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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia tidak menjadi tua dengan tiba-tiba, tetapi berkembang dari bayi, 

anak-anak, dan orang dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Usia lanjut 

merupakan bagian dari proses tumbuh kembang, hal ini merupakan fenomena 

normal, ketika seseorang  mencapai tahap perkembangan tertentu, tubuh dan 

perilaku mereka akan mengalami perubahan yang dapat diprediksi. Sama hal 

nya dalam periode ini, seseorang yang memasuki usia lanjut akan mengalami 

kemunduran fisik, mental dan sosial (Azizah, 2011). Dalam jurnal Indrawati 

& Andriyati (2018) WHO mengemukakan batasan kategori lansia adalah: 

usia pertengahan (middle age) 45 – 59 tahun, usia lanjut (elderly) 60 – 74 

tahun, usia lanjut usia (old) 75 – 90 tahun dan sangat tua (very old) lebih dari 

90 tahun (WHO, 2012).  

 

Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, di Asia Tenggara populasi lansia 

mencapai 8% atau sekitar 142 juta jiwa, yang diperkirakan akan mengalami 

peningkatan sebanyak tiga kali lipat pada tahun 2050. Proporsi penduduk 

lansia di Indonesia mencapai 9,92% atau 26, 82 juta jiwa yang didominasi 

oleh lansia perempuan yaitu sebanyak 52,29% sedangkan lansia laki-laki 

47,71%  (BPS,2020).  Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat merilis data 

terkait status lansia di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 terdapat 11,12% 

atau sekitar 8.549.728 jiwa. Sedangkan jumlah lansia di Kabupaten Bandung 

pada tahun 2019 sekitar 221.061 jiwa.  

 

Ketika seseorang mengalami penuaan akan terdapat perubahan dalam 

beberapa hal, dilihat dari fisik akan terlihat perubahan seperti kulit kering, 

keriput, massa otot berkurang, daya ingat menurun, lemak meningkat, sakit 

tulang dan daya seksual merosot. Kemudian dari gejala psikis akan tampak 
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menurunnya gairah hidup, mudah cemas, sulit tidur, mudah tersinggung, 

dan merasa tidak berarti lagi. Dan dari segi kesehatan, masalah yang biasa 

menyerang lansia salah satunya adalah masalah gangguan tidur (insomnia). 

Insomnia adalah salah satu dari gangguan tidur yang sering ditemukan, 

pertahun diperkirakan terdapat sekitar 20-50% lansia mengeluhkan 

insomnia dan 17% mengalami gangguan tidur yang serius, yang diakibatkan 

beberapa faktor seperti proses patologis terkait usia dapat menyebabkan 

perubahan pola tidur pada lansia (Kurniawan, 2012). 

 

Sedangkan prevalensi angka insomnia pada lansia di Dunia menurut 

Suastari, Tirtayasa, Aryana, & Kusumawardhani, (2014 dalam Hartono, 

Februanti, Cahyati, 2019) diperkirakan sekitar 13-47%, yang dalam 50-70% 

dialami oleh lansia dengan usia 65 tahun ke atas. Kemudian di Indonesia 

angka kejadian insomnia pada lansia terbilang cukup tinggi, yaitu sebesar 

67%, yang sebagian besar dialami oleh lanisa perempuan yaitu sebesar 

78,1% dengan usia 60-74 tahun menurut Sulistyarini, Santosa D (2016 

dalam Girsang 2020). Menurut Tommy Kurniawan (2012) dalam jurnal 

Danirmala & Ariana (2019) dikatakan sebanyak 60% lansia di Indonesia 

dilaporkan mengalami insomnia. 

 

Insomnia diartikan sebagai gangguan tidur yang ditandai dengan sulit tidur, 

ketidakmampuan untuk mempertahankan kondisi tidur yang diinginkan. 

Insomnia terbagi menjadi dua yaitu insomnia primer dan sekunder. 

Insomnia primer adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami masalah 

tidur secara tidak langsung terkait dengan kondisi kesehatan atau masalah 

lainnya. Insomnia sekunder adalah kondisi dimana seseorang mengalami 

masalah tidur yang disebabkan karena suatu penyakit. 

 

Berdasarkan dengan hal yang dijelaskan diatas, sebagai seorang perawat kita 

sangat berperan penting dan memiliki tanggung jawab dalam membantu 

lansia untuk mengatasi masalah gangguan tidur (pola tidur), yaitu sebagai 
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care giver dimana perawat membantu pasien untuk memenuhi kebutuhan 

dasar manusia melalui proses asuhan keperawatan, baik secara farmakologis 

maupun  non farmakologis. Tetapi, obat-obatan dapat mengakibatkan efek 

yang kurang baik, yaitu membuat penderita menjadi ketergantungan 

terhadap obat sehingga kualitas tidur yang baik akan sulit tercapai. Maka, 

sangat dianjurkan untuk menggunakan penatalaksanaan non farmakologis 

karena tidak menimbulkan efek samping tetapi dapat membuat lansia 

mandiri untuk dapat menjaga  kesehatan mereka sendiri. Salah satu teknik 

pengobatan non farmakologis yang mampu mengatasi gangguan tidur yaitu 

teknik relaksasi otot progresif.  

