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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Konsep Tidur 

1. Definisi Tidur 

Tidur merupakan suatu keadaan tidak sadar dimana persepsi dan 

reaksi individu terhadap lingkungan menurun atau hilang, dan dapat 

dibangunkan kembali dengan indera atau rangsangan yang cukup.  Tujuan 

seseorang tidur tidak jelas diketahui, namun diyakini tidur diperlukan untuk 

menjaga keseimbangan mental emosiaonal, fisiologi, dan Kesehatan (Reny, 

2014). 

Istirahat merupakan keadaan relaks tanpa adanya tekanan emosional, 

bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas tetapi juga kondisi yang 

membutuhkan ketenangan.  Kata istirahat berarti berhenti sebentar untuk 

melepaskan lelah, bersantai untuk menyegarkan diri atau melepaskan diri dari 

segala hal yang membosankan, menyulitkan bahkan menjengkelkan (Hidayat, 

2008). 

Tidur merupakan suatu keadaan tidak sadar dimana persepsi dan 

reaksi individu terhadap lingkungan menurun atau hilang, dan dapat 

dibangunkan kembali dengan indra atau rangsangan yang cukup.  Tidur 

ditandai dengan aktivitas fisik minimal, tingkat kesadaran yang bervariasi, 

terjadi perubahan proses fisiologis tubuh serta penurunan respon terhadap 

rangsangan dari luar (Asmadi, 2008). 
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Kesimpulan dari uraian di atas, tidur adalah kebutuhan dasar manusia 

dimana pada saat tidur terjadi proses perubahan kesadaran manusia dimana 

tubuh beristirahat secara tenang dan dapat dibangunkan dengan pemberian 

rangsangan sensorik atau dengan rangsangan lainnya. 

2. Fisiologi Tidur 

Fisiologi tidur merupakan pengaturan kegiatan tidur oleh adanya 

hubungan mekanisme serebral yang secara bergantian untuk mengaktifkan 

dan menekan pusat otak agar dapat tidur dan bangun.  Salah satu aktivitas 

tidur ini diatur oleh sistem pengaktivasi retikularis yang merupakan sistem 

yang mengatur seluruh tingkatan kegiatan susunan saraf pusat termasuk 

pengaturan kewaspadaan dan tidur.  Pusat pengaturan aktivitas kewaspadaan 

dan tidur terletak dalam masensefalon dan bagian atas pons. 

Selain itu, Retikuler Activating System (RAS), dapat memberikan 

rangsangan visual, pendengaran, nyeri, dan perabaan juga dapat menerima 

stimulu dari korteks serebri termasuk rangsangan emosi dan proses pikir.  

Dalam keadaan sadar, neuron dalam RAS akan melepaskan katekolamin 

seperti noreprenepri sel khusus yang berada di pons dan batang otak tengah, 

yaitu Bulber implus yang diterima di pusat otak dan system limbic.  Dengan 

demikian, sistem pada batang otak yang mengatur siklus atau perubahan 

dalam tidur adalah RAS dan BSR (Reny, 2014). 
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3. Jenis Tidur 

Pada hakikatnya tidur dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori 

yaitu tidur dengan gerakan bola mata cepat (Rapid Eye Movement – REM), 

dan tidur dengan gerakan bola mata lambat (Non-Rapid Eye Movement – 

NREM) (Asmadi, 2008). 

a. Tidur REM 

Tidur REM merupakan tidur dalam kondisi aktif atau tidur paradoksial.  

Hal tersebut berarti tidur REM ini sifatnya nyenyak sekali, namun fisiknya 

yaitu gerakan kedua bola matanya bersifat sangat aktif.  Tidur REM 

ditandai dengan mimpi, otot – otot kendur, tekanan darah bertambah, 

gerakan mata cepat (mata cenderung bergerak bolak – balik), sekresi 

lambung meningkat, ereksi penis pada laki – laki, gerakan otot tidak 

teratur, kecepatan jantung dan pernapasan tidak teratur sering lebih cepat, 

serta suhu dan metabolisme meningkat. 

Apabila seseorang mengalami kehilangan tidur REM, maka akan 

menunjukkan gejala – gejala sebagai berikut: 

1. Cenderung Hiperaktif. 

2. Kurang dapat mengendalikan diri dan emosi (emosinya labil). 

3. Nafsu makan bertambah. 

4. Bingung dan curiga. 
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b. Tidur NREM 

Tidur NREM merupakan tidur yang nyaman dan dalam.  Pada tidur 

NREM gelombang otak lebih lambat dibandingkan pada orang yang sadar 

atau tidak tidur.  Tanda – tanda tidur NREM antara lain : mimpi 

berkurang, keadaan istirahat, tekanan darah turun, kecepatan pernapasan 

turun, metabolisme turun, dan gerakan bola mata lambat. 

