukan pada item-item jawaban 

yang membutuhkan skor. Kemudian dilakukan coding atau pemberian kode 

terhadap item-item yang tidak membutuhkan skor. Kode biasanya digunakan 

untuk mengidentifikasi data demografi responden. Sebagai contoh, yaitu: 

1. Nomor urut responden menggunakan angka arab. 

2. Jenis Kelamin: L untuk laki-laki dan P untuk perempuan diletakkan 

setelah nomor urut responden yang dipisahkan dengan tanda strip (-). 

3. Umur: angka arab setelah kode jenis kelamin. 
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Sebagai contoh jika dalam penelitian ini ditemukan kode 1-L60 maka 

dapat diartikan bahwa responden dengan nomor urut 1 adalah laki-laki 

berusia 60 tahun. Setelah dilakukan coding, data kemudian ditabulasi. 

Tabulasi data dilakukan untuk memudahkan dalam melihat distribusi hasil 

penelitian dan untuk memudahkan dalam analisis data. 

Penelitian ini memperoleh dua data. Data pertama adalah data hasil 

pre test dan post test dari kelompok intervensi (kelompok yang diberikan 

tindakan) dan data kedua adalah data hasil pre test dan post test dari 

kelompok kontrol (kelompok yang tidak diberikan tindakan). Setiap data di 

atas akan diukur menggunakan uji statistik wilcoxon yaitu uji statistik 

komparasi dua sampel berpasangan dengan variabel skala ordinal yang 

memiliki distribusi data tidak normal menggunakan derajat kemaknaan 

p<0,05. Jika hasil analisis penelitian didapatkan nilai p< 0,05 maka hipotesis 

penelitian diterima yang artinya ada pengaruh ergo care exercise terhadap 

peningkatan pemenuhan kebutuhan tidur Lansia. 

Kemudian dilakukan lagi uji statistik Mann-Whitney yaitu uji statistik 

komparasi dua sampel bebas dengan distribusi data tidak normal 

menggunakan derajat kemaknaan p< 0,05. Uji statistik ini digunakan untuk 

mengetahui perbandingan hasil post pemenuhan kebutuhan tidur pada lansia 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Jika hasil analisis penelitian 

didapatkan nilai α < 0,05 maka hipotesis penelitian diterima yang artinya ada 

perbedaan antara kelompok yang mendapat perlakuan dan yang tidak 

mendapat perlakuan. 
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Proses pengujian data telah dilakukan kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan pembahasan secara deskriptif dan analitik sehingga akan 

diperoleh suatu gambaran dan pengertian yang lengkap tentang hasil 

penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan 

komputer program SPSS. 
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4.9 Kerangka Operasional Ergo Care Exercise Terhadap Pemenuhan 

Kebutuhan Tidur Lansia 

Kerangka kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Operasional 

Pengaruh ergo care exercise terhadap peningkatan pemenuhan 

kebutuhan tidur pada lansia di Griya Usila Santo Yosef 

Surabaya  

 

 

Populasi target lansia yang mengalami gangguan tidur di Griya Usila Santo Yosef 

Surabaya sebanyak 55 orang 

Populasi terjangkau sampel penelitian berjumlah 40 orang 

Pre intervensi: 

kuesioner PSQI 

Kelompok kontrol 20 

orang 

Post intervensi terapi standar + ergo care exercise 

Lembar kuesioner PSQI 

Post terapi standar 

Lembar kuesioner PSQI 

Tabulasi data 

Analisis statistik menggunakan uji wilcoxon, dan mann whitney. 

Hasil 

Kelompok perlakuan 20 

orang 

Simple random sampling 

Intervensi ergo care exercise Pemberian terapi standar 

program panti 
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4.10 Masalah Etik (Ethical Clearance) 

Penelitian telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika 

penelitian dengan memberikan perlindungan terhadap responden yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah 

timbulnya masalah etik yang dapat terjadi selama proses penelitian 

berlangsung dengan menerapkan prinsip etika riset penelitian yaitu: 

beneficence, prinsip menghargai martabat manusia dan prinsip 

mendapatkan keadilan (Nursalam, 2016). 

4.10.1 Penjelasan sebelum penelitian/ informed consent 

Peneliti tidak memberikan unsur paksaan terhadap para responden 

untuk ikut serta dalam penelitian, dan peneliti telah menjamin dan 

menjaga kerahasiaan data yang telah diperoleh. 

4.10.2 Nilai Sosial/Klinis 

Ergo care exercise berasal dari senam ergonomis yang 

ditambahkan dengan caring lansia, caring lansia menurut swanson 

(1991) menjelaskan tentang proses dalam memberikan informasi 

dan memudahkan seseorang dalam memahami suatu asuhan 

keperawatan sehingga akan timbul rasa motivasi dalam diri dan 

kepercayaan lansia bahwa asuhan keperawatan itu dibutuhkan. 

Ergo care exercise merupakan kombinasi dari gerakan otot dan 

teknik pernafasan. Peningkatan oksigen didalam otak akan 

merangsang peningkatan sekresi serotonin sehingga membuat 

tubuh menjadi tenang dan lebih mudah untuk tidur. Sehingga 
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dapat digunakan dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan 

tidur pada lansia dipanti dan dapat digunakan sebagai alternatif 

tindakan keperawatan dalam meningkatkan pemenuhan 

kebutuhan tidur. 

4.10.3 Nilai ilmiah 

Tindakan yang diberikan kepada responden merupakan suatu 

tindakan komplementer keperawatan terhadap pemenuhan 

kebutuhan tidur pada lansia. Melakukan ergo care exercise dapat 

menimbulkan rasa ketenangan, damai, dan merasakan kantuk/ 

tidur semakin baik semakin sehat sehingga mengakibatkan 

ransangan ke SSP. Proses yang terjadi pada SSP akan merangsang 

kelenjar pineal yang terdapat di hipotalamus otak manusia dan 

menstimulasi produksi hormon β-Endorphin dan Met (ensepalin) 

yang akan menimbulkan ketenangan yang mendalam yang dapat 

merangsang produksi hormon serotonin dan melatonin yang dapat 

meningkatkan pemenuhan kebutuhan tidur pada lansia. 

4.10.4 Privacy/kerahasiaan 

Peneliti tidak berhak menceritakan mengenai hal apapun dari 

responden yang tidak berkaitan dengan penelitian, juga 

menuliskan nama inisial pada data demografi responden. Peneliti 

menghargai data yang diberikan dengan tidak memaksa responden 

memberikan informasi sesuai keinginan peneliti dan menjadi 

informasi hanya digunakan dalam konteks penelitian.  
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4.10.5 Manfaat dan resiko  

Prinsip ini bertumpu pada aspek manfaat, maka segala bentuk 

penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat pada subyek 

(manusia). Prinsip ini dapat diterapkan dengan tidak memberikan 

atau menimbulkan kekerasan pada manusia dan menjadikan 

manusia sebagai objek eksploitasi. Pada penelitian ini subyek 

penelitian mendapatkan manfaat dalam upaya meningkatkan 

pemenuhan kebutuhan tidur lansia untuk mencapai derajat 

kesehatan yang optimal.  

4.10.6 Pemerataan beban  

Subyek harus diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi 

baik sebelum, selama dan sesudah keikutsertaannya dan tidak 

membedakan antara kelompok perlakuan dan kontrol, sehingga 

tidak menimbulkan kesenjangan di antara klien.  

4.10.7 Bujukan/Indocement 

Tidak ada bujukan berupa pemberian uang atau barang yang akan 

disampaikan di awal, sehingga untuk mengikuti penelitian adalah 

murni karena keinginannya atau tertarik pada manfaat penelitian. 
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4.11. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan merupakan hambatan atau kelemahan yang dijumpai 

selama penelitian: 

1. Peneliti hanya menilai pemenuhan kebutuhan tidur berdasarkan 

kuesioner Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) yang sudah baku, tidak 

melakukan observasi tidur responden secara langsung. 

2. Kuesioner yang digunakan Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) 

seharusnya tertulis dilakukan setelah 1 bulan pemberian intervensi, 

namun peneliti hanya melakukan 1 minggu setelah intervensi. 

3. Peneliti tidak dapat mengontrol variabel-variabel perancu lain seperti 

lingkungan, emosional dan kebiasaan tidur lansia yang dapat 

mempengaruhi pemenuhan kebutuhan tidur lansia.
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BAB 5  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari pengumpulan 

data tentang pengaruh ergo care exercise terhadap peningkatan pemenuhan 

kebutuhan tidur  lansia  di  Griya  Usila  Santo  Yosef  Surabaya.  Hasil  

penelitian gambaran umum lokasi penelitian, data umum pembahasan sesuai 

tujuan penelitian. Penelitian dilakukan pada tanggal 19 November - 03 

Desember 2017. Pengukuran pemenuhan kebutuhan tidur menggunakan 

kuesioner yang diisi peneliti berdasarkan jawaban responden. 

