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ABSTRAK 

 

 

Yupi Pentasari Zai 032015104 

 

Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Gangguan Tidur Lansia Di 

Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Tahun 2019 

 

Program Studi Ners Tahap Akademik 2019 

 

Kata Kunci : Relaksasi otot progresif, Gangguan tidur, Lansia 

 

( ix + 57 + Lampiran ) 

 

Secara fisiologis lansia akan mengalami penurunan baik dalam bentuk fisik 

maupun mental. Lansia juga mengalami kecemasan, perasaan sedih, 

ketidakberdayaan dan pesimis yang dapat menyebabkan lansia mengalami 

gangguan tidur. Penanganan gangguan tidur dapat menggunakan terapi 

komplementer, salah satunya terapi relaksasi otot progresif. Tujuan dalam 

penelitian ini adalah mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh terapi relaksasi 

otot progresif terhadap gangguan tidur pada lansia. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Maret 2019, penelitian ini menggunakan rancangan penelitian pra 

eksperimental dengan penelitian one group pre-post test design dengan teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Populasi dalam penelitian 

ini adalah lansia di Dusun III Desa Tuntungan II berjumlah 15 orang yang 

berumur 65 tahun ke atas. Penelitan ini menggunakan SOP terapi relaksasi 

progresif dan kuesioner insomnia severity index (ISI). Berdasarkan uji Wilcoxon 

terdapat pengaruh relaksasi otot progresif terhadap gangguan tidur pada lansia 

dengan nilai p value 0,001 (p < 0,05). Maka terdapat pengaruh terapi relaksasi 

otot progresif terhadap lansia di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu tahun 

2019. Lansia yang mengalami gangguan tidur dapat menggunakan terapi relaksasi 

otot progresif sebagai salah satu alternatif dalam penanganan gangguan tidur. 

 

Daftar Pustaka (2009-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvii 
 

 

 

ABSTRACT 

Yupi Pentasari Zai 032015104 

The Effect Of Progressive Muscle Relaxation Therapy On Elderly  Sleep 

Disorders At Tuntungan Village IIi,  Sub-District Pancur Batu 2019 

Nursing study Program 2019 

Keywords: Progressive muscle relaxation, sleep disorders, elderly 

(ix + 60 + appendix) 

Physiologically, elderly will experience a decrease both in physical and mental 

form. Elderly people alsohave difficulty transtioning, feelings of sadness, 

helplessness and pessimism that can cause the elderly to improve sleep disorders. 

One of them is progressive muscle relaxation therapy. The purpose of this study is 

question of the protection of progressive relaxation on sleep  problem in the 

elderly. This research was conducted on March 2019, this study used  pre-

experimental research design with one group pre-post test with sampling 

techniques using purposive sampling, and population are 15 elderlies  age 65 

years old above at Dusun III Tuntungan II village. This research uses SOP 

progressive relaxation therapy and Insomnia Severity Index (ISI) questionnaire. 

Based on the Wilcoxon test regarding progressive muscle relaxation to sleep in 

the elderly with a p value of 0.001 (p <0.05). It is found thet effect  muscle 

relaxation on elderlies at Tuntungan II Village Sub-district Pancur Batu  2019. 

Elderlies who undertake sleep disorder can try to apply the progressive muscle 

relaxation as alternative way to overcome the sleep disorders. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

 Lansia setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah yang membawa dampak 

positif maupun negatif. Berdampak positif apabila penduduk berada dalam keadaan 

sehat, aktif dan produktif. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

43 Tahun 2004, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam 

puluh) tahun ke atas. Komposisi penduduk tua bertambah dengan pesat baik di negara 

maju maupun negara berkembang, hal ini disebabkan oleh penurunan angka fertilitas 

(kelahiran) dan mortalitas (kematian), serta peningkatan angka harapan hidup (life 

expectancy), yang mengubah struktur penduduk secara keseluruhan.  

 Proses terjadinya penuaan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

misalnya: peningkatan gizi, sanitasi, pelayanan kesehatan, hingga kemajuan tingkat 

pendidikan dan sosial ekonomi yang semakin baik. Secara global populasi lansia 

diprediksi terus mengalami peningkatan. Secara global, Asia dan Indonesia dari tahun 

2015 sudah memasuki era penduduk menua (ageing population) karena jumlah 

penduduknya yang berusia 60 tahun ke atas (penduduk lansia) melebihi angka 7 

persen (Kemenkes RI, 2017).  

  Populasi global berusia 60 tahun atau lebih dari 962 juta pada tahun 2017, 

lebih dari dua kali dibandingkan tahun 1980 sebanyak 382 juta lansia di seluruh 

dunia. Jumlah orang yang lebih tua diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada 

tahun 2050, ketika diproyeksikan mencapai hampir 2,1 miliar. Orang yang berusia 80 
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tahun ke atas diproyeksikan meningkat lebih dari tiga kali lipat antara 2017 dan 2050, 

meningkat dari 137 juta menjadi 425 juta (World Population Ageing, 2017). 

Berdasarkan data proyeksi penduduk, diperkirakan tahun 2017 terdapat 23,66 

juta jiwa penduduk lansia di Indonesia (9,03%). Diprediksi jumlah penduduk lansia 

tahun 2020 (27,08 juta), tahun 2025 (33,69 juta), tahun 2030 (40,95 juta) dan tahun 

2035 (48,19 juta). Ada 19 provinsi (55,88%) provinsi Indonesia yang memiliki 

struktur penduduk tua. Tiga provinsi dengan persentase lansia terbesar adalah DI 

Yogyakarta (13,81%), Jawa Tengah (12,59) dan Jawa Timur (12,25%). Sementara 

itu, tiga provinsi dengan persentase lansia terkecil adalah Papua (3,20%), Papua Barat 

(4,33%) dan Kepulauan Riau (4,35%). Sedangkan persentasi jumlah penduduk lansia 

di Sumatera Utara sebanyak 10,42% (Kemenkes RI, 2017). Data dari Puskesmas 

Pancur Batu tahun 2017 didapatkan jumlah penduduk lanjut usia pada tahun 2016 

yang berusia ≥ 60 tahun sebanyak 5.267 orang. Jumlah lanjut usia yang berusia 60 

tahun keatas di Desa Tuntungan II sebanyak 565 0rang. Data yang telah di dapatkan 

mahasiswa Ners IV saat praktik lapangan di dusun III Desa Tuntungan II Pancur Batu 

selama dua minggu pada bulan Desember 2018 diperoleh jumlah lanjut usia 60 tahun 

ke atas sebanyak 50 orang. 

Permasalahan yang berkaitan dengan lanjut usia secara individu yang 

mengalami kemunduran terutama di bidang kemampuan fisik, yang mengurangi 

peranan-peranan dalam sosialnya yang dapat pula berpengaruh pada kondisi mental. 

Lansia juga memiliki kemampuan yang terdapat batasan kemampuannya. Disamping 

itu juga, sebagian lanjut usia dalam keadaan terlantar, selain tidak mempunyai bekal 
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hidup dan pekerjaan/penghasilan juga tidak mempunyai keluarga/atau sebatang kara 

(Padila, 2013).  

Lansia juga mengalami depresi yaitu perasaan sedih, ketidakberdayaan, dan 

pesimis yang berhubungan dengan suatu penderitaan. Gejala umum yang didapatkan, 

yaitu: pandangan kosong, hilangnya perhatian (diri, orang lain dan lingkungan), 

inisiatif menurun, ketidakmampuan berkonsentrasi, aktivitas menurun, kurangnya 

nafsu makan, mengeluh tidak enak badan, dan mengalami gangguan tidur (Nugroho, 

2008). Priyoto (2015), menyatakan bahwa gangguan tidur dapat meningkatkan 

penyakit secara keseluruhan. 

Rosa dan Rustiaty (2018), menyatakan bahwa individu berusia 60 tahun dan 

lansia yang mengalami gangguan tidur 2,47 kali lebih efektif gangguan dibanding 

individu yang tidak mengalami gangguan tidur. Perlu meningkatkan promosi dan 

pencegahan upaya di pusat perawatan kesehatan terpadu lansia dan perlu dibentuk tim 

pengawas dan pembinaan Gangguan tidur pada individu berusia 60 tahun ke atas 

tidak terus menjadi gangguan afektif. Uddin (2017) meyatakan bahwa hampir semua 

(87,9%) dari peserta melaporkan memiliki masalah tidur yang parah. Menjadi janda, 

buta huruf, hidup dalam keluarga inti, dan memiliki pendapatan rendah ditemukan 

menjadi faktor signifikan yang terkait dengan tidur orangtua masalah. Identifikasi 

faktor lebih lanjut yang mempengaruhi masalah tidur orang lanjut usia 

direkomendasikan untuk di informasikan peningkatan penilaian masalah tidur dan 

pengembangan program pencegahan dan perawatan. 
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Yousefi (2017), mendapatkan hasil menunjukkan bahwa gangguan tidur 

adalah masalah umum dalam kondisi kronis. Gangguan tidur pada pasien dengan 

penyakit kronis adalah masalah multifaktorial yang memerlukan kerja sama semua 

personel medis, termasuk dokter, perawat dan psikolog, serta keluarga pasien, untuk 

menyelesaikan masalah ini. Pendidikan intervensional seperti pengobatan 

komplementer, termasuk relaksasi otot progresif untuk perawat dan desain program 

manajemen tersebut, dapat meningkatkan kualitas tidur, meskipun penelitian lebih 

lanjut diperlukan. 

WHO   (World Health  Organization)  pada  tahun  1993,  menyatakan kurang  

lebih  18%  penduduk  dunia  pernah mengalami  gangguan  sulit  tidur,  dengan 

keluhan yang sedemikian hebatnya sehingga menyebabkan tekanan jiwa bagi 

penderitanya. Indonesia adalah termasuk  Negara  yang  memasuki era penduduk    

berstruktur lanjut  usia (aging structured population). Kualitas hidup yang baik akan 

membawa lansia tetap mampu hidup produktif dalam keterbatasannya. Sebaliknya, 

penurunan kualitas hidup justru membuat lansia menjadi manusia yang tidak 

produktif, bahkan tergantung pada bantuan pihak lain. Penurunan kualitas hidup 

antara lain disebabkan oleh gangguan tidur sebagai akibat proses penuaan. Maka 

penanganan gangguan tidur sesungguhnya merupakan upaya peningkatan kualitas 

hidup lansia (Kemenkes RI, 2015).  

Suastari, Bayu, dan Suka (2014) angka prevalensi insomnia di dunia pada 

lansia diperkirakan sebesar 13-47% dengan proporsi sekitar 50-70% terjadi pada usia 

diatas 65 tahun. Tsou (2013) Insomnia didefinisikan sebagai gangguan tidur kronis, 
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telah dilaporkan sebanyak 50%-70% dari semua orang berusia 65 tahun. Sebuah 

penelitian Aging Multicenter melaporkan bahwa sebesar 42% dari 9.000 lansia yang 

berusia diatas 65 tahun mengalami gejala insomnia. Di Indonesia, angka prevalensi 

insomnia pada lansia sekitar 67%. Sebanyak 55,8 % lansia mengalami insomnia 

ringan dan 23,3 % lansia yang mengalami insomnia sedang di Poliklinik Geriatri 

RSUP Sanglah. Dari hasil wawancara 15 lansia di Dusun III Desa Tuntungan II 

Kecamatan Pancur Batu, 11 diantaranya mengatakan waktu tidur pada  malam hari 

kurang dikarenakan lingkungan yang bising, sering terbangun pada malam hari dan 

terkadang susah untuk tidur.   

Kumar (2017), dalam jurnalnya menyatakan bahwa latihan relaksasi otot yang 

teratur dapat membantu pasien menginduksi tidur dan mempertahankan pola tidur 

sehat mereka dari 450 subjek, 110 ditemukan memiliki insomnia dan dikaitkan 

dengan peningkatan usia. Prevalensi insomnia adalah 24,4% dan terkait dengan 

beberapa faktor risiko. Rasa nyaman inilah yang dibutuhkan lansia guna 

meningkatkan kualitas tidurnya. Relaksasi Otot Progresif adalah teknik pikiran tubuh 

yang melibatkan perlahan-lahan tegang dan kemudian rilekskan setiap kelompok otot 

dalam tubuh. Teknik Relaksasi Otot Progresif dapat membantu untuk menjaga stres 

serta mengobati stres terkait masalah kesehatan seperti insomnia dan kecemasan. 

Tiyani (2015), mengatakan bahwa relaksasi otot progresif  akan berkontraksi dimana 

impuls saraf tiba pada akson terminal yang melepaskan asetikolin yang fungsinya 

membantu mengatur memori di otak dan mempengaruhi tindakan otot rangka dan 

otot polos di sistem saraf simpatis. 
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Aksu (2017), menyatakan bahwa relaksasi otot progresif dapat mencegah 

penurunan kualitas tidur pasien yang dilaporkan setelah reseksi paru. Berdasarkan 

hasil penelitian dari Ismail (2018) didapatkan bahwa setelah intervensi, teknik 

relaksasi otot progresif secara sgnifikan mengurangi rasa sakit, meningkatkan 

aktivitas fisik dan kualitas tidur dikalangan wanita setelah sesar. Kanender (2015), 

menyatakan bahwa terapi relaksasi otot progresif setelah di lakukan sebanyak 3 kali 

latihan efektif mengurangi ketegangan, kecemasan, insomnia dan asma. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang 

“Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Gangguan Tidur Lansia di Desa 

Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu”. 

1.2.   Perumusan Masalah 

   Menganalisis apakah ada pengaruh teknik relaksasi otot progresif terhadap 

gangguan tidur pada lansia di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu. 

1.3.   Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

Mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh teknik relaksasi otot progresif 

terhadap gangguan tidur pada lansia di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu. 

 

1.3.2. Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi gangguan tidur pada lansia sebelum di lakukan teknik 

relaksasi otot progresif di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu 
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2. Mengidentifikasi gangguan tidur pada lansia sesudah dilakukan teknik 

relaksasi otot progresif di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu. 