Tidur NREM memiliki empat tahap yang masing – masing tahap ditandai 

dengan pola perubahan aktivitas gelombang otak. 

Keempat tahap tersebut yaitu : 

1) Tahap I 

Tahap I merupakan tahap transisi dimana seseorang beralih dari sadar 

menjadi tidur.  Pada tahap I ini ditandai dengan seseorang merasa kabur 

dan rileks, seluruh otot menjadi lemas, kelopak mata menutup mata, 

kedua bola mata bergerak ke kiri dan ke kanan, kecepatan jantung dan 

pernapasan menurun secara jelas, pada EEG terlihat terjadi penurunan 

voltasi gelombang – gelombang alfa.  Seseorang yang tidur pada tahap I 

ini dapat dibangunkan dengan mudah. 

2) Tahap II 

Merupakan tahap tidur ringan dan proses tubuh terus menurun.  Tahap 

II ini ditandai dengan kedua bola mata berhenti bergerak, suhu tubuh 

menurun, tonus otot berlahan – lahan berkurang, serta kecepatan 

jantung dan pernapasan turun dengan jelas.  Pada EEG timbul 

gelombang beta yang berfrekuensi 14 – 18 siklus/detik.  Gelombang – 
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gelombang ini disebut dengan gelombang tidur.  Tahap II berlangsung 

sekitar 10 – 15 menit. 

3) Tahap III 

Pada tahap ini, keadaan fisik lemah lunglai karena tonus otot lenyap 

secara menyeluruh.  Kecepatan jantung, pernapasan, dan proses tubuh 

berlanjut mengalami penurunan akibat dominasi sistem saraf 

parasimpatis.  Pada EEG memperlihatkan perubahan gelombang beta 

menjadi 1 – 2 siklus/detik.  Seseorang yang tidur pada tahap III ini sulit 

untuk dibangunkan. 

4) Tahap IV 

Tahap IV merupakan tahap tidur dimana seseorang berada dalam 

keadaan rileks, jarang bergerak karena keadaan fisik yang sudah lemah 

lunglai dan sulit dibangunkan.  Pada EEG tampak hanya terlihat 

gelombang delta yang lambat dengan frekuensi 1 – 2 siklus/detik.  

Denyut jantung dan pernapasan menurun sekitar 20 – 30%.  Pada tahap 

ini dapat terjadi mimpi.  Selain itu, tahap IV ini dapat memulihkan 

keadaan tubuh. 

Selain keempat tahap tersebut, ada satu tahap lagi yakni tahap V.  

Tahap kelima ini merupakan tidur REM dimana setelah tahap IV 

seseorang masuk ke tahap V.  Hal tersebut ditandai dengan kembali 

bergeraknya kedua bola mata yang berkecepatan lebih tinggi dari tahap 

– tahap sebelumnya.  Tahap V ini berlangsung sekitar 10 menit, dapat 

pula terjadi mimpi. 
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Apabila seseorang mengalami kehilangan tidur NREM, maka akan 

menunjukkan gejala – gejala sebagai berikut : 

- Menarik diri, apatis dan respons menurun 

- Merasa tidak enak badan 

- Ekspresi wajah layu 

- Malas bicara 

- Kantuk yang berlebihan 

Sedangkan apabila seseorang kehilangan tidur kedua – duanya, yakni 

tidur REM dan NREM maka akan menunjukkan manifestasi sebagai 

berikut : 

- Kemampuan memberikan keputusan atau pertimbangan menurun. 

- Tidak mampu untuk konsentrasi ( kurang perhatian ). 

- Terlihat tanda – tanda keletihan seperti penglihatan kabur, mual dan 

pusing. 

- Sulit melakukan aktivitas sehari – hari. 

- Daya ingat berkurang, bingung, timbul halusinasi, dan ilusi 

penglihatan atau pendengaran. 

(Asmadi, 2008) 
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Gambar 2.1 Siklus tidur 

 

 

Sumber Hidayat, 2008. 