5.1 Hasil Penelitian 

Hasil   penelitian   meliputi   gambaran   umum   lokasi   penelitian,   

hasil penelitian data umum/demografi responden, dan data khusus perbedaan 

pemenuhan kebutuhan tidur responden sebelum dan setelah intervensi. 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Griya Usila Santo Yosef Surabaya 

yang terletak di Jalan Jelidro II No.33 Sambikerep-Lontar, Surabaya, 

Jawa Timur. Luas tanah dari Griya Lansia ini sebesar 1900 m
2
, sudah 

termasuk gedung kantor utama, gedung serba guna, kamar para suster 

dari Kongregasi Suster-suster Santo Yosef. Panti  Lansia  memiliki  

dua  lantai,  di  mana  lantai  pertama  (dasar)  memiliki sejumlah 24 

kamar khusus untuk lansia perempuan, pada lantai 2 memiliki jumlah 

18 kamar dengan ketambahan 2 kamar khusus untuk para suster. 
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Keadaan masing- masing kamar memiliki perbedaan satu dengan 

yang lainnya, di mana terdapat 1 kamar yang terisi 2 buah tempat 

tidur, ada yang 4 buah tempat tidur, dan ada juga yang berisi hingga 6 

buah tempat tidur. Griya usila ini juga memiliki fasilitas ibadah berupa 

sebuah Kapela, sebuah taman bunga, buah serta sayuran berada 

tepat di tengah Griya yang desain bangunannya membentuk huruf O. 

Adapula ruang makan besar bagi para lansia, ruang makan khusus para 

biarawati beserta kantor dan ruang kerja para biarawati. 

Tepat setelah pintu masuk tersedia  juga sebuah ruang tamu 

besar, ada sebuah ruangan untuk berkumpul saat kegiatan harian para 

lansia, ruang pemeriksaan kesehatan mulai dari pemeriksaan gigi 

dan mulut lengkap dengan alat pemeriksaannya, ruang terapi bagi 

lansia lengkap dengan alat terapi SOQI Bed (infrarey mechanic and 

Chi machine) dan alat refleksi kaki (pulse foot massager), ada sebuah 

dapur umum besar, pos keamanan, ruang jenset,  water tourn, 

tandon air, papan nama yayasan Santo Yosef Surabaya. Griya lansia 

Santo Yosef ini memiliki daya tampung hingga 150 orang, tetapi 

jumlah lansia yang ada 120 orang saat ini. Jumlah pegawai (sitter) 

yaitu sejumlah 45 orang dan jumlah biarawati ada 2 orang. Seluruh 

pegawai memiliki jadwal dinas jaga pagi, sore maupun malam hari. 

Persyaratan untuk dapat masuk panti ini yaitu laki-laki atau 

perempuan usia minimal 60 tahun, tidak  ada penyakit  menular 

dengan  berkas  bukti foto rontgen paru-paru  dan  hasil  laboratorium 
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untuk  pemeriksaan organ hati dalam batas normal. Ingin masuk 

panti atas kemauan sendiri tanpa unsur paksaan, berbadan sehat, 

direkomendasikan dan memiliki 2 orang penanggung jawab dari 

keluarga untuk dirawat oleh pihak panti di mana keduanya atau salah 

satunya bertempat tinggal/berdomisili di Surabaya dan yang utama 

klien dinyatakan lulus seleksi oleh petugas panti. Biaya untuk tinggal 

di Griya ini sebesar Rp 2.000.000,- per bulannya. Bila biaya 

administrasi telah dilunasi lalu klien diminta mengisi beberapa  

formulir  pendaftaran  masuk  calon  lansia anggota Griya Usila 

Santo Yosef Surabaya maka lansia sah menjadi warga panti. 

Rutinitas yang terjadwal dari Griya Usila Santo Yosef Surabaya 

adalah dimulai dari berdoa bersama setiap jam-jam doa baik dengan 

berkumpul maupun dari kamar masing-masing dan dibimbing lewat 

pengeras suara yang tersedia pada masing-masing kamar lansia, latihan 

gerak setiap pagi, menyanyi bersama, mewarnai bersama, bermain 

kartu atau berbincang bersama di ruang berkumpul, atau  merayakan 

ulang  tahun teman  serta anak-anak  dari Griya anak.  Adapun 

jadwal rutin dalam seminggu di Griya dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 
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Tabel 5.1 Jadwal rutin lansia di Griya Usila Santo Yosef Surabaya 

Hari Jam Aktivitas 

Senin – Sabtu 04.30 Bangun pagi 

 04.30-05.00 Senam pagi 

 05.00-06.00 Mandi pagi 

 06.00-06.30 Doa pagi 

 06.30-07.30 Sarapan pagi 

 08.00-10.00 Kegiatan / Hiburan 

 10.00-10.30 Snack 

 10.30-11.30 Istirahat dan mendengarkan musik klasik rohani 

 12.00-12.30 Doa siang 

 12.30-13.30 Makan siang 

 14.00-15.00 Tidur siang 

 15.00-16.00 Mandi Sore 

 16.00-16.15 Doa Sore 

 17.00-17.30 Makan Malam  

 19.00 Tidur 

Minggu 08.00-09.30 Misa Pagi 

Catatan : 
Selasa 

Rabu 

 
10.00-11.00 

11.00-13.00 

 
Jadwal periksa mingguan pada dokter umum 

Jadwal periksa pada dokter psikiater 

Berdasarkan penilaian peneliti, aktivitas yang dilakukan oleh para 

lansia sebelum tidur malam sangat bermacam-macam. Ada beberapa 

lansia yang masih suka  menonton TVnya, ada yang duduk di tepi 

tempat tidur untuk membaca buku, berdoa dan berbincang-bincang 

dengan teman sekamarnya.  
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5.1.2 Data umum karakteristik responden kelompok perlakuan  

Data umum karakteristik responden meliputi jenis kelamin, umur, 

lama tinggal dipanti, kebiasaan sebelum tidur, lama tidur siang. 

1. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 5.2 Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin di Griya Usila 

Santo Yosef Surabaya  

   

No Jenis Kelamin Jumlah (jiwa) Persentase 

1. Laki-laki 9 45% 

2. Perempuan 11 55% 

 Jumlah 20 100% 

Berdasarkan tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah 

responden sebagian besar adalah perempuan sebanyak 55% atau 11 orang. 

2. Distribusi responden berdasarkan umur 

Tabel 5.3 Distribusi responden berdasarkan umur di Griya Usila Santo 

Yosef Surabaya  

   

No Umur Jumlah (jiwa) Persentase 

1. 60-65 tahun 6 30% 

2. 65-70 tahun 6 30% 

3. 71-75 tahun 8 40% 

 Jumlah 20 100% 

 

Berdasarkan tabel 5.3 di atas menunjukkan sebagian besar 

karakteristik umur responden adalah 71-75 tahun sebanyak 40% atau 8 

orang. 
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3. Distribusi responden berdasarkan lama tinggal  

Tabel 5.4 Distribusi responden berdasarkan lama tinggal di Griya Usila 

Santo Yosef Surabaya  

   

No Lama Tinggal Jumlah (jiwa) Persentase 

1. <1 tahun 5  25% 

2. 1-5 tahun 14 70% 

3. 6-10 tahun 1 5% 

 Jumlah 20 100% 

 

Berdasarkan tabel 5.4 di atas menunjukkan sebagian lama 

responden tinggal di panti adalah 1-5 tahun sebanyak 70% atau 14 

orang. 

4. Distribusi responden berdasarkan kebiasaan sebelum tidur 

Tabel 5.5 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan sebelum tidur di 

Griya Usila Santo Yosef Surabaya  

 

No Kebiasaan Sebelum Tidur Jumlah (jiwa) Persentase 

1. Menonton TV 13 65% 

2.     Ngobrol 5 25% 

3.      Berdoa 2 10% 

     Jumlah 20 100% 

 

Berdasarkan tabel 5.5 di atas menunjukkan sebagian besar 

kebiasaan sebelum tidur responden menonton TV sebanyak 65% atau 

13 orang. 

5. Distribusi responden berdasarkan lama tidur siang 

Tabel 5.6 Distribusi responden berdasarkan lama tidur siang di Griya 

Usila Santo Yosef Surabaya  

 

No Lama Tidur Siang Jumlah (jiwa) Persentase 

1.              ≤60 Menit 16 80% 

2.             61-90 Menit 4 20% 

     Jumlah 20 100% 
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Berdasarkan tabel 5.6 di atas menunjukkan sebagian besar lama 

tidur siang responden ≤ 60 menit sebanyak 80% atau 16 orang. 

6. Distribusi responden berdasarkan aktivitas siang hari 

Tabel 5.7 Distribusi responden berdasarkan aktivitas siang hari di Griya 

Usila Santo Yosef Surabaya  

 

No Aktivitas di Siang Hari Jumlah (jiwa) Persentase 

1. Menonton TV 11 55% 

2. Ngobrol 5 25% 

3. Berkeliling Taman 4 20% 

 Jumlah 20 100% 

 

Berdasarkan tabel 5.7 di atas menunjukkan sebagian besar 

kebiasaan sebelum tidur responden menonton TV sebanyak 55% atau 11 

orang. 