3. Mengidentifikasi pengaruh teknik relaksasi otot progresif terhadap gangguan 

tidur pada lansia di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu.  

1.4.   Manfaat Penelitian 

1.4.1.   Manfaat Teoritis 

    Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi salah satu sumber 

acuan dalam penanganan gangguan tidur secara nonfarmakologis.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi institusi STIKes Santa Elisabeth Medan 

Dapat digunakan sebagai salah satu karya tulis ilmiah dan kajian bagi 

penelitian mengenai relaksasi otot progresif serta dapat menjadi kajian teoritis 

yang berhubungan dengan relaksasi otot progresif terhadap gangguan tidur 

pada lansia. 

2.  Bagi Responden 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu terapi nonfarmakologis dalam 

 menangani gangguan tidur pada lansia. 

 

3.  Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan digunakan sebagai 

 bahan bagi peneliti selanjutnya memberikan terapi relaksasi serta dapat 

 memberikan ide baru dalam menangani gangguan tidur pada lansia. 
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BAB 2 

  TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1.  Lansia 

  Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas berangsur-

angsur mengakibatkan perubahan kumulatif, merupakan proses menurunnya daya 

tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh (Cholifah, 

2016). Menua juga menurut Nugroho (2008), merupakan suatu keadaan yang terjadi 

didalam kehidupan manusia tidak hanya mulai dari suatu waktu tertentu, tetapi 

dimulai sejak permulaan kehidupan. Menua juga di ikuti dengan kemunduran fisik 

yang ditandai dengan kulit yang mengendur, rambut memutih, gigi mulai ompong, 

pendengaran kurang jelas, penglihatan semakin memburuk, gerakan lambat, dan figur 

tubuh yang tidak proposional.   

 2.1.1. Batasan-batasan lanjut usia 

 Padila (2013), terdapat batasan usia yang dijadikan patokan untuk lanjut usia 

berbeda-beda, umumnya berkisar antara 60-65 tahun. Menurut World Health 

Organization (1999), ada empat tahapan yaitu: 

1. Usia pertengahan (middle age) usia 45-49 tahun 

2. Lanjut usia (elderly) usia 60-74 tahun 

3. Lanjut usia (old) usia 75-90 tahun 

4. Usia sangat tua (very old) usia >90 tahun  
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2.1.2.  Proses menua (aging process) 

Menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi didalam kehidupan manusia. 

Menua merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui tahap-tahap 

kehidupannya, yaitu neonatus, toddler, praschool, remaja, dewasa dan lansia. Tahap 

berbeda ini dimulai baik tahap biologis maupun psikologis (Padila, 2013). 

Undang-undang nomor 23 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada 

pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa umur 60 tahun a dalah usia permulaan tua. 

Menua bukanlah suatu penyakit, akan tetapi merupakan proses berangsur-angsur 

mengakibatkan perubahan yang kumulatif, merupakan proses menurunnya daya tahan 

tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh yang berakhir dengan 

kematian (Padila, 2013). 

2.1.3.  Faktor- faktor yang mempengaruhi proses menua 

Penyebab dari proses menua ini menurut Aspiani (2014), di sebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu:  

1. Hereditas (keturunan), yang melibatkan “Jam Gen”, perbaikan DNA respon 

terhadap stres, dan pertahanan terhadap antioksidan 

2. Lingkungan, yang melibatkan pemasukan kalori, penyakit-penyakit dan stres dari 

luar (misalnya: radiasi dan bahan-bahan kimia). 

2.1.4. Perubahan akibat proses menua 

Nugroho 2008, mengatakan perubahan akibat proses menua, yaitu: 

1. Perubahan fisik dan fungsi 
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a. Sel, yaitu: terjadi penurunan jumla sel, ukuran sel lebih besar, jumlah cairan 

tubuh dan cairan intraseluler berkurang, proporsi protein di otak, otot, ginjal dan 

hati menurun, jumlah sel otak menurun, mekanisme perbaikan sel terganggu, 

otak menjadi atrofi, beratnya berkurang 5-10%, dan  lekukan otak akan menjadi 

lebih dangkal dan melebar. 

b. Sistem persarafan, yaitu: menurunnya hubungan persarafan, berat otak menurun 

10-20% (sel saraf otak setiap orang berkurang setiap harinya), respon dan waktu 

beraksi lambat, saraf panca-indera mengecil, penglihatan berkurang, 

pendengaran menghilang, saraf penciuman dan perasa mengecil, lebih sensitif 

terhadap perubahan suhu, dan rendahnya tekanan terhadap dingin,  dan kurang 

sensitif terhadap sentuhan, defisit memori. 

c. Sistem pendengaran, yaitu: hilangnya daya pendengaran pada telinga dalam, 

terutama terhadap bunyi suara atau nada yang tinggi, suara yang tidak jelas, sulit 

mengerti kata-kata. Membran timpani menjadi atrofi menyebabkan otosklerosi. 

Terjadi pengumpulan serumen, dapat mengeras karena bertambahnya keratin. 

Fungsi pendengaran menurun pada lansia yang mengalami ketegangan/stres, 

titinus (bising yang bersifat mendengung), dan vertigo (perasaan yang tidak stabil 

yang terasa seperti bergoyang-goyang). 

d. Sistem penglihatan, yaitu: munculnya sfingter pupil akan menimbulkan sklerosis 

dan terdapat respon terhadap sinar menjadi menghilang, kornea lebih kelihatan 

berbentuk seperti sferis (bola), lensa lebih suram yang akan menjadi katarak. 

Meningkatnya ambang, pengamatan sinar, daya adaptasi terhadap adanya 
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kegelapan lebih lambat, susah melihat dalam gelap. Penurunan/hilangnya daya 

akomodasi, dengan manifestasi presbiopia, seseorang sulit melihat dekat yang 

mempengaruhi berkurangnya elastisitas lensa, lapang pandang menurun, dan 

daya membedakan warna berkurang. 

e. Sistem kardiovaskular, yaitu: Katup jantung menebal dan menjadi kaku, 

elastisitas dinding aorta menurun, kemampuan jantung memompa darah 

menurun, curah jantung menurun, kehilangan elastisitan pembuluh darah, kinerja 

jantung lebih rentan terhadap kondisi dehidrasi dan perdarahan, dan tekanan 

darah meninggi akibat resistensi pembuluh darah perifer. 

f. Sistem pengaturan suhu tubuh, hipotalamus dianggap bekerja sebagai sebagai 

thermostat, yaitu menentukan suhu tertentu. Yang sering ditemukan antara lain: 

temperatur tubuh menurun (hipotermia), lanjut usia akan mengalami dingin, 

pucat dan gelisah. 

g. Sistem pernapasan, yaitu: Otot pernapasan mengalami kelemahan akibat atrofi, 

kehilangan kekuatan dan menjadi kaku. Aktivitas silia menurun, paru kehilangan 

elastisistas, kapasitas residu menurun, menarik napas lebih berat, kapasitas 

pernapasan maksimum menurun. Ukuran alveoli menururn, berkurang elastisitas  

bronkus, oksigen pada arteri menururn menjadi 75 mmHg, karbon dioksida pada 

arteri tidak berganti, reflek dan kemapuan untuk  menurun. 

h. Sistem pencernaan, yaitu:  kehilangan gigi, indra pengecap menurun, esophagus 

melebar, rasa lapar menurun, dan peristaltik lemah dan biasnya timbul konstipasi. 
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Safitry (2018), terdapat masalah-masalah kesehatan yang sering terjadi pada      

       lansia yang sering disebut dengan sindroma geriatric yaitu kumpulan gejala-    

       gejala mengenai kesehatan yang sering dikeluhkan oleh para lanjut usia, yaitu: 

1. Immobility (kurang gerak), dimana disebabkan oleh adanya rasa nyeri, lemah, 

kekuatan otot, dan sendi. 

2. Instability atau jatuh misalnya kecelakaan seperti terpeleset. 

3. Incontinence urin didefenisiskan keluarnya urin yang berlebihan.  

4. Infectual impairement (gangguan intelektual seperti demensia dan delirium). 

5. Infection (infeksi) penurunan daya tahan/imunitas terhadap infeksi. 

6. Impairement of hearing, vision and smell (gangguan pendengaran, penglihatan 

dan penciuman) 

7. Isolation (Depression), misalkan kehilangan seseorang yang disayangi, pasangan 

hidup, anak, bahkan binatang peliharaan. Selain itu kecenderungan untuk 

menarik diri dari lingkungan, menyebabkan dirinya terisolasi dan menjadi 

depresi.  

8. Inanition (malnutrisi), anoreksia di pengaruhi oleh faktor fisiologis (perubahan 

rasa kecap, pembauan, sulit mengunyah, gangguan usus, dll), psikologis (depresi 

dan demensia) dan sosial (hidup dan makan sendiri) yang berpengaruh pada 

nafsu makan dan asupan makanan. 

9. Impecunity (tidak punya penghasilan). 

10. Latrogenic (penyakit karena pemakaian obat-obatan). 
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11. Insomnia (gangguan tidur), berbagai keluhan gangguan tidur yang sering 

dilaporkan oleh lansia yaitu sulit untuk masuk kedalam proses tidur, tidurnya 

tidak dalam dan mudah terbangun, jika terbangun sulit untuk tidur kembali. 

Terbangun dini hari, lesu setelah bangun di pagi hari. 

12. Immune-defficiency (penurunan system kekebalan tubuh). 

13. Impotance (gangguan seksual). 

14. Impaction (sulit buang air besar). 

2.1.5.  Dampak kemunduran 

Nugroho (2008), mengatakan kemunduran yang dialami lansia yaitu insomnia 

atau gangguan tidur hal ini dapat disebabkan oleh penyebab psikis atau fisik. 

Insomnia ini dapat sesuatu  jika terjadi untuk jangka waktu panjang ataupun jangka 

pendek. 

1. Penyebab faktor fisik antara lain: sering kencing, kram betis, sakit gigi, nyeri 

seperti atritis, sindrom tungkai bergerak. 

2. Faktor sosial: pertengkaran keluarga  

3. Faktor emosional: kecemasan, depresi, stres, marah tidak tersalurkan. 

4. Faktor medis: penyakit jantung, paru, diabetes militus dan apnea tidur. 

2.2. Gangguan Tidur 

 Tidur merupakan suatu proses otak yang dibutuhkan oleh seseorang untuk 

dapat berfungsi dengan baik. Tidur dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan 

mental, emosi, kesehatan dan mengurangi stres (Aspiani, 2014) Beberapa gangguan 

tidur dapat mengancam jiwa, baik secara langsung (insomnia yang bersifat keturunan 
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dan fatal seperti apnea tidur obstruktif) maupun tidak langsung misalnya kecelakaan 

akibat gangguan tidur. Gangguan tidur dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Faktor ekstrinsik (luar), misalnya lingkungan yang kurang tenang. 

2. Faktor intrinsik, yaitu: organik berupa nyeri, gatal, kram betis, sakit gigi, sindrom 

tungkai bergerak (akatisia), dan penyakit tertentu yang membuat gelisah. 

Psikogenik, misalnya depresi, kecemasan, stres, iriabilitas, dan marah yang tidak 

tersalurkan.  

 Lansia dengan depresi, stroke, penyakit jantung, penyakit paru, diabetes, arthritis, 

atau hipertensi sering melaporkan bahwa kualitas tidur buruk dan durasi tidurnya 

kurang bila dibandingkan dengan lansia yang sehat. Gangguan tidur juga dikenal 

sebagai penyebab morbiditas yang signifikan. Ada beberapa dampak serius gangguan 

tidur pada lansia, misalnya mengantuk berlebihan disiang hari (Priyoto, 2015). 

2.2.1.  Klasifikasi gangguan tidur 

  Priyoto (2015), mengklasifikasikan gangguan tidur, yaitu: 

1. Gangguan tidur primer adalah gangguan tidur yang bukan di sebabkan oleh 

gangguan mental lain dan kondisi medis umum atau zat. Gangguan tidur ini di 

bagi dua, yaitu disomnia dan parasomnia. Disomnia di tandai dengan gangguan 

pada jumlah, kualitas, dan waktu tidur. Parasomnia dikaitkan dengan perilaku 

tidur atau peristiwa fisiologis yang dikaitkan dengan tidur, stadium tidur tertentu, 

atau perpindahan tidur-bangun.  

2. Gangguan tidur terkait gangguan mental  
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3. Gangguan tidur akibat kondisi medis umum diakibatkan oleh pengaruh fisiologis 

langsung kondisi medis umum terhadap siklus tidur-bangun. 

4. Gangguan tidur akibat zat 

Priyoto (2015), megatakan gangguan tidur pada lansia yang sering ditemukan 

terdiri atas beberapa bagian, yaitu: 

1. Insomnia primer, ditandai dengan keluhan sulit memulai tidur atau 

mempertahankan tidur atau tetap tidak segar meskipun sudah tidur. 

2. Insomnia kronis, disebut juga dengan insomnia psikofisiologis.  

3. Insomnia idiopatik, insomnia yang sudah terjadi sejak kehidupan dini atau 

bawaan sejak lahir.  

2.2.2. Penyebab ganngguan tidur 

 Gangguan tidur bukan merupakan suatu penyakit, tetapi merupakan suatu 

gejala. Gangguan tidur dapat disebabkan karena emosional (cemas, gelisah, depresi 

atau ketakutan). Terbangun pada dini hari serta pola tidur yang tidak teratur juga 

mengakibatkan gangguan tidur (Aspiani, 2014). 