Keterangan :  

Kondisi pre-sleep merupakan keadaan dimana seseorang masih dalam 

keadaan sadar penuh, namun mulai ada keinginan untuk tidur.  Pada 

perilaku pre-sleep ini, misalnya seseorang pergi ke kamar tidur lalu 

berbaring di kasur atau berdiam diri merebahkan dan melemaskan otot, 

namun belum tidur.  Selanjutnya mulai merasa kantuk, maka orang 

tersebut memasuki tahap I.  Bila tidak bangun baik disengaja maupun 

tidak disengaja, maka selanjutnya ia memasuki tahap II.  Begitu 

seterusnya sampai tahap IV, ia kembali memasuki tahap III dan 

selanjutnya tahap II.  Ini adalah fase tidur NREM.  Selanjutnya ia akan 

memasuki tahap V, ini disebut tidur REM.  Bila ini telah dilalui semua, 

maka orang tersebut telah melalui siklus tidur pertama baik tidur 

NREM maupun REM.  Siklus ini terus berlanjut selama orang tersebut 
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tidur.  Namun, pergantian siklus tidur ini tidak lagi dimulai dari awal 

tidur, yaitu pre-sleep dan tahap I, tetapi langsung tahap II ke tahap 

selanjutnya seperti pada siklus pertama.  Semua siklus ini berakhir bila 

orang tersebut terbangun dari tidurnya (Asmadi, 2008). 

4. Pola Tidur Berdasarkan Tingkat Perkembangan Usia 

Usia merupakan salah satu faktor penentu lamanya tidur yang 

dibutuhkan seseorang.  Semakin tua usia, maka semakin sedikit pula lama 

tidur yang dibutuhkan (Asmadi, 2008). 

Tabel 2.1. Pola Tidur Berdasarkan Tingkat Perkembangan Usia 

Tingkat Perkembangan/ 

Usia 
Pola Tidur Normal 

Bayi Baru Lahir Tidur 14–18 jam sehari, pernapasan teratur, 

gerak tubuh sedikit, 50% tidur NREM, 

banyak waktu tidurnya dilewatkan pada tahap 

III dan IV tidur NREM.  Setiap siklus sekitar 

45-60 menit. 

Bayi Tidur 12-14 jam sehari, 20-30% tidur REM, 

tidur lebih lama pada malam hari dan punya 

pola terbangun sebentar. 

Toddler Tidur sekitar 10-11 jam sehari, 25% tidur 

REM, banyak tidur pada malam hari, 

terbangun dini hari berkurang, siklus bangun 

tidur normal sudah menetap pada umur 2-3 

tahun. 

Pra Sekolah Tidur sekitar 11 jam sehari, 20% tidur REM, 

periode terbangun kedua hilang pada umur 3 

tahun.  Pada umur 5 tahun, tidur siang tidak 

ada kecuali kebiasaan tidur sore hari. 
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Tingkat Perkembangan/ 

Usia 
Pola Tidur Normal 

Usia Sekolah Tidur sekitar 10 jam sehari, 18,5% tidur 

REM. Sisa waktu tidur relatif konstan. 

Remaja Tidur sekitar 8,5 jam sehari, 20% tidur REM 

Dewasa Muda Tidur sekitar 7-9 jam sehari, 20-25% tidur 

REM, 5-10% tidur tahap I, 50% tidur tahap II, 

dan 10-20% tidur tahap III – IV. 

Dewasa Pertengahan Tidur sekitar 7 jam sehari, 20% tidur REM, 

mungkin mengalami insomnia dan sulit untuk 

dapat tidur. 

Dewasa Tua Tidur sekitar 6 jam sehari, 20-25% tidur 

REM, tidur tahap IV nyata berkurang kadang 

– kadang tidak ada.  Mungkin mengalami 

insomnia dan sering terbangun sewaktu tidur 

malam hari. 

Sumber Asmadi, 2008. 

 

5. Kualitas Tidur 

Kualitas tidur merupakan suatu penyusun penting dan bagian yang 

esensial dari kualitas hidup seseorang.  Tidur adalah salah satu indikator yang 

dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai kualitas hidup seseorang.  

Dengan kata lain, kualitas tidur dapat menentukan kualitas hidupnya.  

Berdasarkan pengertiannya, kualitas tidur yaitu suatu kondisi dimana 

kesadaran seseorang terhadap sesuatu menurun, namun otak tetap bekerja 

sedemikian rupa dalam mengatur fungsi pencernaan, aktivitas jantung dan 

pembuluh darah serta mempertahankan kekebalan tubuh, dalam memberikan 

energi pada tubuh dan dalam proses kognitif (Luo dkk, 2013). 
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Konsep dari kualitas tidur adalah merasa bersemangat dan siap untuk 

menghadapi segala aktivitas setelah bangun di pagi hari.  Adapun 

karakteristik yang dapat digunakan untuk menilai kualitas tidur seseorang 

diantaranya:  

a. Latensi tidur, 

b. Durasi tidur, 

c. Efisiensi tidur,  

d. Aspek subjektif seperti kedalaman tidur dan ketentraman dalam tidur,  

e. Gangguan tidur,  

f. Penggunaan obat tidur, dan  

g. Disfungsi pada siang hari.  