5.1.3 Data umum karakteristik responden kelompok kontrol 

Data umum karakteristik responden meliputi jenis kelamin, umur, 

lama tinggal dipanti, kebiasaan sebelum tidur, lama tidur siang. 

1. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 5.8 Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin di Griya Usila 

Santo Yosef Surabaya  

   

No Jenis Kelamin Jumlah (jiwa) Persentase 

1. Laki-laki 10 50% 

2. Perempuan 10 50% 

 Jumlah 20 100% 

Berdasarkan tabel 5.8 di atas menunjukkan bahwa jumlah 

responden sebagian besar adalah laki-laki dan perempuan sebanyak 50% 

atau 10 orang. 
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2. Distribusi responden berdasarkan umur 

Tabel 5.9 Distribusi responden berdasarkan umur di Griya Usila Santo 

Yosef Surabaya  

   

No Umur Jumlah (jiwa) Persentase 

1. 60-65 tahun 6 30% 

2. 65-70 tahun 6 30% 

3. 71-75 tahun 8 40% 

 Jumlah 20 100% 

 

Berdasarkan tabel 5.9 di atas menunjukkan sebagian besar 

karakteristik umur responden adalah 71-75 tahun sebanyak 40% atau 8 

orang. 

3. Distribusi responden berdasarkan lama tinggal  

Tabel 5.10 Distribusi responden berdasarkan lama tinggal di Griya Usila 

Santo Yosef Surabaya  

   

No Lama Tinggal Jumlah (jiwa) Persentase 

1. <1 tahun 2  10% 

2. 1-5 tahun 16 80% 

3. 6-10 tahun 2 10% 

 Jumlah 20 100% 

 

Berdasarkan tabel 5.10 di atas menunjukkan sebagian lama 

responden tinggal di panti adalah 1-5 tahun sebanyak 80% atau 16 

orang. 

4. Distribusi responden berdasarkan kebiasaan sebelum tidur 

Tabel 5.11 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan sebelum tidur di 

Griya Usila Santo Yosef Surabaya  

 

No Kebiasaan Sebelum Tidur Jumlah (jiwa) Persentase 

1. Menonton TV 15 75% 

2.     Ngobrol 3 15% 

3.      Berdoa 2 10% 

     Jumlah 20 100% 
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Berdasarkan tabel 5.11 di atas menunjukkan sebagian besar 

kebiasaan sebelum tidur responden menonton TV sebanyak 65% atau 

13 orang. 

5. Distribusi responden berdasarkan lama tidur siang 

Tabel 5.12 Distribusi responden berdasarkan lama tidur siang di Griya 

Usila Santo Yosef Surabaya  

 

No Lama Tidur Siang Jumlah (jiwa) Persentase 

1.              ≤60 Menit 17 85% 

2.             61-90 Menit 3 15% 

     Jumlah 20 100% 

Berdasarkan tabel 5.12 di atas menunjukkan sebagian besar 

lama tidur siang responden ≤ 60 menit sebanyak 85% atau 17 orang. 

6. Distribusi responden berdasarkan aktivitas siang hari 

Tabel 5.13 Distribusi responden berdasarkan aktivitas siang hari di Griya 

Usila Santo Yosef Surabaya  

 

No Aktivitas di Siang Hari Jumlah (jiwa) Persentase 

1. Menonton TV 10 50% 

2. Ngobrol 6 30% 

3. Berkeliling Taman 4 20% 

 Jumlah 20 100% 

 

Berdasarkan tabel 5.13 di atas menunjukkan sebagian besar 

kebiasaan sebelum tidur responden menonton TV sebanyak 50% atau 10 

orang. 
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5.1.4 Data variabel yang diteliti 

1. Kualitas  tidur  sebelum  dan  sesudah  diberikan  intervensi pada  

kelompok intervensi dan kelompok kontrol. 

Tabel 5.14 Distribusi responden berdasarkan kualitas tidur sebelum 

dan  sesudah intervensi di Griya Usila Santo Yosef 

Surabaya 

            

Berdasarkan  tabel di  atas,  menunjukkan  dari  hasil  uji  statistik  

dengan menggunakan Wilcoxon-test ditemukan adanya peningkatan 

kualitas tidur lansia pada kelompok perlakuan sebelum dan sesudah 

diberikan ergo care exercise dengan nilai p= 0,025 berarti p<0,05. 

Namun, pada kelompok kontrol diperoleh hasil p= 0,317, yang berarti 

p>0,05 sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil pre 

dan post.   

 

Observasi 

Skoring 

Kelompok Intervensi Kelompok Kontrol 

Pre-Intervensi Post-Intervensi Pre-Intervensi Post-Intervensi 

f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % 

1 Sangat baik 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Baik 0 0 17 85% 0 0 0 0 

3 Kurang 16 80% 3 15% 16 80% 16 80% 

4 Sangat 

kurang 

4 20% 0 0 4 20% 4 20% 

 TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 

  p = 0,000 

Wilcoxon Signed Rank Test 

p ≤ 0, 05 

p = 0,317 

Wilcoxon Signed Rank Test 

p ≥ 0, 05 
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2. Kuantitas  tidur  sebelum  dan  sesudah  diberikan  intervensi pada  

kelompok intervensi dan kelompok kontrol. 

Tabel 5.15 Distribusi responden berdasarkan kuantitas tidur sebelum dan  

sesudah intervensi di Griya Usila Santo Yosef Surabaya 

            

Berdasarkan  tabel di  atas,  menunjukkan  dari  hasil  uji  statistik  

dengan menggunakan Wilcoxon-test ditemukan adanya peningkatan 

kualitas tidur lansia pada kelompok perlakuan sebelum dan sesudah 

diberikan ergo care exercise dengan nilai p= 0,000 berarti p<0,05. Namun, 

pada kelompok kontrol diperoleh hasil p= 0,317, yang berarti p>0,05 

sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil pre dan post .  

  

 

Observasi 

Skoring 

Kelompok Intervensi Kelompok Kontrol 

Pre-Intervensi Post-Intervensi Pre-Intervensi Post-Intervensi 

f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % 

1 Sangat baik 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Baik 0 0 18 90% 0 0 0 0 

3 Kurang 17 85% 2 10% 16 80% 16 80% 

4 Sangat 

kurang 

3 15% 0 0 4 20% 4 20% 

 TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 

  p = 0,000 

Wilcoxon Signed Rank Test 

p ≤ 0, 05 

p = 0,317 

Wilcoxon Signed Rank Test 

p ≥ 0, 05 
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3. Pemenuhan kebutuhan tidur sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. 

Tabel 5.16 Distribusi responden berdasarkan pemenuhan kebutuhan 

tidur sebelum dan sesudah intervensi di Griya Usila Santo 

Yosef Surabaya 

            

Berdasarkan  tabel di  atas,  menunjukkan  dari  hasil  uji  statistik  

dengan menggunakan Mann Whitney dapat diatikan bahwa ditemukan 

adanya pengaruh dari intervensi yang diberikan terhadap pemenuhan 

kebutuhan tidur lansia dengan nilai p=0,000 berarti p≤0,05. 

 

Observasi 

Skoring 

Kelompok Intervensi Kelompok Kontrol 

Pre-Intervensi Post-Intervensi Pre-Intervensi Post-Intervensi 

f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % 

 Kualitas 

Tidur 

        

1 Sangat baik 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Baik 0 0 17 85% 0 0 0 0 

3 Kurang 16 80% 3 15% 16 80% 16 80% 

4 Sangat 

kurang 

4 20% 0 0 4 20% 4 20% 

 Kuantitas 

Tidur 

        

1 Sangat baik 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Baik 0 0 18 90% 0 0 0 0 

3 Kurang 17 85% 2 10% 16 80% 16 80% 

4 Sangat 

kurang 

3 15% 0 0 4 20% 4 20% 

 TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 

  (Kualitas Tidur) 

p = 0,000 

Wilcoxon Signed Rank Test 

p ≤ 0, 05 

(Kualitas Tidur) 

p = 0,317 

Wilcoxon Signed Rank Test 

p ≥ 0, 05 

  (Kuantitas Tidur) 

p = 0,000 

Wilcoxon Signed Rank Test 

p ≤ 0, 05 

(Kuantitas Tidur) 

p = 0,317 

Wilcoxon Signed Rank Test 

p ≥ 0, 05 

  p = 0,000 

Mann Whitney Test 

p ≤ 0, 05 
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5.2 Pembahasan 

5.2.1 Identifikasi perubahan kualitas tidur lansia 

Kualitas tidur responden dalam penelitian ini pada kelompok 

perlakuan sebelum diberikan intervensi adalah 16 orang memiliki 

kriteria kurang dan 4 orang memiliki kriteria sangat kurang yaitu 

responden 2L,8L,12P dan 20P. Setelah dilakukan intervensi terdapat 

peningkatan kualitas tidur pada 17 orang yang memiliki kriteria baik 

dan 3 orang yang memiliki kriteria kurang yaitu responden 2L, 8L dan 

20P.  