2.2.3. Fisiologi tidur normal 

Priyoto (2015), mengatakan rata-rata orang dewasa sehat membutuhkan waktu 

7 setengah jam sampai 8 jam untuk tidur setiap malam. Walaupun demikian, ada 

beberapa orang yang membutuhkan waktu tidur lebih atau kurang. Tidur normal 

dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya usia. Waktu tidur lansia berkurang 

berkaitan dengan faktor penuaan. Anggarwati (2016), lansia memiliki kuantitas tidur 

sekitar 7 jam pada malam hari. 
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2.2.4. Alat ukur gangguan tidur 

Insomnia Severity Index (ISI) merupakan salah satu instrumen yang 

digunakan untuk mengukur gangguan tidur lansia yang telah divalidasi (Morin, 

2016). Instrument ISI di kembangkan oleh Charles Morin, PhD, et al yang di update 

terakhir bulan Desember 2016. Domain dalam ISI adalah tingkat keparahan onset 

tidur, pemeliharaan tidur dan masalah bangun pagi, ketidakpuasan tidur, gangguan 

kesulitan tidur dengan fungsi siang hari, kemampuan melihat masalah tidur oleh 

orang lain, kesulitan yang disebabkan oleh kesulitan tidur.  

Morin,dkk (2011), Insomnia Severity Index ini terdiri atas 7 pertanyaan 

dengan 4 jawaban yang dapat dipilih oleh lansia dengan ketentuan skor 0–7 Tidak ada 

insomnia yang signifikan secara klinis, 8–14 Insomnia subthreshold, 15-21 Insomnia 

klinis (keparahan sedang), 22-28 Insomnia klinis (berat). Pertanyaan nomor 1-3 

kategori 0 (tidak ada masalah), 1 (ringan), 2 (sedang), 4 (sangat parah). Pertanyaan  

nomor 4 kategori 0 (sangat puas), 1 (puas), 2 (netral), 3 (tidak puas), 4(sangat tidak 

puas puas). Pertanyaan 5-7 kategori 0 (tidak sama sekali), 1 (sedikit), 2 (agak), 4 

(sangat banyak). 

2.3.  Relaksasi Otot Progresif 

Terapi latihan adalah gerakan tubuh, postur, atau aktivitas fisik yang di lakukan 

secara sistematis dan terencana guna memberikan manfaat bagi pasien atau klien. 

Berguna untuk meningkatkan fungsi tubuh, mengurangi faktor resiko terkait 

kesehatan, dan mengoptimalkan kondisi kesehatan dan kebugaran secara keseluruhan. 

Latihan relaksasi juga membantu pasien untuk belajar mengurangi nyeri, ketegangan 
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otot, kecemasan atau stres. Relaksasi progresif, dipelopori oleh Jacobson 

menggunakan peningkatan kontraksi dan relaksasi otot volunter dari distal ke 

proksimal secara sistematis (Kisner & Kolby, 2016). 

Teknik relaksasi otot progresif menempatkan pasien di area yang tenang dalam 

posisi yang nyaman, dan pastikan untuk melonggarkan pakaian bila menghalangi, 

minta pasien bernapas dengan relaks dan dalam. Kemudian minta pasien 

mengkontraksikan otot distal tangan atau kaki secara sadar selama beberapa detik (5-

7) kemudian merelaksasi otot tersebut secara sadar selama 20-30 detik sambil 

meminta pasien merasakan sensasi berat di tangan atau di kaki dan sensasi hangat di 

otot yang baru saja di relaksasi (Kisner & Kolby, 2016). 

Latihan relaksasi otot progresif melibatkan otot yang tegang dan relaks dengan 

cara yang berulang-ulang, berpindah dari tangan ke bahu, leher ke kepala, lalu turun 

perut dan kembali ke bokong, kaki menegang dan santai secara bergantian selama 10 

detik. Waktu yang digunakan biasanya dalam satu periode 20-30 menit. Posisi terbaik 

adalah duduk dengan nyaman dan punggung lurus serta kaki rata di lantai (Barker, 

2009). 

 Lansia mengalami insomnia atau sulit tidur yang diakibatkan oleh kecemasan 

yang berakibat timbulnya emosi negatif, baik terhadap permasalahan tertentu maupun 

kegiatan sehari-hari seseorang bila tidak diatasi. Insomnia pada lansia dapat diatasi 

dengan cara nonmedikasi yaitu dengan terapi relaksasi otot progresigf sehingga 

seseorang kembali pada taraf normal. (Setyoadi, 2011). Teknik relaksasi otot 

progresif adalah teknik relaksasi otot dalam yang tidak memerlukan imajinasi, 
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ketekunan atau sugesti. Salah satu cara dari teknik relaksasi yang mengkombinasikan 

latihan napas dalam dan serangkaian seri kontraksi dan relaksasi otot tertentu 

misalnya teknik relaksasi otot progresif. Teknik relaksasi otot progresif 

memungkinkan pasien untuk mengendalikan respon tubuhnya terhadap ketegangan 

(Kozier, 2011). 

2.3.2.  Tujuan terapi relaksasi otot progresif 

Terapi relaksasi otot progresif bertujuan untuk mencapai keadaan relaks 

menyeluruh, mencakup keadaan relaks secara fisiologis yang merangsang 

hipotalamus dengan mengeluargakan pituitary untuk merilekskan pikiran (Karang 

dan Rizal, 2017). Menurut setyoadi (2011), tujuan dari teknik relaksasi otot progresif 

ini adalah untuk: 

1. Menurunkan ketegangan otot, kecemasan, nyeri leher dan punggung, tekanan 

darah tinggi, frekuensi jantung dan laju metaboli 

2. Mengurangi disritmia jantung, kebutuhan oksigen pada lansia yang dapat 

memeberikan udara ke otak  

3. Meningkatkan gelombang alfa otak yang terjadi setelah klien sadar dan tidak 

memfokuskan perhatian serta relaks. 

4. Meningkatkan rasa kebugaran. 

5. Memperbaiki kemampuan untuk mengatasi stres. 

6. Mengatasi insomnia, depresi, kelelahan, iritabilitas, spasme otot, fobia ringan, 

gagap ringan 

7. Membangun emosi positif dan emosi negatif yang dialami lansia  
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2.3.3.   Indikasi Terapi Relaksasi Otot 

 Setyoadi (2011), ada beberapa indikasi yang dapat diberikan yaitu pada pasien 

yang mengalami gangguan tidur (insomnia), sering mengalami stres, cemas dan 

depresi. 

2.3.4.  Kontraindikasi relaksasi otot progresif 

Menurut setyoadi (2011), kontraindikasi pada relaksasi ini adalah pasien yang 

mengalami keterbatasan gerak, misalnya tidak bisa meggerakkan badannya dan yang 

mengalami perawatan tirah baring (bed rest). 

2.3.5.  Hal-hal yang perlu diperhatikan 

  Setyoadi (2011), Hal-hal yang perlu diperhatikan pada teknik ini adalah : 

1. Jangan terlalu menegangkan otot berlebihan karena dapat melukai diri sendiri 

2. Dibutuhkan waktu sekitar 20-50 detik untuk membuat otot-otot relaks 

3. Perhatikan posisi tubuh. Lebih nyaman dengan mata tertutup. Hindari dengan 

posisi berdiri. 

4. Menegangkan kelompok otot dua kali tegangan 

5. Melakukan pada bagian kanan tubuh dua kali, kemudian bagian kiri dua kali 

6. Memeriksa apakah klien benar-benar relaks 

7. Terus-menerus memberikan instruksi 

8. Memberikan instruksi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. 

9. Pada saat melaksanakan relaksasi otot progresif perlu diperhatikan menegangkan 

otot ditahan kira-kira lima detik dan dikendorkan pada saat yang sama (Mckey & 

Dinkert, 2005). 
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2.3.6. Teknik terapi relaksai otot 

Beberapa pelaksanaan menurut Setyoadi (2011), yaitu: 

1. Persiapan alat dan lingkungan: kursi, bantal, serta lingkungan yang tenang dan 

sunyi. 

2. Persiapan klien 

a. Jelaskan tujuan, manfaat, prosedur dan pengisian lembaran persetujuan terapi 

kepada klien. 

b. Posisikan tubuh  klien secara nyaman yaitu berbaring dengan mata tertutup 

menggunakan bantal dibawah kepala dan lutut atau duduk di kursi dengan 

kepala ditopang,  

c. Lepaskan aksesoris digunakan seperti kacamata, jam dan sepatu 

d. Longgarkan ikatan dasi, ikat pinggang atau hal lain yang sifatnya mengikat 

ketat. 

3. Prosedur 

Gerakan 1: ditunjukkan untuk melatih otot tangan 

a. Genggam tangan kiri sambil membuat suatu kepalan 

b. Buat kepalan semakin kuat sambil merasakan sensasi ketegangan yang 

terjadi 

c. Pada saat kepalan dilepaskan, klien dipandu untuk merasakan relaks selama 

10 detik 
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d. Gerakan pada tangan kiri ini dilakukan dua klien sehingga klien dapat 

membedakan perbedaan antara ketegangan otot dan keadaan relaks yang 

dialami. 

e. Prosedur serupa juga dilatihkan pada tangan kiri. 

Gerakan 2: ditunjukkan untuk melatih otot tangan bagian belakang, tekuk kedua 

lengan kebelakang pada pergelangan tangan sehingga otot ditangan dibagian 

belakang dan lengan bawah menegang, jari-jari menghadap ke langit-langit.  

 

Gambar 1 : Gerakan Melatih Otot Tangan 

Gerakan 3: ditunjukkan untuk melatih otot biseps (otot besar pada bagian atas  

       pangkal lengan) 

a. Genggam kedua tangan sehingga menjadi kepalan 

b. Kemudian membuka kedua kepalan kepundak sehingga otot biseps akan 

menjadi tegang. 
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Gambar 2 : Melatih Otot Biseps 

Gerakan 4: ditunjukkan untuk melatih otot bahu supaya mengendur 

a. Angkat kedua bahu setinggi-tingginya seakan-akan hingga menyentuh kedua 

telinga 

b. Fokuskan perhatian gerakan pada kontras ketegangan yang terjadi dibahu, 

punggung atas, dan leher. 

 

Gambar 3 : Melatih Otot Bahu 

Gambar 5 dan 6: ditunjukkan untuk melemaskan otot-otot wajah (seperti otot  

       dahi, mata, rahang dan mulut). 
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a. Gerakkan dan otot dahi dengan cara mengerutkan dahi dan alis sampai otot 

terasa dan kulitnya keriput. 

b. Tutup keras-keras mata sehingga dapat dirasakan ketegangan disekitar mata 

dan otot-otot yang mengendalikan gerakan mata. 

Gerakan 7: ditunjukkan untuk mengendurkan ketegangan yang di alami oleh otot  

       rahang. Katupkan rahang, diikuti dengan menggigit gigi sehingga terjadi    

       ketegangan di sekitar otot rahang. 

Gerakan 8: ditunjukkan untuk mengendurkan otot-otot sekitar mulut. Bibir  

       dimoncongkan sekuat-kuatnya sehingga akan dirasakan ketegangan disekitar  

       mulut. 

 

Gambar 4 : Mengendurkan Otot-otot Wajah 

Gerakan 9: ditunjukkan untuk merilekskan otot leher bagian depan maupun  

       belakang. 

a. Gerakan diawali dengan otot leher bagian belakang kemudian otot leher 

bagian depan 
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b. Letakkan kepala sehingga dapat beristirahat 

c. Tekan kepala pada permukaan bantalan kursi sedemikian rupa sehingga dapat 

merasakan ketegangan dibagian belakang leher dan punggung atas. 

Gerakkan 10: ditunjukkan untuk melatih otot leher bagain depan 

a. Gerakan membawa kepala ke muka 

b. Benamkan dagu ke dada, sehingga dapat merasakan ketegangan di daerah 

leher bagian muka. 

Gerakan 11: ditunjukkan untuk melatih otot punggung 

a. Angkat tubuh dari sandaran kursi 

b. Punggung dilengkungkan 

c. Busungkan dada, tahan kondisi tegang selama 10 detik, kemudian relaks 

d. Saat relaks, letakkan tubuh kembali ke kursi sambil membiarkan otot menjadi 

lemas.  

 

Gambar 5 : Melatih Otot Punggung dan leher 
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Gerakan 12: ditunjukkan untuk melemaskan otot dada 

a. Tarik napas panjang untuk mengisi paru-paru dengan udara sebanyak-

banyaknya. 

b. Ditahan selama beberapa saat, sambil merasakan ketegangan dibagian dada 

sampai turun ke perut, kemudian di lepas. 

c. Saat ketegangan dilepas, lakukan napas normal dengan lega. 

d. Ulangi sekali lagi sehingga dapat dirasakan perbedaan antara kondisi tegang 

dan relaks. 

Gerakan 13: ditunjukkan untuk melatih otot perut 

a. Tarik dengan kuat perut ke dalam. 

b. Tahan sampai menjadi kencang dan keras selama 10 detik, lalu dilepaskan 

bebas. 

c. Ulangi kembali seperti gerakan awal untuk perut ini. 

Gerakan 14-15: ditunjukkan untuk melatih otot-otot kaki (seperti paha dan betis) 

a. Luruskan kedua telapak kaki sehingga otot paha terasa tegang 

b. Lanjutkan dengan mengunci lutut sedemikian rupa sehingga ketegangan 

pindah ke otot betis 

c. Tahan posisi tegang selama 10 detik, lalu di lepas 

d. Ulangi setiap gerakan masing-masing dua kali 
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Gambar 6 : Melatih Otot Kaki 

4. Kriteria evaluasi 

Setyoadi (2011), hal- hal yang perlu di evaluasi adalah: 

a. Klien tidak mengalami gangguan tidur (insomnia) dan tidak stress 

b. Kebutuhan dasar klien terpenuhi 

c. Tanda-tanda vital dalam batas normal. 

2.4. Keterkaitan Teknik Relaksasi Otot Progresif Terhadap Gangguan Tidur 

Lansia di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Tahun 2019 

Proses menua menimbulkan berbagai masalah yang salah satunya masalah fisik. 