 

Relakasi otot progresif merupakan suatu latihan yang terintruksi, meliputi 

latihan untuk mengerutkan dan merilekskan kelompok otot secara sistemik, 

mulai dari otot wajah hingga otot kaki, dan dibutuhkan waktu selama 15-30 

menit (Sumiarsih, 2013 dalam Indrawati & Andiyati 2018). Latihan ini 

sangat dianjurkan untuk diterapkan pada penderita insomnia. Sehubungan 

dengan mekanisme kerja relaksasi otot progresif yang merangsang sistem 

saraf pusat dan saraf otonom (sraf simpastis dan parasimpatis) yang dapat 

meningkatkan rangsangan pada sistem saraf parasimpatis dengan 

memberikan stimulasi untuk menurunkan semua fungsi yang telah 

dinaikkan oleh sistem saraf simpatis dan menaikkan semua fungsi yang 

diturunkan oleh sistem saraf simpatis sehingga dapat menekan rasa tegang 

dan cemas (Resti, B. I. dalam Indrawati & Andriyati, 2018). Serta teknik 

nonfarmakologis ini terbukti efektif dalam mengatasi, masalah gangguan 

tidur atau insomnia sebagaimana dalam beberapa  penelitian yang dilakukan 

oleh para peneliti. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Indrawati dan Andriyati (2018), membuktikan adanya pengaruh pemberian 

ralaksasi otot progresif terhadap insomnia, dimana terjadi perubahan tingkat 

insomnia lansia setelah dan sebelum diberikannya latihan relaksasi otot 

progresif yaitu menjadi (m=21,15) dari (m= 29,73) sebelum diberikan 

relaksasi otot progresif.  
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Kemudian, dalam penelitian Akhriansyah, dkk (2016) yang berjudul 

“Pengaruh Progressive Muscle Relaxation Terhadap Perubahan Insomnia 

Dan Kemampuan Relaksasi Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha 

Kabupaten Bungo” mengemukakan bahwa pemberian terapi generalis dan 

terapi relaksasi otot progresif mampu menurunkan tingkat insomnia, dari 

sedang ke ringan. Berdasarkan uraian masalah diatas, maka dari itu penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Aplikasi Relaksasi Otot 

Progresif Terhadap Gangguan Pola Tidur  Pada Ny.M Dengan Insomnia Di 

Desa Sukasari Kabupaten Bandung”.  

 

1.2 Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk mengaplikasikan terapi Relaksasi 

Otot Progresif Terhadap Gangguan Pola Tidur  Pada Ny.M Dengan 

Insomnia Di Desa Sukasari Kabupaten Bandung.  

 

1.3 Pengumpulan Data 

1.3.1 Wawancara 

Wawancara merupakan suatu metode dalam pengumpulan data 

dengan cara mewawancarai secara langsung dari responden yang 

diteliti, metode ini memberikan hasil secara langsung, dan dapat 

dilakukan apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara 

mendalam serta jumlah responden sedikit. Dalam metode ini 

wawancara dapat menggunakan instrumen berupa pedoman 

wawancara kemudian daftar periksa atau checklist (Hidayat, 2017).  

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan anamnesis dengan fokus 

pertanyaan : pengkajian identitas pasien, keluhan utama, riwayat 

kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan 

keluarga, serta pola aktivitas sehari-hari dan lain-lain.  
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1.3.2 Observasi 

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan observasi secara 

langsung kepada responden yang dilakukan peneliti untuk mencari 

perubahan atau hal-hal yang akan diteliti. Dala metode observasi ini, 

instrumen yang dapat digunakan adalah observasi, panduan 

pengamatan, atau lembar checklist (Hidayat, 2017). 

  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemeriksaan fisik dengan 

pendekatan IPPA: inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi pada sistem 

tubuh pasien. Peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data 

observasi yang meninjau langsung keadaan responden. Dalam hal ini 

peneliti dapat mengetahui kondisi tempat tinggal, status kesehatan, 

dan keadaan psikologis responden. 

1.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data penelitian melalui 

dokumen (data sekunder) seperti statistic, status pemeriksaan pasien, 

rekam medik, laporan, dan lain-lain (Hidayat, 2017). Peneliti 

menggunakan pengumpulan data dengan metode studi dokumen 

karena dokumen memberi informasi tentang situasi yang tidak dapat 

diperoleh langsung melalui observasi atau wawancara.  

 

Sejumlah data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Peneliti 

melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan berdasarkan pada 

lima pokok asuhan keperawatan yaitu, pengkajian keperawatan, 

diagnosis keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi 

keperawatan, dan evaluasi keperawatan. 

1.4  Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

pengembangan ilmu keperawatan serta informasi di bidang 
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keperaawatan komunitas tentang asuhan keperawatan pada lansia yang 

mengalami insomnia dengan diterapkannya relaksasi otot progresif. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Perawat  

Sebagai tambahan informasi bagi perawat dalam memberikan 

asuhan keperawatan dalam upaya mengatasi insomnia pada 

lansia dengan menerapkan tindakan relaksasi otot progresif. 

1.4.2.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai tambahan informasi untuk pertimbangan institusi 

pendidikan dalam menambah pustaka dan wawasan kepada 

mahasiswa tentang penerapan tindakan relaksasi otot progresif 

pada lansia dengan insomnia. 

1.4.2.3 Bagi Pasien dan Keluarga 

Dapat membantu pasien dan keluarga dalam meningkatkan 

kualitas tidur. Serta memberikan wawasan dan pengetahuan 

mengenai Insomnia dan cara penanganannya secara tepat dan 

aman tanpa menimbulkan efek samping. 

1.4.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat membantu peneliti selanjutnya serta menambah referensi mengenai 

penelitian tindakan relaksasi otot progresif pada lansia dengan insomnia. 