Pada kelompok kontrol kualitas tidur sebelum diberikan intervensi 

adalah 16 orang memiliki kriteri kurang dan 4 orang memiliki kriteria 

sangat kurang yaitu responden 1L, 7L, 17P, dan 20P. 

Peningkatan skor ini diikuti peningkatan skor komponen kualitas 

tidur dengan skor tertinggi 2 (kurang) menjadi 1 (baik). Pada kelompok 

perlakuan, 16 responden yang mempunyai kualitas tidur kurang menjadi 

kualitas tidur baik sebesar 17 orang. Komponen kualitas tidur meliputi 

domain gangguan tidur malam, 13 responden yang mengalami 

gangguan tidur malam kurang menurun menjadi baik sebesar 17 

responden. Sedangkan pada komponen terganggunya aktivitas siang, 11 

responden mengalami gangguan aktivitas siang kurang menjadi 13 

responden mempunyai gangguan aktivitas siang yang baik. Komponen 

kualitas tidur subyektif 12 responden mengalami kualitas tidur subyektif 

kurang menjadi kualitas tidur subyektif baik sebesar 14 responden.  
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Responden 12P, mengalami peningkatan kualitas tidur. Responden 

4L mengalami peningkatan dari kualitas tidur sangat kurang dengan 

skor 8 menjadi baik dengan skor 3 sehingga menjadi kriteria baik. 

Seseorang yang melakukan ergo care exercise memiliki keutamaan 

gerakan otot yang dikombinasi dengan teknik relaksasi pernafasan 

pada sore hari dengan ditambahkan caring seorang perawat menurut 

Swanson terhadap lansia bahwa setelah diberikan intervensi lansia 

diberikan pujian karena telah melakukan sesuai prosedur, dan 

ditekankan kembali manfaat dari ergo care exercise sehingga lansia 

dapat termotivasi untuk melakukan intervensi dapat meningkatkan 

kualitas tidur di malam harinya. Karena semakin meningkat latihan 

fisik maka akan meningkatkan juga kualitas tidur menjadi sangat baik. 

Responden 12P ini juga memiliki kebiasaan tidur yang baik yaitu 

tidur malam dalam keadaan gelap, sehingga setelah diberikan intervensi 

maka dapat semakin memperbaiki kualitas tidurnya. Menurut Kozier, 

(2015) mengungkapkan bahwa Setiap orang telah memiliki kebiasaan 

dalam siklus bangun tidur, sehingga ini menentukan kualitas tidur yang 

tepat untuk seseorang dapat tertidur dengan baik. Namun, hal ini juga 

didukung oleh cahaya lampu atau matahari di siang hari, kebiasaan 

waktu makan dan aktifitas yang dilakukan seperti biasanya pada waktu 

tertentu setiap harinya.  

Mayoritas kebiasaan sebelum tidur malam responden berdasarkan 

data yang didapat adalah 70% responden mempunyai kebiasaan 
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menonton televisi sebelum tidur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Louise Foley Universitas Auckland mengatakan kebiasaan menonton 

televisi sebelum tidur menyebabkan penurunan kualitas tidur. Cahaya 

terang yang dipacarkan layar televisi dapat membuat mata tetap terjaga. 

Pada malam hari tubuh menghasilkan hormon melatonin yang dapat 

menyebabkan mengantuk. Hormon ini terus meningkat sepanjang 

malam sehingga menyebabkan tidur sampai pagi. Hormon ini berkurang 

pada dini hari dan hilang saat matahari akan muncul. Selain itu, alat 

elektronik seperti televisi dapat memancarkan cahaya biru tertentu yang 

mampu memicu otak untuk berhenti membuat melatonin. Paparan sinar 

biru ini juga dapat menunda tahapan tidur REM sehingga menyebabkan 

mengantuk di pagi hari. Sulitnya mempertahankan tidur dan dapat tidur 

secukupnya mengakibatkan seseorang terbangun sebelum mendapatkan 

tidur yang cukup, kondisi ini menyebabkan gangguan fisik dan 

psikologis (Stockslager & Schaeffer, 2008). 

Kualitas tidur pada kelompok kontrol tidak mengalami 

perubahan yang signifikan pada hasil pre dan post intervensi. Skor 

komponen kualitas tidur mungkin ada yang turun, akan tetapi penurunan 

skor pada kelompok kontrol tidak signfikan sehingga responden tetap 

berada dalam kategori kurang dan sangat kurang. 

5.2.2 Identifikasi perubahan kuantitas tidur lansia 

Kuantitas tidur responden dalam penelitian ini pada kelompok 

perlakuan sebelum diberikan intervensi adalah 17 orang memiliki 
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kriteria kurang dan 3 orang memiliki kriteria sangat kurang yaitu 

responden 2L,5L, dan 20P. Setelah dilakukan intervensi terdapat 

peningkatan kualitas tidur pada 18 orang yang memiliki kriteria baik 

dan 2 orang yang memiliki kriteria kurang yaitu responden 2L dan 5L.  

Peningkatan skor ini diikuti peningkatan skor komponen kuantitas 

tidur dengan skor tertinggi 2 (kurang) menjadi 1 (baik). Pada kelompok 

perlakuan, 17 responden yang mempunyai kuantitas tidur kurang 

menjadi kuantitas tidur baik sebesar 18 orang. Komponen kuantitas 

tidur meliputi domain fase laten, 11 responden yang mengalami latensi 

tidur 31-60 menit menurun menjadi baik sebesar 17 responden dengan 

latensi tidur 16-30 menit. Sedangkan pada komponen durasi lama tidur 

pada malam hari, 11 responden memiliki durasi lama tidur dengan 

waktu 5-6 jam menjadi 16 responden dengan durasi lama tidur 6-7 jam.  

Responden 2L dan 5L mengalami peningkatan kuantitas tidur 

dari kriteria sangat kurang sebelum menjadi kurang, karena memiliki 

latensi tidur yang membutuhkan ≥60 menit untuk memulai tidurnya. 

Memiliki jam tidur yang terlalu sore yaitu tepat setelah makan malam 

selesai jam 17.30 WIB, responden sudah menyiapkan diri untuk tidur, 

dan baru bisa tertidur setelah jam 19.00 WIB. Peneliti sudah berusaha 

untuk mendorong responden untuk menyiapkan tidur pada jam 18.30 

WIB namun responden menolaknya. Jam memulai tidur  yang  terlalu  

awal sangat  mempengaruhi lama waktu latensi tidur seseorang karena 

pada jam diatas masih termasuk senja sehingga lingkungan luar masih 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

102 

 

SKRIPSI             PENGARUH ERGO CARE...              MUHAMMAD ANIS TASLIM 

cukup terang dan suhu masih dalam keadaan panas, lagipula responden  

memulai tidur  tepat  setelah  makan  malam.   

Menurut  Sherwood (2011) bahwa masukan karbohidrat sebelum 

tidur dapat memperpanjang waktu latensi tidur karena dapat 

mengganggu pencernaan. Selain itu lingkungan yang masih terang 

menyebabkan belum diproduksinya hormon melatonin dan suhu yang 

masih panas menimbulkan kondisi yang tidak nyaman. 

Jenis kelamin dapat menjadi salah satu faktor peningkatan kuantitas 

tidur. Dari 40 responden, terdapat 21 responden laki-laki dan 2 

diantaranya tidak mengalami peningkatan kuantitas tidur. Hal ini 

disebabkan oleh responden laki-laki sebagian besar menghabiskan waktu 

malam dengan menonton televisi hingga larut. Sebagian besar dari 

mereka jarang tidur siang, namun mereka lebih banyak menghabiskan 

waktu mereka dengan kebersamaan seperti bermain catur bersama, 

mengobrol serta melakukan aktivitas lainnya. Rutinitas harian lansia 

sangat mempengaruhi pola tidur mereka khususnya lamanya tidur. 

Kebiasaan responden ini dapat  mempengaruhi kuantitas tidur lansia 

sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Wratsongko (2015), bahwa 

kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur seperti melakukan ergo care 

exercise pada sore hari yang merupakan suatu gerakan aktivitas otot tanpa 

menguras banyak energi yang dikombinasikan dengan teknik relaksasi 

pernafasan dalam dapat meningkatkan kuantitas tidur seseorang menjadi 

lebih baik. 
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Faktor yang mempengaruhi kuantitas tidur lansia adalah usia dan 

jenis kelamin. Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang tidak 

mengalami peningkatan kuantitas adalah responden yang memiliki usia 

lebih dari 66 tahun. Perubahan durasi ini disebabkan oleh perubahan 

sistem saraf pusat yang sering dialami lansia sehingga mempengaruhi 

pengaturan tidur. Selain itu, pada lansia mengalami perubahan pada 

hormon dan kemampuan pengaturan suhu tubuh sehingga 

mempengaruhi lama waktu yang dibutuhkan untuk latensi tidur dan 

durasi tidur tersebut (Potter & Perry, 2013). 