Semakin lanjut usia seseorang, mereka akan mengalami kemunduran terutama di 

bidang fungsional. Pada lansia dapat diberikan aktivitas dalam bentuk intervensi 

terapi relaksasi otot progresif yang dapat membuat relaks responden. Terapi ini di 
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lakukan apabila tidak bisa tidur, karena dengan teknik ini dapat menenangkan pikiran 

pada lansia (Merta, 2018). 

Perubahan aspek fisiologis mengakibatkan terjadinya penurunan kekuatan otot 

dan kualitas tidur pada lanjut usia. Penurunan kekuatan otot pada lansia terjadi karena 

adanya perubahan struktur otot akibat penuaan. Bentuk-bentuk perubahan struktur 

otot tersebut berupa penurunan jumlah dan ukuran serabut otot, atropi pada beberapa 

serabut otot, peningkatan jaringan lemak dan jaringan penghubung dan lain-lain 

mengakibatkan efek yang bersifat negatif. Kekurangan tidur dapat mengakibatkan 

ngantuk disiang hari, gangguan memori, depresi, gangguan kognitif, stres, sering 

terjatuh dan penurunan kualitas tidur (Merta, 2018). 

Kumutha (2014), mengatakan bahwa progressive muscle relaxation merupakan 

salah satu metode relaksasi sederhana yang melalui dua proses yaitu menegangkan 

dan merelaksasikan otot tubuh. Heavey (2014), menyatakan bahwa ketika otot-otot 

dalam keadaan relaks, maka akan mampu memberikan stimulus ke hipotalamus yang 

kemudian akan menekan sistem saraf simpatis dan terjadi penurunan produksi 

hormon epinefrin dan norepinefrin sehingga dapat memberikan rasa tenang dan 

nyaman.  

Penelitian Austaryani dan Widodo (2017), mengemukakan bahwa relaksasi 

yang dapat digunakan untuk mengatasi insomnia adalah relaksasi otot progresif yang 

dapat menurunkan denyut nadi dan tekanan darah, juga mengurangi keringat dan 

frekuensi pernapasan dan juga mengatasi ansietas.  
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESA PENELITIAN 

3.1.   Kerangka Konsep 

  Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga 

dapatdipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Konsep adalah 

suatu pengertian dasar dari sesuatu yang akan diteliti (Surahman,dkk 2016). 

Bagan 3.1. :Kerangka Konsep Penelitian Pengaruh Terapi Relaksasi Otot 

Progresif Terhadap Gangguan Tidur Lansia di Desa Tuntungan II 

Kecamatan Pancur Batu Tahun 2019 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Keterangan: 

   = Variabel yang diteliti 

   = Variabel yang tidak di teliti 

   = Mempengaruhi  

   = Berhubungan  

Faktor ekstrinsik : Lingkungan 

Gangguan Tidur 

Terapi relaksasi 
otot progresif 

0–7  =Tidak ada insomnia yang  
      signifikan secara klinis 

8–14 = Insomnia subthreshold 

15-21 =Insomnia klinis (keparahan                             
   sedang) 

22-28 = Insomnia klinis (berat) 

 

Faktor intrinsik :  

1. Organik berupa nyeri, gatal, 

kram betis, sakit gigi, sindrom 

tungkai bergerak (akatisia), dan 

penyakit tertentu yang membuat 

gelisah. 
2. Psikogenik, misalnya depresi, 

kecemasan, stres, iriabilitas, dan 

marah yang tidak tersalurkan 
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 Berdasarkan bagan di atas menjelaskan bahwa variabel independen yaitu 

terapi relaksasi otot progresif dan variabel dependen yaitu gangguan tidur. Pada 

penelitian ini dilakukan pre-test dengan membagikan kuesioner Insomnia Severity 

Index (ISI), intervensi 1-6 hari berturut-turut dengan terapi relaksasi otot progresif 

dan setelah itu post-test dengan kuesioner ISI yang sama saat pretest. 

3.2. Hipotesis Penelitian 

 Surahman,dkk (2016), mengatakan hipotesis penelitian adalah suatu 

pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan uji statistik 

yang sesuai. Hipotesis adalah suatu asumsi pernyataan hubungan antar dua variabel 

atau lebih yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Sehingga hipotesis 

tidak menilai benar atau salah tetapi menguji asumsi dengan data empiris apakah 

sahih atau tidak. Setelah dilaksanakan penelitian didapatkan hipotesis penelitian ini 

adalah Ha : ada pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap gangguan tidur  

lansia di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1.   Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian adalah keseluruhan rencana untuk mendapatkan jawaban 

atas pertanyaan yang sedang dipelajari dan untuk menangani berbagai tantangan 

terhadap bukti penelitian yang layak. Dalam merancang penelitian ini, peneliti 

memutuskan mana yang spesifik yang akan diadopsi dan apa yang akan mereka 

lakukan untuk meminimalkan dan meningkatkan interpretabilitas hasil (Cresswell, 

2009). 

 Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan rancangan 

penelitian pra eksperimental dengan penelitian one group pre-post test design. 

Digunakan untuk mengukur perubahan dalam hasil sebelum dan sesudah intervensi 

dilaksanakan (Brewer, 2011). Bentuk rancangan ini adalah sebagai berikut : 

Bagan 4.1. Desain Penelitian One Group Pretest Posttest  

 

Subjek Pre-test Perlakuan Post-test 

K 01 X1-6 02 

Keterangan : 

K  = responden 

O1    = Nilai Pretest (Sebelum diberi Terapi relaksasi otot progresif) 

X1-6  = Intervensi (Terapi relaksasi otot progresif) dilakukan dengan satu kali               

    sehari selama enam hari secara berturut-turut 

O2       = Nilai Posttest (sesudah diberi Terapi relaksasi otot progresif) 
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4.2.   Populasi dan Sampel 

4.2.1.   Populasi  

Populasi adalah setiap unit individual atau koleksi barang yang menjadi 

subjek investigasi (Fowler, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah para lansia 

dengan usia ≥ 65 tahun di Dusun III Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu 

sebanyak 50 orang. 

4.2.2.   Sampel 

 Sampel adalah bagian dari elemen populasi untuk mewakili seluruh populasi 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu pengetahuan penelitian tentang populasi untuk memilih anggota 

sampel. Peneliti mungkin memutuskan dengan sengaja untuk memilih orang-orang 

yang dinilai tipikal dari populasi tentang masalah yang diteliti (Polit & Beck, 2012).  

Dalam pegambilan sampel ini ada beberapa kriteria inklusi, yaitu 

1. Lansia berumur 65 tahun ke atas 

2. Lansia yang mengalami gangguan tidur 

3. Lansia yang tidak bedrest 

Pengambilan sampel ini berpedoman pada Roscoe dalam Suryani & 

Hendriyadi (2016) yang mengatakan bahwa untuk penelitian eksperimen yang 

sederhana, dengan pengendalian yang ketat ukuran sampel bisa antara 10-20 elemen. 

Peneliti menetapkan 15 orang sebagai subjek dalam penelitian yang sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan. Maka jumlah keseluruhan sampel adalah 15 orang. 
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4.3.   Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.3.1.   Variabel Penelitian 

Variabel perlu ditentukan dalam percobaan sehingga jelas untuk mengetahui 

kelompok apa yang menerima perlakuan eksperimental dan hasil apa yang sedang 

diukur (Creswell, 2009). 

1. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau nilainya  

menentukan variabel lain. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, di amati, dan di 

ukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya terhadap variabel lain. 

Adapun variabel independen pada penelitian ini adalah terapi relaksasi otot 

progresif. 

2. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang terikat (Creswell, 2009). 

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah gangguan tidur. 

4.3.2.   Definisi Operasional 

   Defenisi operasional berasal dari seperangkat prosedur atau tindakan progresif 

yang dilakukan peneliti untuk menerima kesan sensorik yang menunjukkan adanya 

atau tingkat eksistensi Suatu variabel (Grove, 2015). 
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Tabel 4.2. Definisi Operasional Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif 

Terhadap Gangguan Tidur pada Lansia dengan di Desa Tuntungan 

II Kecamatan Pancur Batu 

Variabel Definisi Indikator Alat 

ukur 

Skala Skor 

Independen 

Terapi 
relaksasi otot 

progresif 

Teknik 

relaksasi otot 
merupakan 

relaksasi 

yang di 
berikan 

dengan satu 

kali sehari 
selama enam 

hari berturut-

turut untuk 

peregangan 
pada otot 

pada lansia  

Teknik 

relaksasi 
otot dapat 

dilakukan 

sesuai 
prosedur 

dengan 

waktu 20-
30 menit 

Standar 

Prosedur 
Operasion

al (SOP) 

-  -  

Dependen  

Gangguan 
tidur  

Ganguan 

tidur 
merupakan 

salah satu 

masalah tidur 
yang dialami 

lanjut usia 

Gangguan 

tidur  

Insomnia 

Severity 
Index 

Interval 0–7=Tidak ada 

insomnia yang 
signifikan 

secara klinis  

8–14=Insomnia 
subthreshold 

15-21=Insomnia 

klinis 
(keparahan 

sedang) 

22-28=Insomnia 

klinis (berat). 

 

4.4.   Instrumen Penelitian 

 Alat ukur (instrumen) untuk menilai variabel dependen (tingkat gangguan tidur) 

dalam penelitian ini menggunakan kuesioner Insomnia Severity Index yang telah baku 

yang dikembangkan oleh Charles Morin. Instrumen untuk menilai data pretest-

posttest menggunakan kuesioner yang sama yaitu terdiri atas 7 pertanyaan dengan 5 

jawaban yang dapat dipilih oleh lansia dengan ketentuan skor 0–7 Tidak ada 
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insomnia yang signifikan secara klinis, 8–14 Insomnia subthreshold, 15-21 Insomnia 

klinis (keparahan sedang), 22-28 Insomnia klinis (berat). Lembar kuesioner Insomnia 

Severity Index berisi data demografi responden meliputi : nama inisial responden, 

alamat dan usia.  

 Instrumen yang digunakan oleh peneliti pada variabel independen adalah SOP 

terapi relaksasi otot progresif yang telah baku dalam buku terapi modalitas 

keperawatan pada klien psigeriatrik oleh Setyoadi (2011).  

 Sebelum diberikan terapi relaksasi otot progresif pada lansia, terlebih dahulu 

dibagikan kuesioner Insomnia Severity Index untuk mengetahui lansia yang 

mengalami gangguan tidur. Lansia yang mengalami gangguan tidur diberikan terapi 

relaksasi otot progresif sesuai SOP. Terapi ini dilaksanakan selama enam hari secara 

berturut-turut selama 20-30 menit. Pada akhir pertemuan dibagikan kembali 

kuesioner Insomnia Severity Index kepada lansia. 

4.5.   Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.5.1.   Lokasi 

   Penelitian dilakukan di Dusun III Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu. 

Alasan melakukan penelitian di tempat ini karena jumlah responden dalam penelitian 

ini memadai yaitu lansia yang mengalami gangguan tidur.  

4.5.2.   Waktu Penelitian 

      Waktu penelitian terapi relaksasi otot terhadap gangguan tidur pada lansia 

mulai dari tanggal 25 Maret-2 April tahun 2019 dan sudah mendapat izin dari 

pemerintah setempat. 
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4.6.   Prosedur Pengumpulan dan Teknik Pengumpulan Data 

4.6.1.   Pengumpulan Data 

      Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti terhadap 

sasarannya (Polit, 2010). Data primer didapat langsung dari lansia di Dusun III 

Tuntungan II Medan. 

4.6.2.  Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Polit & 

Beck, 2012). Pada proses pengumpulan data peneliti menggunakan kuesioner. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Persiapan alat ukur/instrumen berupa kuesioner 

2. Persiapan administrasi yaitu dengan pemberian informed consent 

3.  Meminta kesediaan lansia menjadi calon responden dengan memberi informed  

      consent yang dimana berisikan tentang persetujuan menjadi sampel 

4.  Tahap pelaksanaan  

a. Pre intervensi, melakukan pengukuran gangguan tidur dengan menggunakan 

kuesioner Insomnia Severity Index (ISI). 

b. Intervensi, melaksanakan terapi relaksasi otot progresif bersama lansia dengan 

satu kali sehari selama enam hari berturut-turut. 

c. Post intervensi, melakukan pengukuran gangguan tidur dengan menggunakan 

kuesioner yang sama saat prettest yaitu Insomnia Severity Index (ISI) 
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4.6.3. Uji Validitas dan Reliabilitas 

  Dikatakan valid jika informasi yang terkumpul hanya akan membantu jika 

pengukuran dan pengumpulan data memang akurat. Dikatakan reliabel jika perangkat 

pengukuran penelitian konsisten atau dapat digunakan berulang kali (Heavey, 2014).  

  Pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan uji validitas dan reliabilitas di 

karenakan SOP teknik relaksasi otot progresif telah baku yang diambil dari buku 

terapi modalitas keperawatan pada klien psikogeriatik oleh Setyoadi tahun 2011. 

Kemudian kuesioner juga yang digunakan yaitu Insomnia Severity Index untuk 

mengukur gangguan tidur telah baku yang dikembangkan oleh Charles Morin 

memiliki sensitivitas 86,1% dan spesifisitas 87,7%  dengan konsistensi internal 

Cronbach α = 0,90 dan 0,91 yang dibaharui terakhir pada Desember 2016. 