Latensi tidur yaitu waktu yang dibutuhkan seseorang untuk tertidur, 

dapat dihitung dengan selisih antara waktu menuju ke tempat tidur dengan 

waktu pada saat individu tersebut jatuh tertidur.  Efisiensi tidur sendiri 

merupakan nilai yang didapatkan dari perbandingan jumlah waktu tidur 

sebenarnya dengan total waktu yang dihabiskan seseorang di tempat tidur 

hingga terbangun di pagi hari (Luo dkk, 2013). 

Dalam menentukan gambaran kualitas tidur seseorang dapat dinilai 

dengan menggunakan kuisioner yaitu Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI).  

Kuisioner ini merupakan kuisioner yang dibuat untuk menilai kualitas dan 

gangguan tidur selama interval waktu satu bulan.  PSQI memiliki reliabilitas 

secara keseluruhan yang baik (r = 0.82–0.83) dan nilai test-retest reliability 

yang baik (r = 0.77–0.85).  Penilaian dengan kuisioner ini memberikan hasil 



23 

 

 
Prevalensi dan Faktor..., INDRI NUR ANGGREANI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

 

yang sensitif, dapat dipercaya dan valid pada populasi dengan insomnia 

primer.  Instrumen ini meliputi 7 komponen penilaian utama yaitu kualitas 

tidur subjektif, latensi tidur, durasi tidur, efisiensi tidur, gangguan tidur, 

penggunaan obat tidur dan disfungsi pada siang hari.  Semakin tinggi skor 

yang didapatkan mengindikasikan kualitas tidur yang semakin buruk (Luo 

dkk, 2013). 

Adapun interpretasi dari kuisioner PSQI yaitu:  

a. Skor > 5 = kualitas tidur buruk 

b. Skor ≤ 5 = kualitas tidur baik. 

6. Faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas tidur  

Pemenuhan kebutuhan tidur bagi setiap orang berbeda – beda , ada 

yang yang dapat terpenuhi dengan baik bahkan sebaliknya.  Menurut Asmadi 

(2008) seseorang bisa tidur ataupun tidak dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu diantaranya sebagai berikut : 

a) Usia 

Semakin bertambah umur manusia semakin berkurang total waktu 

kebutuhan tidur.  Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan dan fisiologis dari 

sel-sel dan organ, pada neonati kebutuhan tidur tinggi karena masih dalam 

proses adaptasi dengan lingkungan dari dalam rahim Ibu, sedangkan pada 

lansia sudah mulai terjadi degenerasi sel dan organ yang mempengaruhi 

fungsi dan mekanisme tidur. 

b) Status kesehatan  
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Seseorang yang kondisi tubuhnya sehat memungkinkan ia dapat tidur 

dengan nyenyak, sedangkan untuk seseorang yang kondisinya kurang 

sehat (sakit) dan rasa nyeri, maka kebutuhan tidurnya akan tidak nyenyak. 

c) Lingkungan 

Lingkungan dapat meningkatkan atau menghalangi seseorang untuk tidur.  

Pada lingkungan bersih, bersuhu dingin, suasana yang tidak gaduh 

(tenang), dan penerangan yang tidak terlalu terang akan membuat 

seseorang tersebut tertidur dengan nyenyak, begitupun sebaliknya jika 

lingkungan kotor, bersuhu panas, susana yang ramai dan penerangan yang 

sangat terang, dapat mempengaruhi kualitas tidurnya. 

d) Stres psikologis 

Cemas dan depresi akan menyebabkan gangguan pada frekwensi tidur.  