Kuantitas tidur pada kelompok kontrol, tidak didapatkan adanya 

perubahan kuantitas tidur. Skor komponen kuantitas tidur mungkin ada 

yang turun, akan tetapi penurunan skor pada kelompok kontrol tidak 

signifikan sehingga responden tetap berada dalam kategori mengalami 

kurang dan sangat kurang. Pada responden 12P bahkan mengalami 

penurunan kuantitas tidur karena responden mengaku sedang memiliki 

beban pikiran dan sulit mengontrol emosinya sehingga tidak mampu 

mengatur pola istirahatnya dengan baik.  Berbeda pada responden 11P 

yang mengalami peningkatan skor kuantitas tidur 2 poin oleh karena 

responden mau mengusahakan diri untuk memperbaiki pola tidur 

mereka dengan cara memperbanyak olahraga ringan di pagi hari, makan 

teratur dan tidak banyak pikiran. Responden mengaku takut jika 

gangguan tersebut semakin memperburuk kondisi tubuh mereka yang 

sudah semakin tua dan lemah akibat kurang istirahat dan tidur. 
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5.2.3 Analisis pengaruh ergo care exercise terhadap pemenuhan 

kebutuhan tidur lansia 

Pemenuhan kebutuhan tidur lansia berdasarkan tabel 5.8, 

menunjukkan dari hasil uji statistik dengan menggunakan Mann 

Whitney ditemukan adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan tidur 

lansia pada kelompok perlakuan sebelum dan sesudah diberikan ergo 

care exercise dengan nilai p= 0,000 berarti p<0,05, maka dapat 

diatikan bahwa ditemukan adanya pengaruh dari intervensi yang 

diberikan terhadap pemenuhan kebutuhan tidur lansia. 

Hal ini dapat disebabkan oleh kebiasaan responden dalam 

pola siklus tidur-bangun responden sehingga diberikan ergo care 

exercise memberikan dampak kenyamanan yang dapat meningkatkan 

pemenuhan kebutuhan tidur secara keseluruhan per kategoriknya. Pola 

siklus tidur-bangun yang dimiliki lansia ini berdasarkan teori yang 

dijelaskan oleh Kozier (2015) bahwa saat setiap orang telah memiliki 

kebiasaan dalam siklus bangun tidur, sehingga ini menentukan kualitas 

dan kuantitas yang tepat untuk seseorang tertidur. Ketika jam biologis 

menentukan waktu tidur, maka ini akan mengkoordinasikan fungsi 

tubuh lain nya untuk membantu menyiapkan individu agar tertidur 

dimalam hari dan akan berhenti fungsi tubuh yang berkaitan jika sudah 

saatnya untuk bangun/ terjaga.  

Pola tidur-bangun yang muncul dapat disebabkan oleh adanya 

pelepasan hormon tertentu. Salah satunya melatonin yang disintesis di 
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kelenjar pineal dikala gelap, saat siang hari kelenjar pineal tidak aktif 

tetapi saat hari mulai gelap, maka pineal mulai memproduksi 

melatonin yang dilepaskan ke dalam darah. Selain dipengaruhi oleh 

hormon,  siklus tidur-bangun seseorang juga dipengaruhi oleh 

rutinitas sehari-hari, kegiatan sosial, kebisingan dan alarm jam. 

Menurut pengamatan peneliti, dari komponen terganggunya 

aktivitas siang, 11 responden mengalami gangguan aktivitas siang 

kurang menjadi 13 responden mempunyai gangguan aktivitas siang 

yang baik. Hal ini karena pada sore hari responden melakukan aktivitas 

ergo care exercise, keutamaan dari ergo care exercise merupakan 

kombinasi dari gerakan otot minimum dan teknik pernafasan. Teknik 

pernafasan yang baik mampu membuka sumbatan-sumbatan dan 

memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh. Aliran darah yang 

meningkat juga dapat meningkatkan nutrien dan oksigen, maka dapat 

meningkatkan kualitas tidur lansia. Berdasarkan dengan yang dijelaskan 

oleh Kalat (2015) bahwa peningkatan oksigen didalam otak akan 

merangsang peningkatan sekresi serotonin sehingga membuat tubuh 

menjadi tenang dan lebih mudah untuk tidur sehingga dapat 

meningkatkan kualitas tidur dimalam hari.  

Kuantitas tidur responden pada fase laten, 11 responden yang 

mengalami latensi tidur kurang (31-60menit) menurun menjadi baik 

sebesar 17 responden dengan latensi tidur baik (16-30menit). Hal ini 

disebabkan oleh salah satu keutamaan ergo care exercise yaitu dengan 
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pelatihan relaksasi pernafasan dapat memunculkan keadaan tenang 

dan rileks sehingga gelombang otak mulai melambat semakin 

lambat sehingga dapat memperpendek latensi tidur lansia menjadi 

lebih baik, hingga akhirnya dapat meningkatkan kuantitas tidur pada 

malam hari. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kozier (2015) 

kondisi awal memulai tidur yang tenang dan rileks akan dapat 

memperlambat gelombang otak dan dapat memperpendek latensi 

tidur seseorang sehingga meningkatkan kuantitas tidur. 

Ergo care exercise dapat meningkatkan kualitas tidur dan 

kuantitas tidur lansia hal ini disebabkan oleh keutamaan ergo care 

exercise merupakan kombinasi dari teknik gerakan otot dan teknik 

pernafasan dengan gerakan yang minimum, ditambahkan dengan 

caring lansia menurut Swanson yaitu menjelaskan lansia tentang 

manfaat dari ergo care exercise sehingga akan timbul motivasi dan 

kepercayaan dalam diri lansia serta memberi pujian pada responden 

bahwa intervensi tersebut sangat dibutuhkan. Sebagian besar 

responden juga sudah mampu melakukan intervensi yang diberikan 

dengan benar sesuai prosedur yang telah dijelaskan sehingga 

akhirnya pemenuhan kebutuhan tidur lansia dapat terpenuhi.
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BAB 6  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

mengenai pengaruh pemberian ergo care exercise terhadap pemenuhan 

kebutuhan tidur lansia. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat diambil 

kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

6.1 Kesimpulan 

6.1.1 Kualitas tidur responden sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

berupa ergo care exercise meningkat menjadi kualitas tidur baik. 

6.1.2 Kuantitas tidur responden sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

berupa ergo care exercise meningkat menjadi kuantitas tidur baik. 

6.1.3 Ergo care exercise merangsang pembentukan serotonin dan endorphin 

sehingga dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan tidur (kualitas 

dan kuantitas tidur). 

6.2 Saran 

6.2.1 Bagi  lansia  yang  mengalami  gangguan  pemenuhan kebutuhan 

tidur, dapat melanjutkan melakukan ergo care exercise meningkatkan 

kualitas dan kuantitas tidurnya sehingga dapat mencapai derajat 

kesehatan dan kualitas hidup yang optimal. 

6.2.2 Bagi sitter/ petugas panti wredha atau praktisi kesehatan lainnya, 

dapat memantau dan mendorong lansia untuk tetap tidur tepat pada 
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waktu sesuai dengan jadwal yang ada di panti sehingga dapat 

meningkatkan pemenuhan kebutuhan tidur lansia. 

6.2.3 Bagi perawat diharapkan agar dapat memodifikasi intervensi 

keperawatan yang  sudah  ada  dalam  penatalaksanaan  asuhan  

keperawatan,  sebagai upaya peningkatan pemenuhan tidur lansia 

yang mengalami gangguan tidur. 

6.2.4 Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 

dengan jumlah sampel yang  lebih  banyak dan frekuensi 

pemberian yang  lebih lama. Selain itu juga dapat mengadakan 

penelitian yang dapat membandingkan efektivitas antara ergo care 

exercise dengan intervensi lainnya yang sudah ada.
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Surat pengambilan data awal 
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Lampiran 2 Surat pengambilan data penelitian 
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Lampiran 3 Keterangan lolos kaji etik 
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Lampiran 4 Surat telah melakukan pengambilan data awal 
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Lampiran 5 Surat telah melakukan pengambilan data penelitian  
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Lampiran 6 Data demografi responden     

Kode Resp:  

 
 

DATA DEMOGRAFI 

 

1. Jenis Kelamin  

a. Laki-laki  

b. Perempuan  

2. Umur  

a. 60-65 tahun  

b. 66-75 tahun  

3. Lama tinggal di Panti  

a. Kurang dari 1 tahun  

b. 1-5 tahun  

c. 6-10 tahun  

4. Kebiasaan anda sebelum tidur  

a. Duduk-duduk/ diam di atas tempat tidur sampai tertidur  

b. Melihat TV  

c. Berbincang dengan teman sekamar atau wisma  

d. Lain-lain …….  