4.7. Kerangka Operasional  

Bagan 4.2. Kerangka Operasional Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif 

Terhadap Gangguan Tidur Lansia di Desa Tuntungan II 

Kecamatan Pancur Batu 

 

 

 

 

   

 

 

 

Pengajuan Judul Pengambilan Data Awal 

Posttest  (Menilai Gangguan Tidur Lansia Setelah Intervensi) 

Intervensi (Dilakukan Terapi Relaksasi Otot pada Lansia Selama Enam Hari) 

 

Prettest  (Menilai Gangguan Tidur Lansia Sebelum Intervensi) 

 

Informasi dan Informed 

Consent 

Prosedur Izin Penelitian 

Analisa Data 

 

Pengolahan Data 

 

Hasil 
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4.8.  Analisis Data 

 Setelah data terkumpul maka di lakukan pengolahan data dengan cara 

perhitungan statistik untuk menentukan besarnya pengaruh terapi relaksasi otot 

progresif terhadap gangguan tidur lansia. Dalam proses pengolahan data terdapat 

langkah-langkah yang harus ditempuh, antara lain: Editing merupakan kegiatan untuk 

pemeriksaan, pengecekan, dari kuesioner yang telah diisi responden. Coding adalah 

kegiatan merubah data berbentuk huruf pada kueioner menjadi bentuk angka/bilangan 

dalam upaya memudahkan pengolahan/analisa data di komputer, Entry data yaitu 

mengisi kolom-kolom kartu kode sesuai dengan jawaban masing-masing pertanyaan. 

Cleaning data  adalah pemeriksaan kembali data hasil entry data agar terhindar 

ketidaksesuaian. 

4. Analisis univariat dilakukan untuk meperoleh gambaran setiap variabel, 

melihat frekuensi dapat diketahui masing-masing deskripsi masing-masing 

variabel dalam penelitian yaitu data demografi responden. Distribusi frekuensi 

dalam penelitian ini yaitu: inisial nama reponden, umur, jenis kelamin, alamat. 

Menganalisis gangguan tidur pada lansia sebelum dan sesudah di lakukan 

teknik relaksasi otot progresif di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu 

5. Analisa bivariat, merupakan analisa untuk mengetahui apakah ada atau 

tidaknya pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap gangguan tidur 

lansia. Analisa bivariat dengan menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test 

dikarenakan data tidak berdistribusi normal. 

4.9. Etika Penelitian 
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 Dalam studi yang melibatkan manusia atau hewan, para peneliti harus 

berurusan dengan masalah etika. Ketika bisa jadi menantang karena persyaratan etika 

terkadang bertentangan dengan keinginan untuk menghasilkan bukti yang kuat. (Polit 

& Beck, 2012). 

 Polit dan Beck (2012), didapatkan laporan belmont mengartikulasikan tiga 

prinsip luas yang menjadi dasar jika perilaku etis dalam penelitian didasarkan: 

beneficience, respect for human, and justice. Kami membahas secara singkat prinsip-

prinsip sebagai berikut :  

1. Beneficence (berbuat baik), membebankan tugas pada peneliti untuk 

meminimalkan bahaya dan memaksimalkan manfaat.  

2. Respect for human dignity (menghormati martabat manusia) adalah prinsip ini 

mencakup hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk pengungkapan 

penuh. Penentuan nasib sendiri berarti bahwa calon peserta dapat secara sukarela 

memutuskan apakah akan mengambil bagian dalam studi, tanpa risiko perawatan. 

Pengungkapan penuh berarti bahwa peneliti telah sepenuhnya menggambarkan 

sifat penelitian, hak orang tersebut juga menolak partisipasi, tanggung jawab 

peneliti, dan kemungkinan risiko serta manfaatnya. 

3. Justice (keadilan) adalah mencakup hak peserta atas perlakuan adil dan hak 

privasi mereka. Satu aspek keadilan menyangkut distribusi manfaat dan beban 

penelitian yang adil. prinsip keadilan memberlakukan kewajiban-kewajiban 

khusus terhadap individu-individu yang tidak mampu melindungi kepentingan 

mereka sendiri untuk memastikan bahwa mereka tidak dieksploitasi. Sebagian 
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besar penelitian dengan manusia melibatkan instruksi ke dalam kehidupan 

pribadi. Peneliti harus memastikan bahwa penelitian mereka tidak lebih 

mengganggu daripada yang seharusnya dan privasi peserta dijaga terus menerus. 

peserta memiliki hak untuk berharap bahwa data mereka akan dijaga 

kerahasiaannya. 

4. Informed consent and participant authorization (lembar persetujuan dan otorisasi 

peserta), informed consent berarti bahwa peserta memiliki informasi yang 

memadai tentang penelitian, memahami informasi itu, dan memiliki kemampuan 

untuk menyetujui atau menolak partisipasi secara sukarela. Otorisasi dapat 

dimasukkan kedalam formulir persetujuan, atau dapat berupa dokumen terpisah. 

Otorisasi dapat dimasukkan ke dalam formulir persetujuan, atau dapat berupa 

dokumen terpisah. menggunakan formulir otorisasi terpisah mungkin bermanfaat 

untuk melindungi kerahasiaan pasien karena formulir tersebut tidak perlu 

memberikan informasi terperinci tentang tujuan penelitian. 

5. Anonymity (tanpa nama), memberikan jaminan dalam penggunaan subjek 

penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden 

pada lembar atau alat ukur hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan 

dan atau hasil penelian yang akan disajikan (Nursalam, 2014). 

6. Penelitin ini juga telah mendapat lulus etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

STIKes Santa Elisabeth Medan dengan nomor surat No.0076/KEPK/PE-

DT/III/2019. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1.  Gambaran Lokasi Penelitian  

   Desa Tuntungan II merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Desa Tuntungan II 

terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III dan Dusun IV dengan luas 

pemukiman 99 Ha, memiliki luas persawahan 39 Ha, luas perkebunan 168,584 Ha, 

luas tempat pemakaman umum 0,8 Ha, luas perkantoran desa 0,216 Ha. Jadi dari 

seluruh pembagian wilayah yang sudah tertera didapatkan luas wilayah Desa 

Tuntungan II secara keseluruhan adalah 390 Ha. Desa Tuntungan II memiliki lanjut 

usia sebanyak 1.129 orang. 

     Desa Tuntungan II memiliki lembaga pemerintahan, lembaga 

kemasyarakatan,  lembaga  ekonomi,  lembaga pendidikan dan lembaga keamanan 

yang telah terorganisasi dan berada dibawah naungan pemerintah setempat. Fasilitas. 

Adapun prasarana air bersih dan sanitasi yang dimiliki Desa Tuntungan II yaitu 

memiliki sumur gali sebanyak 1.202 unit, dan jumlah bangunan pengelolaan air 

bersih sebanyak 4 unit. Desa Tuntungan II memiliki sarana sanitasi meliputi adanya 

saluran drainase dan sumber resapan air rumah tangga, jumlah WC umum  sebanyak 

3 unit, adanya jumlah jamban keluarga sebanyak 1.202 KK. Desa Tuntungan II 

memiliki Puskesmas Desa 1 unit sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat, 

posyandu sebanyak 3 unit, tempat praktek dokter sebanyak 2 unit, dan rumah bersalin 

sebanyak 5 unit. 
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Tabel 5.1 Distribusi  Frekuensi  Berdasarkan   Karakteristik   Demografi 

   Responden 

Karakteristik Responden F % 

Umur 

60-74 5  33,3 

75-90 7 46,7 

>90 3 20 

Total (N) 15 100 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 2 13,3 

Perempuan 13 86,7 

Total (N) 15 100 

  

 Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa karakteristik responden 

berdasarkan umur dan jenis kelamin. Karakteristik responden berdasarkan umur 

sebanyak 7 orang (46,7%) berusia 70-79 tahun, sebanyak 5 orang  (33,3%) berusia 

65-69 tahun, dan sebanyak 3 (20%) orang yang berusia 80-89 tahun. Karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin sebanyak 13 orang (86,7%) adalah perempuan 

dan 2 orang (13,3%) berjenis kelamin laki-laki. 

5.2 Hasil Penelitian 

 Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap gangguan tidur lansia di Desa 

Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada 

tanggal 02-31 Maret 2019, responden pada penelitian ini adalah lanjut usia yang 

berumur 65 tahun keatas di Dusun III Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu 

sejumlah 15 orang dengan karakter demografi seperti pada tabel 5.1. 
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5.2.1. Gangguan Tidur Sebelum Intervensi Terapi Relaksasi Otot Progresif 

 Terhadap Lansia Di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Tahun 

 2019 

Tabel 5.2  Gangguan Tidur Sebelum Intervensi Terapi Relaksasi  Otot      

     Progresif  Terhadap  Lansia  Di Desa Tuntungan II Kecamatan   

     Pancur Batu Tahun 2019 

Gangguan tidur 

sebelum intervensi 

F % Rata- 

rata 

Simpang 

Baku 

Tingkat 

Kepercayaan 95 %  

 Bawah Atas 

Insomnia 

Subthreshold (8-14) 

3 20 1,27 2.631 -0,19 2,72 

Insomnia sedang (15-

21) 

12 80 1,87 1.552 1,01 2,73 

 Berdasarkan tabel 5.2 didapatkan gangguan tidur sebelum terapi relaksasi otot 

progresif pada lansia didapatkan nilai 15-21 dengan insomnia klinis (keparahan 

sedang) sebanyak 12 orang (80%), nilai rata-rata 1,87, simpangan baku 1.552 tingkat 

kepercayaan 95% dengan batas bawah 1,01  dan batas atas 2,73. Nilai 8-14 dengan 

insomnia subthreshold dengan sebanyak 3 orang (20%), nilai rata-rata 1,27, 

simpangan baku 2.631, tingkat kepercayaan 95% dengan batas bawah -0,19 dan batas 

atas 2,72.  

5.2.2. Gangguan Tidur Sesudah Intervensi Terapi Relaksasi Otot Progresif 

 Terhadap Lansia Di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Tahun 

 2019 

Tabel 5.3  Gangguan Tidur Sesudah Intervensi Terapi Relaksasi  Otot  

 Progresif  Terhadap  Lansia  Di Desa Tuntungan II Kecamatan 

 Pancur Batu Tahun 2019 
Gangguan tidur 

sesudah intervensi 

F % Rata- 

rata 

Simpang 

Baku 

Tingkat 

Kepercayaan 95 %  

 Bawah Atas 

Tidak ada insomnia 3 20 1,47 3.044 -0,22 3,15 

Insomnia 

Subthreshold (8-14) 

12 80 4,20 2.455 2,84 5,56 



 

58 
 

 Berdasarkan  tabel 5.3 didapatkan gangguan tidur sesudah terapi relaksasi otot 

progresif pada lansia didapatkan nilai 8-14 dengan gangguan tidur subtreshold 

sebanyak 12 orang (80%) rata-rata 4,20, simpang baku 2.455, tingkat kepercayaan 95 

% dengan batas bawah 2,84 dan atas atas 5,56. Nilai 0-7 dengan tidak ada insomnia 

sebanyak 3 orang (20%).  rata-rata 1,47, simpang baku 3.044, tingkat kepercayaan 95 

% dengan batas bawah -0,22 dan atas atas 3,15. 

5.2.3. Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Gangguan Tidur 

 Lansia Di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Tahun 2019 

 Pada penelitian ini sebelum melakukan uji statistik, terlebih dahulu dilakukan 

uji normality. Pada tabel di bawah ini akan di jelaskan uji normality untuk 

mengetahui uji statistik yang akan digunakan. 

Tabel 5.4 Hasil Uji Test Of Normality Shapiro-Wilk 

 Shapiro-Wilk 

Statistik Df Sig. 

Gangguan tidur lansia sesudah intervensi 0,942 15 0,402 

Gangguan tidur lansia sesudah intervensi 0,828 15 0,009 

 Berdasarkan tabel 5.4 test of normality Shapiro-wilk didapatkakan hasil pada 

gangguan tidur lansia sebelum intervensi 0,402 dan pada gangguan tidur lansia 

sesudah intervensi 0,009 di mana nilai signifikan > 0,05 tidak berdistribusi normal. 

Dengan demikian, maka peneliti menggunakan uji Wilcoxon.  

Tabel 5.5 Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Gangguan 

  Tidur Lansia Di Desa Tuntungan II Kecamatan  Pancur  Batu  

  tahun 2019 

 Mean Std. deviasi Minimum Maximum  

P 

value 

0,001 

Gangguan tidur 
sebelum intervensi 

15,73 1,751 13 19 

Gangguan tidur 

sesudah intervensi 

11,07 2,712 6 14 



 

59 
 

 Berdasarkan tabel 5.5 diperoleh hasil, rata-rata pengetahuan responden 

sebelum intervensi terapi relaksasi otot progresif adalah 15,73 (kategori insomnia 

klinis sedang) dimana pengkategorian untuk terapi relaksasi otot progresif  tidak ada 

insomnia 0-7, insomnia subthreshold 8-14, insomnia klinis (sedang) 15-21 dan 

insomnia klinis berat 22-28. Sedangkan rerata sesudah terapi relaksasi otot progresif 

11,07 (insomnia subtreshold). Standart deviation sebelum diberikan intervensi 1,751 

dan standar deviation sesudah dilakukan intervensi 2,712 dan hasil uji test Wilcoxon 

didapatkan nilai signifinancy sebesar p value 0,001 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan gangguan tidur yang bermakna sebelum intervensi  terapi 

relaksasi otot progresif dan sesudah intervensi terapi relaksasi otot progresif pada 

lansia di Desa Tuntungan II Kecamatam Pancur Batu tahun 2019. 

5.3.  Pembahasan Hasil Penelitian 

5.3.1. Gangguan Tidur Pada Lansia Sebelum Intervensi Terapi Relaksasi Otot 

 Progresif di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu tahun 2019 

Diagram 5.1 Gangguan Tidur Pada Lansia Sebelum Intervensi Terapi 

 Relaksasi    Otot Progresif Di Desa Tuntungan II Kecamatan 

 Pancur Batu  tahun 2019 
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 Berdasarkan diagram 5.1 didapatkan dari 15 responden menunjukkan bahwa 

yang mengalami gangguan tidur sebelum intervensi terapi relaksasi otot progresif 

dengan insomnia klinis (keparahan sedang) 80 % dan insomnia subthreshold 20 %.  