Hal ini disebabkan karena kondisi cemas akan meningkatkan norepineprin 

darah melalui sistem saraf simpatis.  Zat ini akan mengurangi tahap IV 

NREM dan REM. 

e) Diet 

Makanan yang banyak menandung L–Triptofan seperti keju, susu, daging, 

dan ikan tuna dapat menyebabkan seseorang mudah tidur.  Sebaliknya 

minuman yang mengandung kafein maupun alkohol akan mengganggu 

tidur. 

f) Gaya hidup 

Kelelahan yang dirasakan seseorang dapat pula memengaruhi kualitas 

tidur seseorang.  Kelelahan tingkat menengah orang dapat tidur dengan 
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nyenyak.  Sedangkan pada kelelahan yang berlebih akan menyebabkan 

periode tidur REM lebih pendek. 

g) Obat – obatan 

Obat – obatan yang dikonsumsi seseorang ada yang berefek menyebabkan 

tidur, adapula yang sebaliknya mengganggu tidur. 

Sedangkan menurut Jianfeng Luo (2013) faktor-fakto yang berpengaruh 

terhadap kualitas tidur antara lain : 

a) Jenis kelamin perempuan. 

b) Usia 

c) Tingkat pendidikan 

d) Hidup sendiri 

e) Perokok reguler 

f) Peminum alkohol 

g) Rutin berolahraga 

h) Penyakit kronis (Hipertensi, Diabetes, Osteoporosis, Reumatik, Bronkitis 

kronis, Migraine, dan Penyakit jantung) 

i) Mental 

j) Epidemiologis 

k) Anxietas  
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B. Lansia 

1. Definisi  

Menurut WHO lanjut usia (lansia) adalah kelompok penduduk yang 

berumur 60 tahun atau lebih.  Secara global pada tahun 2013 proporsi dari 

populasi penduduk berusia lebih dari 60 tahun adalah 11,7% dari total populasi 

dunia dan diperkirakan jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan 

peningkatan usia harapan hidup.  Data WHO menunjukan pada tahun 2000 usia 

harapan hidup orang didunia adalah 66 tahun, pada tahun 2012 naik menjadi 70 

tahun dan pada tahun 2013 menjadi 71 tahun.  Jumlah proporsi lansia di 

Indonesia juga bertambah setiap tahunnya.  Data WHO pada tahun 2009 

menunjukan lansia berjumlah 7,49% dari total populasi, tahun 2011 menjadi 

7,69% dan pada tahun 2013 didapatkan proporsi lansia sebesar 8,1% dari total 

populasi (WHO, 2015). 

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, 
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Asia dan Indonesia dari tahun 2015 sudah memasuki era penduduk menua 

(aging population) karena jumlah penduduknya yang berusia 60 tahun ke atas 

(penduduk lansia) melebihi angka 7 persen (KEMENKES RI, 2017). 

2. Kualitas Tidur pada Lansia 

Pada lansia terdapat berbagai faktor yang memicu proses patologis yang 

menyebabkan terjadinya perubahan pola tidur.  Perubahan tidur yang khas pada 

lansia yaitu kemajuan fase sirkadian, penurunan tidur gelombang lambat, 

pengurangan secara absolut tidur REM, peningkatan pada stadium 1 sehingga 

meningkatkan fragmentasi tidur atau disrupsi dari pola tidur.  Pada lansia 

umumnya ditemukan perubahan berupa kedalaman tidur yang terganggu, 

sehingga apabila terdapat stimulus dari lingkungan disekitarnya, maka lansia 

akan lebih sering terbangun dibandingkan dengan orang dewasa muda normal 

yang terbangun hanya 2-4 kali dalam semalam (Mohede dkk, 2013). 

Adanya penurunan jumlah total waktu tidur, mudah terbangun di 

malam hari dan terbangun lebih awal dapat memberikan perasaan tidak segar 

di pagi hari dan kepuasan tidur yang berkurang.  Hal tersebut berdampak pada 

munculnya keluhan mengantuk, keletihan dan mudah jatuh tidur di siang hari.  

Lansia cenderung pergi ke tempat tidur lebih awal dibandingkan dengan orang 

dewasa muda namun membutuhkan waktu yang lama untuk jatuh tertidur 

(latensi tidur memanjang) dan lebih sering terbangun di malam hari (Wahyuni 

dkk, 2008). 
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3. Perubahan Tidur Akibat Proes Menua 

Seorang usia lanjut akan membutuhkan waktu lebih lama untuk masuk 

tidur (berbaring lama ditempat tidur sebelum tertidur) dan mempunyai lebih 

sedikit/lebih pendek waktu tidur nyenyaknya.  Dari penelitian “The Gallup 

Organization tahun 2011” didapatkan 50% penduduk Amerika pernah 

mengalami sulit tidur dan 12% mengatakan sering sulit tidur.  Dari hasil 

penelitian di masyarakat, prevalensi sulit tidur (insomnia) pada usia lanjut di 

Amerika adalah 36% untuk laki-laki dan 54% untuk wanita.  Hanya 26% laki-

laki dan 21% wanita usia lanjut yang mengatakan tidak ada kesulitan tidur.  