5. Pola tidur di siang hari  

a. Tidur : ………… Jam  

b. Tidak tidur  

6. Aktivitas di siang hari : 

………………………………………………………………………………..... 
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Lampiran 7 Penjelasan penelitian kelompok perlakuan 

PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN (Kelompok Perlakuan)  

 

Judul Penelitian 

Pengaruh Ergo care exercise Terhadap Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan 

Tidur Lansia di Griya Lansia Santo Yosef Surabaya. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pemberian Ergo care 

exercise yang diberikan kepada kakek/nenek dapat membantu meningkatkan total 

waktu pemenuhan kebutuhan tidur sepanjang malam (kuantitas tidur) dan kualitas 

tidur. 

 

Perlakuan yang diterapkan pada Subjek 

Penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan tindakan 

Pemberian Ergo care exercise kepada kakek/nenek. Pemberian Ergo care 

exercise akan diberikan pada kakek/nenek setiap pagi hari pada pukul 08.00. 

Peneliti dengan bantuan tim kerja meminta kakek/nenek berkumpul ditempat 

yang telah disediakan di Griya. Setelah selesai kakek/nenek bisa kembali ke 

ruangan masing-masing. Pemberian ergo care exercise dilakukan selama sehari 

sekali dalam 1 minggu. 
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Tahapan kegiatan yang akan dilakukan adalah 

1. Tanggal 17 November 2017 peneliti akan meminta kesediaan kakek/nenek 

untuk ikut serta dalam penelitian ini serta peneliti akan menjelaskan pada 

kakek/nenek tentang proses kegiatan yang akan dilakukan.  

2. Tanggal 18 November 2017 peneliti akan menanyakan/wawancara tentang 

kebutuhan tidur menggunakan kuesioner PSQI kakek/nenek selama 10 menit. 

3. Tanggal 19 November hingga 25 November 2017 peneliti akan memberikan 

ergo care exercise kepada kakek/nenek sehari sekali pada pagi hari. 

4. Tanggal 26 November 2017 peneliti akan menanyakan/wawancara tentang 

perubahan tidur yang dialami kakek/nenek selama 10 menit. 

5. Tanggal 03 Desember 2017 peneliti dan kakek/nenek akan melakukan 

kegiatan perpisahan kemudian memberikan cindera mata. 

Manfaat 

Manfaat yang dapat kakek/nenek peroleh setelah penelitian ini adalah membuat 

kakek/nenek menjadi nyaman dan rileks sebelum tidur, sehingga dapat membantu 

kakek/nenek memperbaiki tidur yang sering bermasalah. Khususnya adalah untuk 

membantu kakek/nenek mempermudah atau mempercepat waktu untuk mulai 

tidur dan menambah waktu total tidur sepanjang malam. 

 

Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang dapat terjadi pada kakek/nenek karena sebelum 

melakukan kegiatan pemberian ergo care exercise, peneliti telah memilih 

kakek/nenek yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. 
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Hak untuk Undur Diri 

Kakek/nenek akan diminta secara sukarela dan tanpa paksaan untuk berpartisipasi 

dalam penelitian ini. Jadi, kakek/nenek boleh untuk menolak atau mengundurkan 

diri kapanpun selama proses kegiatan dan tidak akan menimbulkan hal yang 

merugikan kakek/nenek. 

 

Adanya insentif untuk subjek 

Karena kakek/nenek yang ikut serta secara sukarela sehingga peneliti tidak 

memberikan insentif/imbalan berupa uang. Tetapi peneliti akan memberikan 

kenang-kenangan berupa handuk kecil kepada seluruh kakek/nenek yang berada 

di Griya Lansia Santo Yosef Surabaya sebanyak 40 buah handuk. 

 

Kerahasiaan Subjek 

Saya menjamin kerahasiaan identitas Kakek/Nenek. Informasi yang kakek/nenek 

berikan akan digunakan untuk mengembangkan kualitas pelayanan terhadap 

kakek/nenek, tidak ada maksud lain.  

 

Kelanjutan Informasi 

Jika ada hal yang ingin kakek/nenek tanyakan tentang proses penelitian ini, maka 

kakek/nenek dapat menghubungi saya dengan nomor telepon 08985460165 

(Muhammad Anis Taslim). 
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Lampiran 8 Penjelasan penelitian kelompok kontrol 

PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN (Kelompok Kontrol)  

 

Judul Penelitian 

Pengaruh Ergo care exercise Terhadap Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Tidur 

Lansia di Griya Lansia Santo Yosef Surabaya. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pemberian Ergo care 

exercise yang diberikan kepada kakek/nenek dapat membantu meningkatkan total 

waktu pemenuhan kebutuhan tidur sepanjang malam (kuantitas tidur) dan kualitas 

tidur. 

 

Perlakuan yang diterapkan pada Subjek 

Penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan tindakan 

Pemberian Ergo care exercise kepada kakek/nenek. Pemberian Ergo care 

exercise akan diberikan pada kakek/nenek setiap pagi hari pada pukul 08.00. 

Peneliti dengan bantuan tim kerja meminta kakek/nenek berkumpul ditempat 

yang telah disediakan di Griya. Setelah selesai kakek/nenek bisa kembali ke 

ruangan masing-masing. Pemberian ergo care exercise dilakukan selama sehari 

sekali selama 1 minggu. 
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Tahapan kegiatan yang akan dilakukan adalah 

1. Tanggal 17 November 2017 peneliti akan meminta kesediaan kakek/nenek 

untuk ikut serta dalam penelitian ini serta peneliti akan menjelaskan pada 

kakek/nenek tentang proses kegiatan yang akan dilakukan.  

2. Tanggal 18 November 2017 peneliti akan menanyakan/wawancara tentang 

kebutuhan tidur menggunakan kuesioner PSQI kakek/nenek selama 10 menit. 

3. Tanggal 19 November hingga 25 November 2017 peneliti tidak memberikan 

ergo care exercise kepada kakek/nenek. 

4. Tanggal 26 November 2017 peneliti akan menanyakan/wawancara tentang 

perubahan tidur yang dialami kakek/nenek selama 10 menit. 

5. Tanggal 27 November hingga 02 Desember 2017 peneliti memberikan ergo 

care exercise kepada kakek/nenek sehari sekali pada pagi hari 

6. Tanggal 03 Desember 2017 peneliti dan kakek/nenek akan melakukan 

kegiatan perpisahan kemudian memberikan cindera mata. 

Manfaat 

Manfaat yang dapat kakek/nenek peroleh setelah penelitian ini adalah membuat 

kakek/nenek menjadi nyaman dan rileks sebelum tidur, sehingga dapat membantu 

kakek/nenek memperbaiki tidur yang sering bermasalah. Khususnya adalah untuk 

membantu kakek/nenek mempermudah atau mempercepat waktu untuk mulai 

tidur dan menambah waktu total tidur sepanjang malam. 
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Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang dapat terjadi pada kakek/nenek karena sebelum 

melakukan kegiatan pemberian ergo care exercise, peneliti telah memilih 

kakek/nenek yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. 

 

Hak untuk Undur Diri 

Kakek/nenek akan diminta secara sukarela dan tanpa paksaan untuk berpartisipasi 

dalam penelitian ini. Jadi, kakek/nenek boleh untuk menolak atau mengundurkan 

diri kapanpun selama proses kegiatan dan tidak akan menimbulkan hal yang 

merugikan kakek/nenek. 

 

Adanya insentif untuk subjek 

Karena kakek/nenek yang ikut serta secara sukarela sehingga peneliti tidak 

memberikan insentif/imbalan berupa uang. Tetapi peneliti akan memberikan 

kenang-kenangan berupa handuk kecil kepada seluruh kakek/nenek yang berada 

di Griya Lansia Santo Yosef Surabaya sebanyak 40 buah handuk. 

 

Kerahasiaan Subjek 

Saya menjamin kerahasiaan identitas Kakek/Nenek. Informasi yang kakek/nenek 

berikan akan digunakan untuk mengembangkan kualitas pelayanan terhadap 

kakek/nenek, tidak ada maksud lain.  
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Kelanjutan Informasi 

Jika ada hal yang ingin kakek/nenek tanyakan tentang proses penelitian ini, maka 

kakek/nenek dapat menghubungi saya dengan nomor telepon 08985460165 

(Muhammad Anis Taslim). 
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Lampiran 9 Informed Consent peneliti 

INFORMED CONSENT  
(PERNYATAAN PENELITI) 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama : Muhammad Anis Taslim 

 

Umur : 23 Tahun 

 

Jenis kelamin : Laki-laki 

 

Semester : 3 (Tiga) 

 

NIM  : 131611123019 

 

Fakultas : S1 Pendidikan Ners 

 

Universitas : Universitas Airlangga 

 

 

 

Dengan ini menyatakan bahwa benar sebagai peneliti dalam penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Ergo care exercise Terhadap Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Tidur 

Lansia di Griya Usila Santo Yosef Surabaya”. 
 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun.  
 