 Susanti (2015), mengatakan bahwa keluhan insomnia paling banyak 

ditemukan pada wanita yaitu kesulitan untuk memulai tidur merupakan keluhan yang 

paling sering dikeluhkan. Hasil Penelitian Rasyid dan Siregar (2018) menemukan 

bahwa ada pengaruh terapi relaksasi napas dalam terhadap kualitas tidur lansia, 

demikian juga dengan terdapatnya  pengaruh relaksasi otot progresif terhadap 

peningkatan kualitas tidur pada lansia. 

 Instrumen penelitian Insomnia Severity Index terdapat 7 pertanyaan yang 

sudah diteliti oleh Morlin Charles. Dimensi yang dievaluasi adalah: tingkat keparahan 

onset tidur, pemeliharaan tidur, dan kebangkitan pagi hari masalah, ketidakpuasan 

tidur, gangguan kesulitan tidur dengan fungsi siang hari, kemampuan melihat 

masalah tidur oleh orang lain, dan kesulitan yang disebabkan oleh kesulitan tidur. 

Pada pertanyaaan nomor 1-3 dinilai dengan 0 (tidak ada masalah), 1 (ringan), 2 

(sedang), 3 (berat), 4 (sangat parah). Pertanyaan  nomor 4 dinilai dengan 0 (sangat 

puas), 1 (puas), 2 (netral), 3 (tidak puas), 4(sangat tidak puas puas). Pertanyaan 5-7 

dinilai dengan 0 (tidak sama sekali), 1 (sedikit), 2 (agak), 4 (sangat banyak). Skor 

total dari instrument dikategorikan sebagai berikut: tidak adanya insomnia (0 -7); 

insomnia subthreshold (8-14); insomnia sedang (15-21); dan insomnia berat (22-28).  

Hasil penelitian didapatkan sebelum terapi relaksasi otot progresif, lansia 

yamng mengalami kesulitan untuk memulai tidur berat sebanyak 6 orang dan 9 orang 
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memilih sedang,  kesulitan untuk mempertahankan tidur berat ada 7 orang, sedang 

ada 7 orang dan ringan 1 orang, masalah bangun terlalu awal berat 6 orang dan 

sedang ada 9 orang, kepuasan pola tidur sebanyak 9 orang memilih tidak puas dan 

cukup puas sebanyak 6 orang, seberapa tahu orang lain yang anda tahu masalah tidur 

anda merusak kualitas hidup anda dengan jawaban banyak 1 orang, sedikit banyak 10 

dan sedikit 4 orang, kekhawatiran tentang masalah tidur banyak 4 orang, sedikit 

banyak 10 orang dan sedikit 7 orang, dan masalah tidur mengganggu  aktivitas 

banyak 1 orang, sedikit banyak 12 orang dan sedikit 2 orang.  

Setelah dilakukan terapi relaksasi otot progresif pada lansia, didapatkan pada 

pertanyaan kesulitan untuk memulai tidur sedang sebanyak 7 orang dan 7 orang 

memilih ringan dan 1 orang memilih tidak ada, kesulitan untuk mempertahankan 

tidur sedang ada 9 orang, ringan ada 5 orang dan tidak ada 1 orang,  masalah bangun 

terlalu awal sedang 10 orang, ringan ada 4 orang dan tidak ada 1 orang, kepuasan 

pola tidur sebanyak 11 orang memilih puas dan sangat puas sebanyak 4 orang, 

seberapa tahu orang lain yang anda tahu masalah tidur anda merusak kualitas hidup 

anda dengan jawaban banyak 1 orang, sedikit banyak 8 dan sedikit 6 orang, 

kekhawatiran tentang masalah tidur sedikit banyak 10 orang, sedikit 3 orang, dan 

sama sekali tidak khawatir 2 orang, masalah tidur mengganggu  aktivitas sedikit 

banyak 9 orang, sedikit 6 orang. 
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5.3.2. Gangguan Tidur Pada Lansia Sesudah Intervensi Terapi Relaksasi Otot 

 Progresif Di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu tahun 

 2019 

Diagram 5.2 Gangguan Tidur Pada Lansia Sesudah Intervensi Terapi 

 Relaksasi   Otot Progresif Di Desa Tuntungan II Kecamatan 

 Pancur Batu  tahun 2019 

 
 Berdasarkan diagram 5.2 didapatkan dari 15 responden menunjukkan bahwa 

yang lansia yang mengalami gangguan tidur sesudah intervensi terapi relaksasi otot 

progresif didapatkan dengan insomnia subthreshold 80 % dan tidak ada insomnia 

yang signifikan secara klinis 20 %. 

 Kasron dan Susilawati (2017), hasil penelitian pada 16 responden 

menunjukkan sebelum perlakuan  responden mengalami kualitas tidur sangat buruk, 

sedangkan setelah perlakuan tidak ada responden yang dengan kualitas tidur sangat 

buruk. Hasil analisis menggunakan uji Wilcoxon menunjukan sebelum dan sesudah 

relakssi otot progresif terdapat perbedaan kualitas tidur yang bermakna dengan 

dengan p-value 0,001. 

 Thahir (2015), dalam penelitian ini didapatkan tingkat insomnia sebelum 

lansia mendapatkan progressive muscle relaxation yaitu rata-rata sebesar tingkat 
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insomnia sesudah lansia mendapatkan ada perbedaan insomnia antara sebelum dan 

sesudah lansia mendapatkan progressive muscle relaxation. Ada pengaruh pengaruh 

PMR (Progressive Muscle Relaxation) terhadap insomnia pada lansia di panti sosial 

lanjut usia Tresna Werdha Natar Provinsi Lampung 

 Kasron dan Susilawati (2017), Progressive muscle relaxation dapat 

mempengaruhi tidur karena saat melakukan PMR akan memunculkan respon 

relaksasi (Trophotropic) yang menstimulasi semua fungsi dimana kerjanya 

berlawanan dengan system saraf simpatis sehingga tercapai keadaan relaks dan 

tenang. Perasaan relaks akan menghasilkan Corticotropin Releasing Factor (CRF) 

sehingga  meningkatkan produksi beberapa hormone, seperti β-Endorphin, Enkefalin 

dan Serotonin (Ramdhani, 2008). Secara Fisiologis, terpenuhinya kebutuhan tidur 

terjadi karena penurunan aktifitas Reticular Activating System (RAS) dan 

noreepineprine sebagai akibat penurunan aktivitas sistem batang otak, sebagai akibat 

dari penurunan aktivitas Reticullar Activating System (RAS) dan peningkatan 

aktivitas batang otak akan menimbulkan sensasi nyaman sehingga merangsang 

timbulnya kantuk. 

 Sulidah, Yamin, dan Susanti (2016), menunjukkan bahwa peningkatan 

kualitas tidur lansia setelah latihan relaksasi otot progresif mendapat respon 

rangsangan aktivitas sistem syaraf otonom parasimpatis yaitu nuclei rafe yang 

terletak pada separuh bagian bawah pons dan medulla akibatnya terjadi penurunan 

pada metabolisme tubuh, denyut nadi, tekanan darah dan frekuensi pernafasan, serta 

terjadi peningkatan sekresi serotonin sehingga tubuh menjadi tenang dan lebih mudah 
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untuk tidur. Pada saat yang sama, ketika melakukan gerakan relaksasi otot, sebuah sel 

syaraf juga mengeluarkan opiate peptides yang merupakan saripati kenikmatan dan 

dialirkan keseluruh tubuh sehingga yang dirasakan adalah rasa nikmat dan relaks. 

 Siregar (2018), mengatakan teknik relaksasi semakin sering dilakukan 

terbukti efektif mengurangi ketegangan dan kecemasan, mengatasi kualitas tidur dan 

asma. Thahir (2015), yang mengatakan teknik relaksai yang dilaksanakan sekali 

sehari selam tujuh hari memberikan pengaruh terhadap menuunkan insomnia. 

 Berdasarkan penelitian mayoritas responden memiliki kualitas tidur yang baik 

setelah dilakukan intervensi. Hal ini dikarenakan saat dilakukan terapi relaksasi otot 

progresif responden akan mengalami relaksasi sehingga ini memungkinkan setiap 

otot responden mengalami relaksasi dimana keadaan ini akan membuat responden 

dalam keadaan nyaman sehingga responden mudah untuk mendapatkan tidur. 

Latihan-latihan terapi relaksasi otot progresif yang dikombinasikan dengan teknik 

pernapasan yang dilakukan secara sadar dan menggunakan diafragma, 

memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Lansia 

mengalami perubahan gangguan tidur insomnia klinis (keparahan sedang) hingga ada 

yang gangguan tidurnya dalam insomnia subthreshold (insomnia yang berada di 

ambang batas) dan ada juga yang tidak ada insomnia yang signifikan secara klinis. 

Perubahan terjadi setelah melaksanakan terapi relaksasi otot progresif selama enam 

hari berturut-turut setiap sore secara rutin. Relaksasi progresif ini juga dilakukan saat 

terbangun pada malam hari.  
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5.3.3 Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Gangguan Tidur 

 Lansia Di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu tahun 2019 

 Berdasarkan hasil penelitian kepada 15 lanjut usia di peroleh hasil bahwa 

terdapat perubahan ganguan tidur sebelum dan sesudah intervensi. Semua responden 

mengalami perubahan derajat gangguan tidur setelah pemberian terapi relaksasi otot 

progresif sekali dalam sehari selama 6 hari berturut-turut dengan waktu 10-20 menit. 

Hasil uji statistik diperoleh p value = 0,001 dimana p value < 0,05 peneliti 

menggunakan uji Wilcoxon untuk melihat pengaruh, untuk mendapatkan perbedaan 

hasil sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Hasil tersebut menunjukkan hasil 

yang signifikan yang artinya ada pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap 

gangguan tidur lansia di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu tahun 2019. 

 Kanender (2015), menunjukkan adanya pengaruh sebelum dan sesudah terapi 

relaksasi otot progresif terhadap perubahan tingkat insomnia pada lansia Di Panti 

Werdha Manado. Hasil penelitian ini sejalan dengan Safitri dan Agustin (2015), hasil 

penelitian menunjukkan ada penurunan insomnia sebelum dan sesudah melakukan 

terapi relaksasi otot progresif di Panti Werda Bakti Kasih Surakarta dengan analisa 

data dengan menggunakan uji wilcoxon. Gitanjali (2014), mengatakan relaksasi otot 

progresif merupakan sebagai pengobatan sangat berguna di kalangan pasien yang 

bersikeras tidak minum obat, atau untuk pasien yang masuk siapa penenang dapat 

dikontraindikasikan. Terkendali studi perlu dilakukan di masa depan untuk 

menetapkan efektivitas relaksasi otot progresif sebagai strategi pengobatan untuk 

primer insomnia dalam cara itu telah diterapkan di masa kini kasus. Kumutha (2014), 
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mengatakan bahwa progressive muscle relaxation merupakan salah satu metode 

relaksasi sederhan yang melalui dua proses yaitu menegangkan dan merelaksasikan 

otot tubuh. Heavey (2014), menyatakan bahwa ketika otot-otot dalam keadaan relaks, 

maka akan mampu memberikan stimulus ke hipotalamus yang kemudian akan 

menekan sistem saraf simpatis dan terjadi penurunan produksi hormon epinefrin dan 

norepinefrin sehingga dapat memberikan rasa tenang dan nyaman. 

 Terapi relaksasi otot progresif  dapat memberikan peregangan otot pada lanjut 

usia yang dapat memberikan efek relaks dan nyaman. Pada terapi relaksasi ini dapat 

merangsang munculnya zat kimia yang mirip dengan beta blocker di saraf tepi yang 

dapat menutup simpul-simpul saraf simpatis yang berguna untuk mengurangi 

ketegangan dan memberikan kenyamanan untuk tidur.  Sumirta (2013), Faktor-faktor 

yang mempengaruhi gangguan tidur lansia didapatkan hasil penelitian paling banyak 

lansia mengalami insomnia kategori tinggi, kelompok umur paling banyak adalah 55-

74, jenis kelamin perempuan, tamat SD, tidak bekerja, menikah dan duda/janda, 

memiliki kebiasaan minum kopi, memiliki kebiasaan merokok, mengalami 

kecemasan sedang, tidak nyaman dengan kondisi lingkungannya, dan status 

kesehatannya kurang. Penelitian ini didukung oleh penelitian Sunarti (2018), yang 

mengatakan depresi dan rasa cemas merupakan kondisi komorbid yang berhubungan 

dengan gangguan tidur pada orang lanjut usia. Sulidah (2016), Peningkatan kualitas 

tidur lansia setelah latihan relaksasi otot progresif merupakan gerakan kontraksi dan 

relaksasi otot dapat menstimulasi respon relaksasi baik fisik maupun psikologis. 

 Relaksasi otot progesif dapat menambah kualitas tidur lansia. Teknik relaksasi 
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mempunyai banyak manfaat kepada setiap orang yang menekuninya akan 

memberikan kesegaran atau relaksasi yang membuat kurangnya ketegangan pada otot 

yang dapat membuat ketenangan ke otak dan dapat berpikir dengan baik. Peningkatan 

oksigen di dalam otak akan merangsang peningkatan sekresi serotonin sehingga 

membuat tubuh menjadi tenang dan mudah untuk tertidur. Teknik relaksasi otot 

progesif ini salah satu relaksasi sederhana yang melalui dua proses yaitu 

menegangkan dan merelaksasikan otot tubuh. Ketika otot-otot dalam keadaan relaks, 

maka akan mampu memberikan stimulus ke hipotalamus yang kemudian akan 

menekan sistem saraf simpatis dan dapat meningkatkan kesegaran ataupun rasa 

nyaman. Teknik relaksasi ini di lakukan pada saat adanya masalah dalam proses tidur 

baik itu susahnya untuk memulai tidur, mempertahankan tidur. 

