
Pendahuluan 

Kebutuhan hidup lansia sama dengan kebutuhan hidup orang lain kebutuhan hidup lanjut 

usia antara lain kebutuhan akan makanan bergizi seimbang, kesehatan secara rutin, perumahan 

yang sehat dan kondisi rumah yang tentram dan aman kebutuhan-kebutuhan sosial seperti 

bersosialisasi dengan semua orang dalam segala usia, sehingga mereka mempunyai banyak 

teman yang dapat diajak berkomunikasi, berbagi pengalaman, memberikan pengarahan untuk 

kehidupan yang baik, begitu juga dengan kebutuhan aktivitas fisik yang harus dipenuhi lanjut 

usia(1) 

Lansia banyak menghadapi berbagai masalah kesehatan yang perlu penanganan segera 

dan terintegrasi. Seiring dengan bertambahnya usia, maka akan terjadi penurunan fungsi tubuh 

pada lansia, baik fisik, fisiologis maupun psikologis. Masalah kesehatan jiwa yang sering terjadi 

pada lansia adalah kecemasan, depresi, insomnia, paranoid, dan demensia, jika lansia mengalami 

masalah tersebut, maka kondisi itu dapat mengganggu kegiatan sehari-hari lansia. Mencegah dan 

merawat lansia dengan masalah kesehatan jiwa adalah hal yang sangat penting dalam upaya 

mendorong lansia bahagia dan sejahtera di dalam keluarga serta masyarakat(2) 

Tidur merupakan suatu keadaan tidak sadar dimana persepsi dan reaksi individu terhadap 

lingkungan menurun atau menghilang, dan dapat dibangunkan kembali dengan indra atau 

rangsangan yang sesuai. Tidur yang normal terdiri atas komponen gerakan mata cepat REM 

(Rapid Eye Movement) dan NREM (Non Rapid Eye Movement)(3). Pola tidur mencakup kualitas 

dan kuantitas tidur seseorang dimana kualitas tidur adalah jumlah tahapan NREM dan REM 

yang dialami seseorang dalam siklus tidurnya, dan kuantitas tidur adalah jumlah lamanya waktu 

tidur yang dihabiskan seseorang dalam sehari(2). 

Kualitas tidur adalah suatu keadaan di mana tidur yang dijalani seorang individu 

menghasilkan kesegaran dan kebugaran di saat terbangun. Kualitas tidur yang mencakup aspek 

kuantitatif dari tidur, seperti durasi tidur, latensi tidur serta aspek subjektif, seperti tidur dalam 

dan istirahat(3). Sebagian besar lansia beresiko tinggi mengalami gangguan tidur yang 

diakibatkan oleh karena faktor usia dan ditunjang oleh faktor-faktor penyebab lainnya seperti 

adanya penyakit. Selama proses penuaan, terjadi perubahan fisik dan mental yang diikuti dengan 

perubahan pola tidur yang khas yang membedakan dari orang yang lebih muda(3). Kuantitas dan 

kualitas tidur seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia, stres psikologis (penyakit 

dan situasi yang menyebabkan stres), motivasi, kebudayaan, diet, konsumsi alkohol, merokok, 

konsumsi kafein, lingkungan, gaya hidup, penyakit, pengobatan serta aktivitas fisik(4). 



Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang 

memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik yang tidak ada (kurangnya aktivitas fisik) 

merupakan faktor risiko independen untuk penyakit kronis dan secara keseluruhan diperkirakan 

menyebabkan kematian secara global(4). Aktivitas fisik merupakan gerakan tubuh oleh otot 

tubuh dan sistem penunjangnya yang memerlukan pengeluaran energi. Ada tiga jenis aktivitas 

fisik yaitu aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sedang, aktivitas fisik berat(4). Aktivitas fisik 

yang berat menyebabkan kelelahan yaitu suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh 

menghindari kerusakan lebih lanjut, sehingga dengan demikian terjadilah pemulihan. Faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya kelelahan diantaranya kesegaran jasmani, kebiasaan 

merokok, masalah psikologis, status kesehatan, usia, jenis kelamin, status gizi, beban kerja dan 

masalah lingkungan kerja serta waktu kerja(5). 