 

 

...........,.......................20....  
 Peneliti, 
 
 
 
 

 

 Muhammad Anis Taslim 

 131611123019 
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Lampiran 10 Informed Consent persetujuan penelitian 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN PENELITIAN) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : 

Umur : 

Jenis kelamin : 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul "Pengaruh Ergo care exercise Terhadap Peningkatan 

Pemenuhan Kebutuhan Tidur Lansia di Griya Lansia Santo Yosef Surabaya." 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subjek 

3. Manfaat ikut sebagai subjek penelitian 

4. Memiliki hak untuk undur diri 

5. Prosedur penelitian 

dan responden penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subjek penelitian dengan 

penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

 

Peneliti, 

 

 

 

 

...................................... 

 .........,November 2017 

Responden, 

 

 

 

 

......................................... 

 

 

Saksi 1 

 

 

 

 

........................................ 

 

 

Saksi 2 

 

 

 

 

........................................ 

 

 

Saksi 3 

 

 

 

 

........................................ 

*) Coret salah satu 

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

127 

 

SKRIPSI             PENGARUH ERGO CARE...              MUHAMMAD ANIS TASLIM 

Lampiran 11 Satuan acara kegiatan 

SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK) 

ERGO CARE EXERCISE 

Materi : Ergo care exercise  

Waktu  : 30 menit 

1. Analisa Situasional 

Pelaksana : Muhammad Anis Taslim  

Peserta : Lansia 

Tempat : Griya Lansia Santo Yosef Surabaya 

2. Tujuan Instruksional 

Tujuan Instruksional Umum: 

Setelah dilakukan ergo care exercise dan diharapkan dapat menanggulangi 

permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan tidur pada lansia. 

Tujuan Instruksional Khusus 

1. Gangguan pemenuhan kebutuhan tidur lansia dapat berkurang 

2. Kualitas dan durasi tidur lansia dapat membaik 

3. Mengambil manfaat dari ergo care exercise untuk pengantar tidur. 

3. Sarana  

1. Lembar kuesioner  

2. Speaker  

3. Flashdisk 

4. Stopwatch/ penunjuk waktu 
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4. Kegiatan  

1. Tahap Persiapan (5 menit) 

a. Menyiapkan speaker, flasdisk, stopwatch di ruang yang telah disediakan di 

griya 

b. Memperkenalkan diri kepada responden 

c. Menyampaikan maksud dan tujuan 

d. Mengontrak waktu kegiatan intervensi akan diberikan 

e. Perhatikan lingkungan responden senyaman dan setenang mungkin 

2. Tahap pelaksanaan (15 menit) 

a. Menjelaskan pengertian, tujuan dan manfaat dari ergo care exercise 

b. Mendemonstrasikan prosedur ergo care exercise. 

c. Posisikan responden dalam posisi berdiri rileks. 

d. Tenangkan pikiran responden dan bantu nafas secara lambat dan teratur 

hingga mencapai kondisi yang rileks. 

e. Berdiri tegak dengan kedua tangan diputar ke belakang semaksimal 

mungkin kemudian rasakan keluar masuknya udara dengan rileks. Saat 

kedua lengan di atas kepala, jari-jari kaki dalam posisi jinjit. 

f. Setelah melakukan gerakan lapang dada, posisi tubuh berdiri tegak dengan 

menarik nafas dalam secara rileks. Kemudian tahan nafas sambil 

membungkukkan badan ke depan semampunya. Tangan berpegangan pada 

pergelangan kaki sampai punggung terasa tertarik atau teregang. Wajah 

menengadah sampai terasa tegang dan lakukan secara rileks. 

g. Posisi duduk dengan jari kaki sebagai tumpuan. Kemudian menarik nafas 

dalam lalu tahan sambil membungkukkan badan ke depan dan kedua 

tangan bertumpu pada paha, wajah menengadah sampai terasa tegang. 
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h. Gerakan duduk pembakaran tetap dengan posisi duduk perkasa dengan dua 

tangan menggenggam pergelangan kaki, menarik nafas dalam, badan 

membungkuk ke depan sampai punggung terasa tertarik atau tegang, wajah 

menengadah, saat menghembuskan nafas lakukan secara rileks dan 

perlahan. 

i. Posisi kaki duduk pembakaran dilanjutkan berbaring pasrah. Punggung 

menyentuh lantai atau alas, dua lengan lurus di atas kepala, tarik nafas 

perlahan dan rileks, perut mengecil. Apabila tidak mampu menekuk kaki 

maka kaki bisa diposisikan pada keadaan lurus. 

j. Gerakan putaran energi inti diawali dengan duduk simpuh dengan 

punggung kaki sebagai alas. Dua lengan lurus ke depan, lalu 

pergelangan tangan diputar mulai dari depan dada sampai atas kepala 

sebanyak 60 putaran. Saat tangan berada di atas kepala, wajah 

menengadah melihat putaran tangan, kemudian putar pergelangan 

tangan kearah luar sebanyak 60 putaran. Saat putaran berakhir, 

menghirup nafas dan ditahan. Dua lengan digerakan kebelakang 

melewati dua pinggang hingga dua lengan lurus dengan telapak tangan 

menghadap ke atas. Badan membungkuk kedepan, kemudian wajah 

ditengadahkan sampai terasa aliran darah mengalir lancar dari punggung 

sampai ke kepala, kemudian hembuskan nafas secara perlahan dan 

rileks. 

3. Tahap evaluasi 

Evaluasi Struktur : Persiapan 

Hasil  : Lembar kuesioner 

Proses : SAK 
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Lampiran 12 Standar operasional prosedur ergo care exercise 

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL 

PEMBERIAN ERGO CARE EXERCISE 

No Kegiatan 
Dilakukan 

Ya Tidak 

1. Persiapan Lingkungan 

a. Mempersiapkan tempat/ ruangan 

b. Menyiapkan speaker, musik pengiring isntruksi senam 

ergonomis, stopwatch di ruang yang telah disediakan.  

c. Perhatikan lingkungan responden senyaman dan setenang 

mungkin. 

Persiapan Lansia (caring lansia) 

a. Memperkenalkan diri kepada responden 

b. Menyampaikan maksud dan tujuan. 

c. Mengontrak waktu kegiatan intervensi akan diberikan. 

d. Penjelasan ergo exercise dan manfaatnya 

e. Pengecekan tanda-tanda vital 

  

2. Tahap Pemanasan 

a. Posisikan responden dalam posisi berdiri tegak, 

pandangan lurus ke depan, angkat kedua tangan 

letakkan di depan dada, dan telapak tangan saling 

menyentuh. 

b. Posisikan tangan dibelakang kepala dengan 

menyilangkannya untuk meregangkan kelenturan 

tangan. 

c. Tenangkan pikiran responden dan bernafas secara 

lambat dan teratur hingga mencapai kondisi yang rileks. 

 

Tahap Inti 

f. Berdiri tegak dengan kedua tangan diputar ke belakang 

semaksimal mungkin kemudian rasakan keluar 

masuknya udara dengan rileks. Saat kedua lengan di 

atas kepala, jari-jari kaki dalam posisi jinjit. 

  
g. Setelah melakukan gerakan lapang dada, posisi tubuh 

berdiri tegak dengan menarik nafas dalam secara 

rileks. Kemudian tahan nafas sambil membungkukkan 

badan ke depan semampunya. Tangan berpegangan 

pada pergelangan kaki sampai punggung terasa tertarik 

atau teregang. Wajah menengadah sampai terasa 

tegang dan lakukan secara rileks.  
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h. Posisi duduk dengan jari kaki sebagai tumpuan. 

Kemudian menarik nafas dalam lalu sambil 

membungkukkan badan ke depan dan kedua tangan 

bertumpu pada paha, wajah menengadah sampai terasa 

tegang.  

 
i. Gerakan duduk pembakaran tetap dengan posisi duduk 

perkasa dengan dua tangan menggenggam pergelangan 

kaki, menarik nafas dalam, badan membungkuk ke 

depan sampai punggung terasa tertarik atau tegang, 

wajah menengadah, saat menghembuskan nafas 

lakukan secara rileks dan perlahan. 

 
j. Posisi kaki duduk pembakaran dilanjutkan berbaring 

pasrah. Punggung menyentuh lantai atau alas, dua 

lengan lurus di atas kepala, tarik nafas perlahan dan 

rileks. Apabila tidak mampu menekuk kaki maka kaki 

bisa diposisikan pada keadaan lurus.  

 
k. Gerakan putaran energi inti diawali dengan duduk 

simpuh dengan punggung kaki sebagai alas. Dua 

lengan lurus ke depan, lalu pergelangan tangan 

diputar mulai dari depan dada sampai atas kepala. Saat 

tangan berada di atas kepala, wajah menengadah 

melihat putaran tangan, kemudian putar 

pergelangan tangan kearah luar. Saat putaran berakhir, 

menghirup nafas dan ditahan. Dua lengan digerakan 

kebelakang melewati dua pinggang hingga dua 

lengan lurus dengan telapak tangan menghadap ke 

atas. Badan membungkuk kedepan, kemudian wajah 

ditengadahkan sampai terasa aliran darah mengalir 

lancar dari punggung sampai ke kepala, kemudian 

hembuskan nafas secara perlahan dan rileks. 
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Tahap Pendinginan 

a. Meregangkan jari-jari tangan, kemudian di gerak-

gerakan atau dikibas-kibaskan. 

b. Meregangkan jari-jari kaki dengan salah satu kaki 

dalam posisi jinjit kemudian diputar pada pergelangan 

kaki 

c. Menarik nafas yang dalam sambil mengangkat kedua 

tangan sampai ke dada, kemudian hembuskan sambil 

menurunkan kedua tangan kembali 

3. Tahap Terminasi 

1) Lakukan semua tindakan penyelesaian sesuai prosedur. 