 Sejalan dengan penelitian Sulidah gangguan tidur terjadi karena rangsangan 

aktivitas sistem syaraf otonom parasimpatis yaitu nuclei rafe yang terletak pada 

separuh  bawah pons dan medulla akibatnya terjadi penurunan pada metabolisme 

tubuh, denyut nadi, tekanan darah dan frekuensi pernafasan, serta terjadi peningkatan 

sekresi serotonin sehingga tubuh menjadi tenang dan lebih mudah untuk tidur. Pada 

saat yang sama, ketika melakukan gerakan relaksasi otot, sebuah sel syaraf juga 

mengeluarkan opiate peptides yang merupakan saripati kenikmatan dan dialirkan 

keseluruh tubuh sehingga yang dirasakan adalah rasa nikmat dan rileks. Kondisi 

rileks yang dihasilkan terjadi karena latihan relaksasi otot progresif dapat 

memberikan pemijatan halus pada berbagai kelenjar tubuh, menurunkan produksi 

kortisol dalam darah, mengatur pengeluaran hormon yang adekuat sehingga memberi 
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keseimbangan emosi dan ketenangan pikiran yang mampu mengatasi keluhan 

anxietas, insomnia, kelelahan, kram otot, serta menstabilkan tekanan darah. 

Seseorang yang melakukan latihan relaksasi otot progresif akan menunjukkan 

penurunan kadar norepineprin, penurunan kontraktilitas jantung, dan menstimulasi 

suprachiasmatic nucleus untuk menimbulkan sensasi nyaman sehingga merangsang 

timbulnya kantuk. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian  dengan jumlah sampel 15 respoden didapatkan 

ada pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap gangguan tidur lansia di Desa 

Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu. Secara keseluruhan dapat di uraikan sebagai 

berikut: 

1. Gangguan tidur responden sebelum dilakukan terapi relaksasi otot progresif 

adalah bernilai 15-21 dengan insomnia klinis (keparahan sedang) sebesar 80% 

menunjukkan hampir seluruhnya lansia mengalami keparahan gangguan tidur 

sedang dan nilai 8-14 dengan insomnia subthreshold sebesar 20%  menunjukkan 

sebagian kecil lansia masih mengalami gangguan tidur ringan. 

2. Gangguan tidur responden sesudah dilakukan terapi relaksasi otot progresif 

adalah bernilai 8-14 dengan  insomnia subthreshold sebear 80% menunjukkan 

hampir seluruhnya lansia mengalami penurunan gangguan tidur dan nilai 0-7 

dengan tidak ada insomnia sebesar 20% menunjukkan sebagian kecil responden 

sudah tidak mengalami gangguan tidur setelah dilakukan terapi relaksasi otot 

progresif.  

3. Terdapat pengaruh yang signifikan terapi relaksai otot progresif terhadap 

gangguan tidur lansia di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu tahun 2019 

dengan p value = 0,001 (p < 0,05). 
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6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah sampel 15 orang responden 

mengenai pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap gangguan tidur pada 

lansia di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu tahun 2019. 

1. Responden  

  Diharapkan lansia dapat melakukan terapi relaksasi otot progresif 

sekali dalam sehari setiap minggunya secara rutin dan menjadi sumber 

pengetahuan untuk mengatasi gangguan tidur secara nonfarmakologi dan 

meminimalkan pemakaian obat farmakologis.  

2. Bagi Institusi STIKes Santa Elisabeth Medan 

  Diharapkan terapi relaksasi otot progresif dapat digunakan sebagai 

salah satu materi terapi modlitas dalam blok perkuliahan dan salah satu 

penanganan gangguan tidur pada lansia di komunitas. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

   Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan kelompok 

pembanding (kontrol) agar mendapatkan hasil yang lebih signifikan. 
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Flowchart Pengaruh  Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Gangguan Tidur Lansia Di Desa Tuntungan II 

Kecamatan Pancur Batu Tahun 2019  

 

No 

 

Kegiatan 

Waktu penelitian 

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan judul                             

2 Izin pengambilan data awal                             

3 Pengambilan data awal                             

4 Penyusunan proposal penelitian                             

5 Seminar proposal                             

6 Prosedur izin penelitian                             

7 Memberi informed consent                             

8 Membagikan Kuesioner Sebelum                             

10 Intervensi PMR hari 1                             

11 Intervensi PMR hari 2                             

12 Intervensi PMR hari 3                             

13 Intervensi PMR hari 4                             

14 Intervensi PMR hari 5                             

15 Intervensi PMR hari 6                             

16 Memberi Kuesioner Sesudah                             

17 Pengolahan data menggunakan 

komputerisasi 

                            

18 Analisa data                             

19 Hasil                             

20 Seminar hasil                             

21 Revisi skripsi                             

22 Pengumpulan skripsi                             
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JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DN KELOMPOK UMUR 

PUSKESMAS PANCUR BATU 

TAHUN 2016 
 

NO 

 

KELOMPOK UMUR 

(TAHUN) 

JUMLAH PENDUDUK  

LAKI-LAKI+PEREMPUAN 

 

RASIO JENIS 

KELAMIN 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 2 3 4 5 6 

      

1 0-4 4,499 4,128 8,627 1,09 

2 5-9 4,454 4,307 8,761 1,03 

3 10-14 4,103 3,876 7,979 1,06 

4 15-19 4,038 3,826 7,864 1,06 

5 20-24 3,822 3,573 7,395 1,07 

6 25-29 3,366 3,437 6,803 0,98 

7 30-34 3,337 3,477 6,814 0,96 

8 35-39 3,311 3,500 6,811 0,95 

9 40-44 2,971 3,108 6,079 0,96 

10 45-49 2,607 2,674 5,281 0,97 

11 50-54 2,156 2,049 4,205 1,05 

12 55-59 1,504 1,660 3,164 0,91 

13 60-64 952 1,150 2,102 0,83 

14 65-69 707 789 1,496 0,09 

15 70-74 390 473 863 0,82 

16 75+ 296 510 806 0,58 

      

JUMLAH 42,513 42,537 85,050 15,21 

NGAN (DEPENDEN RATIO)     

 

Sumber :   

- Kantor Statistik Kabupaten/Kota 

- Sumber Lain…… (Sebutkan) 
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KUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUTJENIS KELAMIN, KECAMATAN, 

DAN  PUSKESMAS PANCUR BATU TAHUN 2016 
-  

NO  

KECAMATAN 

 

PUSKESMAS 

USILA (60 TAUN+) 

JUMLAH MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN 

L P L+P L % P % L+P % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Baru 0 14 45 59 7 50,00 30 66,67 37 62,71 

2 Bintang meriah 0 38 51 87 18 50,00 31 60,78 49 56,32 

3 D.Simbelang A 0 32 44 76 16 50,00 27 61,36 43 56,58 

4 Durin Jangak 0 36 53 89 18 50,00 35 66,04 53 59,55 

5 Durin Tonggal 0 102 130 232 41 40,20 80 61,54 121 52,16 

6 Hulu 0 148 188 336 64 43,24 116 61,70 180 53,57 

7 Lama 0 30 52 82 15 50,00 34 65,38 49 59,76 

8 Namo Simpur 0 76 98 174 38 50,00 60 61,22 98 56,32 

9 Namo Riam 0 89 112 201 45 50,56 69 61,61 114 56,72 

10 Namo Rih 0 81 102 183 41 50,62 63 61,76 104 56,83 

11 Namo Bintang 0 70 91 161 35 50,00 56 61,54 91 56,52 

12 Pertampilan 0 78 121 199 39 50,00 75 61,98 114 57,29 

13 Salam Tani 0 78 88 166 39 50,00 54 61,36 93 56,02 

14 Simalingkar A 0 190 271 461 95 50,00 168 61,99 263 57,05 

15 Sembahe Baru 0 158 189 347 69 43,67 117 61,90 186 53,60 

16 Sungau 0 158 177 335 69 43,67 109 61,58 178 53,13 

17 Tanjung Anom 0 128 133 261 54 42,19 82 61,65 136 52,11 

18 Tuntungan I 0 136 151 287 68 50,00 93 61,59 161 56,10 

19 Tuntungan II 0 271 294 565 126 46,49 182 61,90 308 54,51 

20 Tiang Layar 0 93 103 196 47 50,54 63 61,17 110 56,12 

21 Tengah 0 221 253 474 100 45,25 156 61,66 256 54,01 

22 P. Simalingkar 0 120 176 296 60 50,00 110 62,50 170 57,43 

JUMLAH KABUPATEN/KOTA 2.345 2.922 5.267 1.104 47,08 1.810 61,94 2.914 55,33 
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SURAT PERMOHONAN UNTUK BERPARTISIPASI SEBAGAI  

RESPONDEN PENELITIAN 

 

Kepada Yth,  

Calon Responden Penelitian 

Di 

Tempat 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Yupi Pentasari Zai 

NIM  : 032015104 

Alamat  : Jln.Bunga Terompet No.118 Pasar VIII Kec.Medan Selayang  

 Adalah mahasiswa Program Studi Ners Tahap Akademik yang sedang 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif 

Terhadap Gangguan Tidur Lansia di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur 

Batu Tahun 2019”. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh terapi relaksasi otot 

progresif pada peningkatan tidur lansia. Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat 

yang akan merugikan bagi responden, kerahasiaan semua informasi akan dijaga dan 

hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan kesediaan saudara/i menjadi 

responden.  

Apabila saudara/i bersedia menjadi responden, saya mohon kesediannya untuk 

menandatangani persetujuan dan mengisi kuesioner sesuai dengan petunjuk yang ada. 

Atas perhatian dan kesediaannya menjadi responden saya ucapkan terima kasih.  

Hormat saya,  

 

(Yupi Pentasari Zai) 
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INFORMED CONSENT 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama inisial : 

Umur   : 

Jenis kelamin : 

Alamat  : 

Setelah saya mendapat keterangan secukupnya serta mengetahui tentang 

tujuan yang jelas dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Terapi Relaksasi Otot 

Progresif Terhadap Gangguan Tidur Pada Lansia di Desa Tuntungan II 

Kecamatan Pancur Batu Tahun 2019” menyatakan bersedia / tidak bersedia 

menjadi responden, dengan catatan bila suatu waktu saya merasa dirugikan dalam 

bentuk apapun, saya berhak membatalkan persetujuan ini. Saya percaya apa yang 

akan saya informasikan dijamin kerahasiaannya. 

 

 

         Medan,  Maret 2019 

   

 Peneliti                                                                  Responden   Responden 

   

 

 

Yupi Pentasari Zai  
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LEMBAR KUESIONER GANGGUAN TIDUR 

Index Severity Insomnia (ISI) 

 

Nama (inisial) : 

Umur  : 

Jenis kelamin : 

Alamat  : 

 

Petunjuk  : Untuk setiap pertanyaan, silahkan lingkarkan nomor yang paling  

   menggambarkan jawaban anda. 

 

1. Kesulitan untuk memulai tidur 

0 = Tidak ada 

1 = Ringan 

2 = Sedang 

3 = Berat 

4 = Sangat parah 

2. Kesulitan untuk mempertahankan tidur 

0 = Tidak ada 

1 = Ringan 

2 = Sedang 

3 = Berat 

4 = Sangat parah 

3. Masalah bangun terlalu awal 

0 = Tidak ada 

1 = Ringan 

2 = Sedang 

3 = Berat 

4 = Sangat parah 

4. Seberapa puas/tidak puas anda dengan pola tidur anda sekarang? 

0 = Sangat puas  

1 = Puas  

2 = Cukup puas  

3 = Tidak puas  

4 = sangat tidak puas 

5. Seberapa tahu orang lain yang anda tahu masalah tidur anda merusak kualitas 

hidup anda ? 

0 = Sama sekali tidak terlihat 

1 = Sedikit 
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2 = Sedikit banyak 

3 = Banyak 

4 = Sangat terlihat 

6. Seberapa khawatir/tertekan anda tentang masalah tidur anda saat ini? 

0 = Sama sekali tidak khawatir 

1 = Sedikit 

2 = Sedikit banyak 

3 = Banyak 

4 = sangat banyak khawatir 

7. Seberapa jauh anda menganggap masalah tidur anda mengganggu kegiatan 

sehari-hari anda (misalnya kelelahan pada siang hari, suasana hati, kemampuan 

bekerja di tempat kerja/tugas sehari-hari, konsentrasi, memori, suasana hati, dll) 

saat ini? 

0 = Sama sekali tidak mengganggu   

1 = Sedikit 

2 = Sedikit banyak 

3 = Banyak  

4 = Sangat mengganggu 
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Medan,  December 4 
th 

2019 

Street Bunga Terompet 118 

Sempakata, sub-district Medan Selayang 

20131 Medan 

 

Mr. Charles Morin, PhD, et al  

Universite laval, 2325, rue des bibliotheques 

Ecole de psychologie pavilion F.A.S., QC G1V 0A6, Canada 

 

Dear Mr. Charles Morin, PhD, et al 

with respect to campus assignments related to the preparation of the my final 

assignment, doing research with: 

Name  : Yupi Pentasari Zai 

NIM  : 032015104 

Campus : Institute Of Health Science St. Elisabeth Medan 

Research Title : The Effect of  Progressive Muscle Relaxation Therapy on Sleep 

  Disorders in The Elderly 

I want to ask permission from the Mr and Mrs to use questionnarire about Insomnia 

Severity Index. I hop you can provide assistance to me by giving me permission to 

use the questionnaire. 

I submit this request, thank you. 

Best regards, 

 

Yupi Pentasari Zai 

 

 

Applicant  
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MODUL 

RELAKSASI OTOT PROGRESIF TERHADAP  

 

A. Deskripsi 

 

Teknik relaksasi otot progresif menempatkan pasien di area yang tenang dalam 

posisi yang nyaman, dan pastikan untuk melonggarkan pakaian bila menghalangi, 

minta pasien bernapas dengan relaks dan dalam. Kemudian minta pasien 

mengkontraksikan otot distal tangan atau kaki secara sadar selama beberapa detik (5-

7) kemudian merelaksasi otot tersebut secara sadar selama 20-30 detik sambil 

meminta pasien merasakan sensasi berat di tangan atau di kaki dan sensasi hangat di 

otot yang baru saja di relaksasi (Kisner & Kolby, 2016). 