Kegiatan aktivitas sehari-hari di desa Karangrejo Kecamatan Gabus Kabupaten 

Grobogan yang berkaitan dengan aktivitas fisik meliputi berbelanja, arisan, senam 

membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan lain-lain. Salah satu permasalahan kesehatan pada 

lanjut usia di desa Karangrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, yaitu kurangnya 

kesadaran aktivitas fisik bagi sebagian besar lanjut usia. Hanya beberapa lansia yang aktif 

mengikuti kegiatan di Posyandu di desa Karangrejo seperti senam dan jalan sehat, dang sebagian 

besar lansia aktif yang tidak mengikuti kegiatan diposyandu. Kategori lanjut usia aktif di desa 

Karangrejo lansia yang melakukan olahraga seperti senam dengan intensitas rendah, setidaknya 

satu minggu sekali dengan durasi 30 menit dan berusaha melakukan kegiatan yang mendorong 

lansia untuk bergerak sepeti mengikuti pengajian, mengasuh cucu, arisan. Berdasarkan latar 

belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Aktivitas 

Fisik dengan Kualitas Tidur Pada Lanjut Usia di Desa Karangrejo”. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional dengan metode observasional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah lanjut usia yang ada di Posyandu desa Karangrejo yang 

berjumlah 83 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling yang dilakukan atas dasar pertimbangan tertentu. Kriteria inklusi subjek penelitian 

adalah lanjut usia yang aktif mengikuti Posyandu yang berumur 50-65 tahun dan bersedia 

menjadi subjek penelitian. Berdasarkan kriteria inklusi maka ada 38 orang sebagai subyek 

penelitian. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 

kuesioner General Practice Physical Activity Questionnare (GPAQ) dan kualitas tidur lansia 



menggunakan kueisioner Pitssburgh Sleep Quality Index (PSQI). Sumber data pada penelitian 

ini dengan menggunakan data primer karena data diambil langsung oleh peneliti melalui 

pengisian kuesioner. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga dapat diperoleh 

dengan lebih mudah dan cepat, misalnya data nama dan usia. Pengambilan data dilakukan pada 

tanggal 29 Agustus 2017 sampai 12 September 2017 di Posyandu lansia Desa Karangrejo 

Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. 

Hasil Penelitian  

Hasil penelitian mengenai hubungan aktivitas fisik dengan kualitas tidur pada lanjut 

usia di Desa Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Untuk meneliti hubungan 

tersebut, telah dipilih sejumlah 46 responden, yaitu para lanjut usia di Desa Karangrejo, 

Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Setelah dilakukan pengolahan menggunakan SPSS, 

didapatkan hasil-hasil yang disajikan pada tabel-tabel berikut ini. 

A. Karakteristik Responden  

1. Jenis Kelamin  

Tabel 1  Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin pada Lanjut Usia di Desa 

Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan 

Jenis Kelamin  Frekuensi Persentase (%)  

Laki-laki  

Perempuan  

21 

25 

45,7 

54,3 

Jumlah 46 100,0 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa dari 46 responden lanjut usia di Desa 

Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, lebih banyak yang berjenis 

kelamin perempuan sejumlah 25 orang (54,3%), dibandingkan yang berjenis kelamin 

laki-laki sejumlah 21 orang (45,7%). 

 

2. Umur 

Tabel 2  Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur pada Lanjut Usia di Desa 

Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan 

Umur Frekuensi Persentase (%)  

46-55 Tahun 11 23,9 



56-65 Tahun 35 76,1 

Jumlah 46 100,0 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 46 responden lanjut usia di Desa 

Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, sebagian besar berumur 56-65 

tahun, yaitu sejumlah 35 orang (76,1%). Sedangkan yang berumur 46-55 tahun 

sejumlah 11 orang (23,9%). 

B. Analisis Univariat  

1. Aktivitas Fisik pada Lanjut Usia 

Tabel 3  Distribusi Frekuensi Berdasarkan Aktivitas Fisik pada Lanjut Usia di Desa 

Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan 

 

Aktivitas Fisik  Frekuensi Persentase (%)  

Ringan  

Sedang  

Berat  

21 

13 

12 

45,7 

28,3 

26,0 

Jumlah 46 100,0 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa dari 46 responden lanjut usia di Desa 

Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, sebagian besar melakukan 

aktivitas fisik sehari-hari dalam kategori ringan, yaitu sejumlah 21 orang (45,7%). 

Sedangkan yang melakukan aktivitas fisik tingkat sedang sejumlah 13 orang (28,3%), 

dan aktivitas fisik tingkat berat sejumlah 12 orang (26,0%).  