2) Berikan pujian pada lansia bahwa telah melakukan tindakan 

sesuai dengan prosedur  

3) Menjelaskan kembali menekankan pentingnya manfaat ergo 

care exercise sehingga lansia lebih termotivasi untuk 

melaksanakannya setiap hari.  

4) Lakukan dokumentasi kegiatan. 
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Lampiran 13 Lembar observasi 

LEMBAR OBSERVASI 

KUANTITAS TIDUR LANSIA 

 

1. Kuantitas Tidur 

No. Kode Responden 
Jam tidur lansia (jam) 

Tidur Bangun Kuantitas tidur 
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Ketentuan Scoring  

1. Kuantitas tidur (total waktu tidur): 

>7 jam = sangat baik 

6-7 jam = baik 

5-6 jam = kurang 

<5 jam = sangat kurang 
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Lampiran 14 Kuesioner PSQI 

THE PITTSBURGH SLEEP QUALITY (PSQI) 

 

PETUNJUK : Pertanyaan – pertanyaan berikut berhubungan dengan kebiasaan anda 

tidur selama sebulan terakhir. Jawaban anda harus menunjukkan 

jawaban yang akurat untuk hari dan malam dalam satu bulan terakhir. 

Silahkan menjawab semua pertanyaan berikut.  

 

1. Selama sebulan terakhir, jam berapa anda biasa mulai tidur di malam hari ? 

BIASA TIDUR JAM         

2. Selama sebulan terakhir, berapa lama (dalam menit) Anda biasanya 

menghabiskan waktu ditempat tidur, sebelum akhirnya Anda tertidur ? 

JUMLAH MENIT 

3. Selama sebulan terakhir, jam berapa anda biasanya bangun setiap pagi ?  

BIASA BANGUN JAM 

4. Selama sebulan terakhir, berapa jam biasanya anda merasakan tidur nyenyak di 

malam hari ?  

JUMLAH WAKTU TIDUR MALAM 

 

PETUNJUK : untuk setiap pertanyaan di bawah ini, pilihlah sesuai dengan waktu 

kapan benar-benar terjadi. Silahkan menjawab semua pertanyaan 

berikut. 

5. Selama sebulan terakhir, masalah yang selalu mengganggu tidur Anda ..... 

  Tidak 

selama 

sebulan 

terakhir 

Kurang 

dari sekali 

seminggu 

Sekali 

atau dua 

kali 

seminggu 

Tiga kali 

atau lebih 

dalam 

seminggu 

a) ... tidak bisa tertidur dalam waktu 30 

menit 

    

b) ... bangun tengah malam atau bangun 

pagi terlalu cepat 
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c) ...bangun untuk pergi ke kamar 

mandi 

    

d) ... tidak bisa bernapas dengan 

nyaman 

    

e) ... batuk atau mendengkur dengan 

keras 

    

f) ... merasa kedinginan     

g) ... merasa kepanasan     

h) ... mengalami mimpi buruk     

i) ... merasa sakit badan/ pegal-pegal     

j) ... alasan lainnya, jelaskan     

..............................................................................................................

..............................................................................................................

................................................................ 

Seberapa sering selama sebulan terakhir 

anda mengalami kesulitan tidur karena  

masalah tersebut 

 

  Tidak 

selama 

sebulan 

terakhir 

Kurang 

dari sekali 

seminggu 

Sekali atau 

dua kali 

seminggu 

Tiga kali 

atau lebih 

dalam 

seminggu 

6. Selama sebulan terakhir, seberapa 

sering anda minum obat (sesuai 

resep atau tidak) untuk membantu 

tidur anda ? 

    

7. Selama sebulan terakhir, seberapa 

sering muncul masalah-masalah 

yang dapat mengganggu Anda saat 

mengendarai kendaraan, makan, atau 

beraktivitas sosial ? 
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  Sangat 

baik 

Cukup Baik Cukup 

Buruk 

Sangat Buruk 

9.  Selama sebulan terakhir, 

bagaimana anda 

menilai kualitas tidur anda ? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH SKOR :                

KESIMPULAN :  

TANDA-TANDA VITAL: 

  Tidak ada 

masalah 

sama sekali 

Hanya 

masalah 

kecil 

Semua 

masalah  

Masalah 

yang sangat 

besar  

8. Selama sebulan terakhir, berapa 

banyak masalah yang cukup 

membuat Anda tidak antusias untuk 

menyelesaikannya ?  
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KETERANGAN CARA SKORING 

Komponen : 

1. Kualitas tidur subyektif : dilihat dari pertanyaan nomor 9 

0 = sangat baik 

1= baik 

2 = kurang 

3 = sangat kurang 

2. Latensi tidur (kesulitan memulai tidur) : total skor dari pertanyaan nomor 2 

dan 5a 

Pertanyaan nomor 2 : 

 < 15 menit = 0 

16-30 menit = 1 

31-60 menit = 2 

>60 menit = 3 

Pertanyaan nomor 5a : 

Tidak pernah = 0 

Sekali seminggu = 1 

2 kali seminggu = 2 

>3 k;ali seminggu = 3 

Jumlahkan skor pertnyaan nomor dan 5a dengan skor di bawah ini : 

Skor 0 = 0 

Skor 1-2 = 1 
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Skor 3-4 = 2 

Skor 5-6 = 3 

3. Lama tidur malam : dilihat dari pertanyaan nomor 4 

>7 jam = 0 

6-7 jam = 1 

5-6 jam = 2 

<5 jam = 3 

4. Efisiensi tidur : pertanyaan nomor 1,3,4 

Efisiensi tidur = (# lama tidur/ # lama di tempat tidur) x 100% 

# lama tidur – pertanyaan nomor 4 

# lama di tempat tidur – kalkulasi resopn dari pertanyaan nomor 1 dan 3 

Jika didapat hasil berikut, maka skornya : 

>85% = 0 

75-84% = 1 

65-74% = 2 

<65% = 3 

5. Gangguan ketika tidur malam : pertanyaan nomor 5b sampai 5j 

Nomor 5b sampai 5j dinilai dengan skor di bawah ini : 

Tidak pernah = 0 

Sekali seminggu = 1 

2 kali seminggu = 2 

>3 kali seminggu = 3 

Jumlahkan skor pertanyaan nomor 5b sampai 5j, dengan skor di bawah ini : 
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Skor 0  = 0 

Skor 1-9 = 1 

Skor 10-18 = 2 

Skor 19-27 = 3 

6. Menggunakan obat-obat tidur : pertanyaan nomor 6 

Tidak pernah = 0 

Sekali seminggu = 1 

2 kali seminggu = 2 

>3 kali seminggu = 3 

7. Terganggunya aktivitas di siang hari : pertanyaan nomor 7 dan 8 

Pertanyaan nomor 7 : 

Tidak pernah = 0 

Sekali seminggu = 1 

2 kali seminggu = 2 

>3 kali seminggu = 3 

Pertanyaan nomor 8 : 

Tidak antusia = 0 

Kecil  = 1 

Sedang  = 2 

Besar   = 3 

Jumlahkan skor pertanyaan nomor 7 dan 8, dengan skor di bawah ini : 

Skor 0  = 0 

Skor 1-2 = 1 
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Skor 3-4 = 2 

Skor 5-6 = 3 

Skor akhir : jumlahkan semua skor mulai dari komponen 1 sampai 7 

0      (sangat baik) 

1-7   (baik) 

8-14  (kurang) 

15-21(sangat kurang) 
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Lampiran 15  

Hasil Uji Statistik 

1. Hasil uji Wilcoxon sign rank test kualitas tidur kelompok perlakuan 

 

 

 

2. Hasil uji Wilcoxon sign rank test kualitas tidur kelompok kontrol 
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3. Hasil uji wilcoxon sign rank test kuantitas tidur kelompok perlakuan 

 

 

 

4. Hasil uji wilcoxon sign rank test kuantitas tidur kelompok perlakuan 
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5. Hasil uji mann whitney pemenuhan kebutuhan tidur 
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