B. Indikasi  

Setyoadi (2011), ada beberapa indikasi terapi relaksasi otot progresif yang dapat 

di berikan, yaitu: 

1. Pada pasien yang mengalami gangguan tidur (insomnia) 

2. Pada pasien yang  mengalami stress 

3. Pada pasien yang mengalami kecemasan 

4. Pada pasien yang mengalami depresi. 

C. Kontraindikasi 

Menurut setyoadi (2011), kontraindikasi pada relaksasi ini adalah pasien yang 

mengalami keterbatasan gerak, misalnya tidak bisa meggerakkan badannya dan yang 

mengalami perawatan tirah baring (bed rest). 
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D. Hal-Hal yang Perlu diperhatikan 

  Setyoadi (2011), Hal-hal yang perlu diperhatikan pada teknik ini adalah : 

10. Jangan terlalu menegangkan otot berlebihan karena dapat melukai diri sendiri 

11. Dibutuhkan waktu sekitar 20-50 detik untuk membuat otot-otot relaks 

12. Perhatikan posisi tubuh. Lebih nyaman dengan mata tertutup. Hindari dengan 

posisi berdiri. 

13. Menegangkan kelompok otot dua kali tegangan 

14. Melakukan pada bagian kanan tubuh dua kali, kemudian bagian kiri dua kali 

15. Memeriksa apakah klien benar-benar relaks 

16. Terus-menerus memberikan instruksi 

Memberikan instruksi tidak terlalu cepat dan tidak terlau lambat. 

E. Teknik Terapi Relaksai Otot Progresif 

Beberapa pelaksanaan menurut Setyoadi (2011), yaitu: 

5. Persiapan alat dan lingkungan 

kursi, bantal, serta lingkungan yang tenang dan sunyi. 

6. Persiapan klien 

e. Jelaskan tujuan, manfaat, prosedur dan pengisian lembaran persetujuan 

terapi kepada klien 

f. Posisikan tubuh klien secara nyaman yaitu berbaring dengan mata tertutup 

menggunakan bantal dibawah kepala dan lutut atau duduk di kursi dengan 

kepala ditopang,  

g. Lepaskan aksesoris digunakan seperti kacamata, jam dan sepatu 
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h. Longgarkan ikatan dasi, ikat pinggang atau hal lain yang sifatnya mengikat 

ketat. 

7. Prosedur 

Gerakan 1: ditunjukkan untuk melatih otot tangan 

a. Genggam tangan kiri sambil membuat suatu kepalan 

b. Buat kepalan semakin kuat sambil merasakan sensasi ketegangan yang 

terjadi 

c. Pada saat kepalan dilepaskan, klien dipandu untuk merasakan relaks 

selama 10 detik 

d. Gerakan pada tangan kiri ini dilakukan dua klien sehingga klien dapat 

membedakan perbedaan antara ketegangan otot dan keadaan relaks yang 

dialami 

e. Prosedur serupa juga dilatihkan pada tangan kiri 

Gerakan 2: ditunjukkan untuk melatih otot tangan bagian belakang 

              Tekuk kedua lengan kebelakang pada pergelangan tangan sehingga                   

              otot ditangan dibagian belakang dan lengan bawah menegang, jari- 

              jari menghadap ke langit-langit.  

Gerakan 3:ditunjukkan untuk melatih otot biseps (otot besar pada bagian atas  

                pangkal lengan) 

a. Genggam kedua tangan sehingga menjadi kepalan 

b. Kemudian membuka kedua kepalan kepundak sehingga otot biseps akan 

menjadi tegang. 
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Gerakan 4: ditunjukkan untuk melatih otot bahu supaya mengendur 

a. Angkat kedua bahu setinggi-tingginya seakan-akan hingga menyentuh 

kedua telinga 

b. Fokuskan perhatian gerakan pada kontras ketegangan yang terjadi dibahu, 

punggung atas, dan leher. 

Gambar 5 dan 6: ditunjukkan untuk melemaskan otot-otot wajah (seperti otot  

                dahi, mata, rahang dan mulut). 

a. Gerakkan dan otot dahi dengan cara mengerutkan dahi dan alis sampai 

otot terasa dan kulitnya keriput. 

b. Tutup keras-keras mata sehingga dapat dirasakan ketegangan disekitar 

mata dan otot-otot yang mengendalikan gerakan mata. 

Gerakan 7: ditunjukkan untuk mengendurkan ketegangan yang dialami oleh  

                  otot rahang. Katupkan rahang, diikuti dengan menggigit gigi  

                  sehingga terjadi ketegangan disekitar otot rahang. 

Gerakan 8: ditunjukkan untuk mengendurkan otot-otot sekitar mulut. Bibir  

                  dimoncongkan sekuat-kuatnya sehingga akan dirasakan  

                  ketegangan disekitar mulut. 

Gerakan 9: ditunjukkan untuk merilekskan otot leher bagian depan maupun  

                  belakang. 

a. Gerakan diawali dengan otot leher bagian belakang kemudian otot leher 

bagian depan 

b. Letakkan kepala sehingga dapat beristirahat 
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c. Tekan kepala pada permukaan bantalan kursi sedemikian rupa sehingga 

dapat merasakan ketegangan dibagian belakang leher dan punggung atas. 

Gerakkan 10: ditunjukkan untuk melatih otot leher bagain depan 

a. Gerakan membawa kepala ke muka 

b. Benamkan dagu ke dada, sehingga dapat merasakan ketegangan di daerah 

leher bagian muka. 

Gerakan 11: ditunjukkan untuk melatih otot punggung 

a. Angkat tubuh dari sandaran kursi 

b. Punggung dilengkungkan 

c. Busungkan dada, tahan kondisi tegang selama 10 detik, kemudian relaks 

d. Saat relaks, letakkan tubuh kembali ke kursi sambil membiarkan otot 

menjadi lemas. 

Gerakan 12: ditunjukkan untuk melemaskan otot dada 

a. Tarik napas panjang untuk mengisi paru-paru dengan udara sebanyak-

banyaknya 

b. Ditahan selama beberapa saat, sambil merasakan ketegangan dibagian 

dada sampai turun ke perut, kemudian di lepas 

c. Saat ketegangan dilepas, lakukan napas normal dengan lega 

d. Ulangi sekali lagi sehingga dapat dirasakan perbedaan antara kondisi 

tegang dan relaks. 

Gerakan 13: ditunjukkan untuk melatih otot perut 

a. Tarik dengan kuat perut ke dalam 
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b. Tahan sampai menjadi kencang dan keras selama 10 detik, lalu 

dilepaskan bebas 

c. Ulangi kembali seperti gerakan awal untuk perut ini. 

Gerakan 14-15: ditunjukkan untuk melatih otot-otot kaki (seperti paha dan  

                         betis) 

a. Luruskan kedua telapak kaki sehingga otot paha terasa tegang 

b. Lanjutkan dengan mengunci lutut sedemikian rupa sehingga ketegangan 

pindah ke otot betis 

c. Tahan posisi tegang selama 10 detik, lalu di lepas 

d. Ulangi setiap gerakan masing-masing dua kali 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TERAPI  

RELAKSASI OTOT PROGRESIF 

 

Definisi: 

Terapi relaksai otot adalah suatu terapi relaksai yang diberikan kepada klien 

dengan menegangkan otot-otot tertentu kemudian relaksasi (Setyoadi, 2011). 

Tujuan: 

1. Menurunkan ketegangan otot, kecemasan, nyeri leher dan punggung, tekanan 

darah tinggi, frekuensi jantung dan laju metaboli 

2. Mengurangi disritmia jantung, kebutuhan oksigen, 

3. Meningkatkan gelombang alfa otak yang terjadi setelah klien sadar dan tidak 

memfokuskan perhatian serta relaks. 

4. Meningkatkan rasa kebugaran. 

5. Memperbaiki kemampuan untuk megatasi stres 

6. Mengatasi insomnia, depresi, kelelahan, iritabilitas, spasme otot, fobia ringan, 

gagap ringan 

7. Membangun emosi positif dan emosi negatif 

 

Indikasi: 

1. Pasien yang mengalami gangguan tidur (insomnia) 

2. Pasien yang mengalami stres 

3. Pasien yang mengalami kecemasan 

4. Pasien yang depresi 

 

Kontraindikasi : 

 Kontraindikasi pada relaksasi ini adalah pasien yang mengalami keterbatasan 

gerak, misalnya tidak bisa meggerakkan badannya dan yang mengalami perawatan 

tirah baring (bed rest). 

Perispan alat dan bahan 

1. Kursi 

2. Bantal (bila perlu) 

  Persiapan klien dan lingkungan 

1. Jelaskan tujuan, manfaat, prosedur dan pengisian lembaran persetujuan terapi 

kepada klien 
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2. Posisikan tubuh  klien secara nyaman yaitu berbaring dengan mata tertutup 

menggunakan bantal dibawah kepala dan lutut atau duduk di kursi dengan 

kepala ditopang,  

3. Lepaskan aksesoris digunakan seperti kacamata, jam dan sepatu  

4. Longgarkan ikatan dasi, ikat pinggang atau hal lain yang sifatnya mengikat 

ketat. 

 

Lokasi Tindakan  Prosedur Pelaksanaaan Waktu 

 

 

Gerakan 1 Otot tangan : genggam tangan kiri 

sambil membuat suatu kepalan, buat kepalan 

semakin kuat sambil merasakan sensasi 

ketegangan yang terjadi, pada saat kepalan 

dilepaskan, klien dipandu untuk merasakan relaks 

selama 10 detik, gerakan pada tangan kiri ini 

dilakukan dua klien sehingga klien dapat 

membedakan perbedaan antara ketegangan otot 

dan keadaan relaks yang dialami, prosedur serupa 

juga dilatihkan pada tangan kiri 

1 menit 

 

Gerakan 2 Otot tangan bagian belakang : tekuk 

kedua lengan kebelakang pada pergelangan tangan 

sehingga otot ditangan dibagian belakang dan 

lengan bawah menegang, jari-jari menghadap ke 

langit-langit 

2 menit 

 

Gerakan 3 Otot biseps (otot besar pada bagian 

atas pangkal lengan):  genggam kedua tangan 

sehingga menjadi kepalan, kemudian membuka 

kedua kepalan kepundak sehingga otot biseps akan 

menjadi tegang. 

2 menit 

 

Gerakan 4: Otot bahu : angkat kedua bahu 

setinggi-tingginya seakan-akan hingga menyentuh 

kedua telinga, fokuskan perhatian gerakan pada 

kontras ketegangan yang terjadi dibahu, punggung 

atas, dan leher. 

2 menit 
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Gerakan  5 dan 6 Otot wajah (seperti otot dahi, 

mata, rahang dan mulut) : gerakkan dan otot dahi 

dengan cara mengerutkan dahi dan alis sampai 

otot terasa dan kulitnya keriput., tutup keras-keras 

mata sehingga dapat dirasakan ketegangan 

disekitar mata dan otot-otot yang mengendalikan 

gerakan mata. 

3 menit 

 

Gerakan 7 Otot rahang :  katupkan rahang, diikuti 

dengan menggigit gigi sehingga terjadi 

ketegangan disekitar otot rahang 

1 menit 

 

Gerakan 8 Otot sekitar mulut : bibir 

dimoncongkan sekuat-kuatnya sehingga akan 

dirasakan ketegangan disekitar mulut. 

1 menit 

 

Gerakan 9 Otot leher : gerakan diawali dengan 

otot leher bagian belakang kemudian otot leher 

bagian depan, letakkan kepala sehingga dapat 

beristirahat, tekan kepala pada permukaan 

bantalan kursi sedemikian rupa sehingga dapat 

merasakan ketegangan dibagian belakang leher 

dan punggung atas. 

3 menit 

 

Gerakkan 10 Otot leher bagain depan :  gerakan 

membawa kepala ke muka, benamkan dagu ke 

dada, sehingga dapat merasakan ketegangan di 

daerah leher bagian muka 

2 menit 

 

Gerakan 11: Otot punggung: angkat tubuh dari 

sandaran kursi, punggung dilengkungkan, 

busungkan dada, tahan kondisi tegang selama 10 

detik, kemudian relaks, saat relaks, letakkan tubuh 

kembali ke kursi sambil membiarkan otot menjadi 

2 menit 
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lemas. 

 

Gerakan 12 Melemaskan otot dada : tarik napas 

panjang untuk mengisi paru-paru dengan udara 

sebanyak-banyaknya, ditahan selama beberapa 

saat, sambil merasakan ketegangan dibagian dada 

sampai turun ke perut, kemudian di lepas, saat 

ketegangan dilepas, lakukan napas normal dengan 

lega, ulangi sekali lagi sehingga dapat dirasakan 

perbedaan antara kondisi tegang dan relaks. 

2 menit 

 

Gerakan 13 Otot perut : tarik dengan kuat perut 

ke dalam, tahan sampai menjadi kencang dan 

keras selama 10 detik, lalu dilepaskan bebas, 

ulangi kembali seperti gerakan awal untuk perut 

ini. 

1 menit 

 

Gerakan 14-15 Otot kaki (seperti paha dan betis) 

:  luruskan kedua telapak kaki sehingga otot paha 

terasa tegang, lanjutkan dengan mengunci lutut 

sedemikian rupa sehingga ketegangan pindah ke 

otot betis, tahan posisi tegang selama 10 detik, lalu 

di lepas, ulangi setiap gerakan masing-masing dua 

kali. 

2 menit 

Total Waktu 24 menit 

 

Evaluasi  

1. Klien tidak mengalami gangguan tidur (insomnia) dan tidak stres 

2. Kebutuhan dasar klien terpenuhi 

3. Tanda-tanda vital dalam batas normal 
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