Pada penelitian di laboratorium tidur, seorang usia lanjut mempunyai waktu 

pendek pada tidur yang dalam (delta sleep), dan lebih panjang waktunya 

didalam tidur stadium 1 dan 2.  Dari hasil test dengan Polysomnographic 

ditemukan mereka mempunyai penurunan yang signifikan dalam slow wave 

sleep dan rapid eye movement (REM).  Mereka juga lebih sering terbangun 

ditengah malam akibat perubahan fisik karena usia dan penyakit yang 

dideritanya, kualitas tidur secara nyata menurun (Darmojo, 2011). 
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Pada usia lanjut juga terjadi perubahan pada irama sirkadian (siklus 

tidur dan bangun) tidur normal menjadi kurang sensitif dengan perubahan 

gelap dan terang.  Normalnya irama sirkadian termasuk didalamnya peranan 

pengeluaran hormon dan perubahan temperatur badan selama siklus 24 jam.  

Ekskresi cortisol dan growth hormon (GH) meningkat pada siang hari dan 

temperatur badan menurun di waktu malam.  Pada usia lanjut ekskresi coristol 

dan GH serta perubahan temperatur tubuh berfluktuasi dan kurang menonjol.  

Melatonin, hormon yang di ekskresikan pada malam hari dan berhubungan 

dengan tidur, menurun dengan meningkatnya umur.  Penelitian lain 

menunjukkan kualitas tidur usia lanjut yang sehat, juga tergantung bagaimana 

aktifitas siang hari.  Bila siang hari sibuk dan aktif sepanjang hari, pada malam 

hari tidak ada gangguan dalam tidurnya, sebaliknya bila siang hari tidak ada 

kegiatan dan cenderung tidak aktif, malamnya akan sulit tidur (Darmojo, 

2011). 

4. Penyebab Gangguan Tidur pada Lansia 

Sampai saat ini berbagai penelitian menunjukkan, penyebab gangguan 

tidur pada usia lanjut merupakan gabungan banyak faktor, baik fisik, 

psikologis, pengaruh obat-obatan, kebiasaan tidur, maupun penyakit komorbid 

lain yang diderita. 
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Beberapa faktor penyebab gangguan tidur pada lansia antara lain : 

1. Perubahan-perubahan ritmes sirkadian. 

2. Gangguan tidur primer yang terdiri atas : 

a. Gangguan tidur karena gangguan pernapasan (Sleep disordered 

breathing). 

b. Sindrom kaki kurang tenang (restless legs syndrome) dan gangguan 

gerakan tungkai yang periodic (Periodic limb Movement disorder). 

c. Gangguan perilaku REM (REM behavior disorder). 

3. Penyakit-penyakit fisik (hipertiroid dan artthritis). 

4. Penyakit-penyakit jiwa (depresi dan gangguan anxietas). 

5. Pengobatan poli farmasi, alkohol dan kafein. 

6. Demensia. 

7. Kebiasaan hygiene tidur yang tidak baik (Darmojo, 2011). 
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C. Kerangka Teori 

Gambar 2.2 kerangka teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

: yang diteliti 

: tidak diteliti 

 

 

Sumber : Potter and Perry, 2012, Luo, 2013 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas tidur : 

a) Jenis kelamin 

b) Kelompok usia 

c) Tingkat pendidikan 

d) Perokok 

e) Berolahraga 

f) Penyakit pada sistem tubuh  

g) Mental 

h) Anxietas  

i) Epidemiologis 

j) Diet 

k) Status perkawinan 

l) Jenis pekerjaan 

m) Obat-obatan 

n) Peminum alkohol 

o) Hidup sendiri 

 

LANSIA 

Perubahan Pola Tidur 

Kualitas Tidur 

Perubahan/penurunan Fungsi Lansia 

Kebutuhan Fisiologi Dasar 

Manusia : 

 Higine 

 Nutrisi 

 Kenyamanan 

 Oksigenasi 

 Cairan Elektrolit 

 Eliminasi 

 Tidur  
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D. Kerangka Konsep 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Luo, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Tidur  

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas tidur : 

a)  Jenis kelamin 

b) Kelompok usia 

c) Tingkat pendidikan 

d) Perokok 

e) Berolahraga 

f) Penyakit pada sistem tubuh 

g) Mental 

h) Anxietas  

 