2. Kualitas Tidur pada Lanjut Usia 

Tabel 4  Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kualitas Tidur pada Lanjut Usia di Desa 

Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan 

 

Kualitas Tidur  Frekuensi Persentase (%)  

Buruk  

Baik  

26 

20 

56,5 

43,5 

Jumlah 46 100,0 



Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa dari 46 responden lanjut usia di Desa 

Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, sebagian besar mengalami 

kualitas tidur buruk, yaitu sejumlah 26 orang (56,5%). Sedangkan yang mengalami 

kualitas tidur baik sejumlah 20 orang (43,5%).  

 

C. Analisis Bivariat 

Bagian ini disajikan hasil analisis hubungan antara aktivitas fisik dengan kualitas 

tidur pada lanjut usia di Desa Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Untuk 

mengetahui hubungan ini, digunakan uji Chi Square, dan hasilnya disajikan sebagai 

berikut.  

Tabel 4  Hubungan antara Aktivitas Fisik dengan Kualitas Tidur pada Lanjut Usia di 

Desa Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan 

  

Aktivitas Fisik 

Kualitas Tidur  

2 p-value Buruk Baik  Total 

f % f % F % 

Ringan  

Sedang 

Berat  

17 

6 

3 

81,0 

46,2 

25,0 

4 

7 

9 

19,0 

53,8 

75,0 

21 

13 

12 

100 

100 

100 

10,521 0,005 

Total  26 56,5 20 43,5 46 100   

Hasil pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa lanjut usia yang melakukan aktivitas 

fisik kategori ringan sebagian besar mengalami kualitas tidur buruk, sejumlah 17 orang 

(81,0%). Lanjut usia yang melakukan aktivitas fisik kategori sedang, sebagian besar 

mengalami kualitas tidur baik, sejumlah 13 orang (53,8%). Begitu juga, lanjut usia yang 

melakukan aktivitas fisik kategori berat, sebagian besar juga mengalami kualitas tidur 

baik, sejumlah 9 orang (75,0%). 

Hasil uji Chi Square diperoleh nilai p-value 0,005. Oleh karena hasil nilai p-value 

0,005 < α (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara aktivitas fisik 

dengan kualitas tidur pada lanjut usia di Desa Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten 

Grobogan. 

Pembahasan  



A. Aktivitas Fisik pada Lanjut Usia (Lansia) di Desa Karangrejo, Kecamatan Gabus, 

Kabupaten Grobogan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 46 responden lanjut usia di Desa 

Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, yang melakukan aktivitas fisik 

sehari-hari dalam kategori ringan, yaitu sejumlah 21 orang (45,7%). Yang melakukan 

aktivitas fisik tingkat sedang sejumlah 13 orang (28,3%), dan aktivitas fisik tingkat berat 

sejumlah 12 orang (26,0%). Hal ini berarti bahwa sebagian besar aktivitas fisik sehari-hari 

pada lanjut usia di Desa Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan dalam 

kategori ringan atau rendah.  

Rendahnya aktivitas fisik lanjut usia di Desa Karangrejo, Kecamatan Gabus, 

Kabupaten Grobogan disebabkan tugas-tugas yang ada di rumah seperti memasak, 

menyapu rumah, mengepel rumah, dan mencuci piring kebanyakan telah dilakukan atau 

digantikan oleh anggota keluarga yang masih muda, sehingga walaupun ada anggota 

keluarga lanjut usia yang mengerjakan, itupun hanya sedikit, hanya sebatas yang ringan-

ringan saja. Hal ini tidak mengherankan jika kebanyakan lansia melakukan aktivitas fisik 

yang ringan-ringan saja.  

Kemudian, jika dipandang dari segi olah raga, rendahnya aktivitas fisik lansia juga 

disebabkan oleh kurangnya kebiasaan olahraga pada lansia. Kurang baiknya olahraga pada 

lansia disebabkan kebiasaan olahraga di Desa Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten 

Grobogan ini memang sudah menjadi barang langka, apalagi untuk para lanjut usia. 

Mereka lebih banyak menghabiskan waktu luangnya dengan mengobrol dengan tetangga 

atau temannya. Sebagian besar lansia juga mengakui malas berolahraga walaupun hal ini 

memang sangat dibutuhkan untuk menunjang kesehatannya.  

Lagi pula, untuk membiasakan diri berolahraga bukanlah hal yang mudah, kondisi 

ini diperburuk dengan banyaknya kendaraan baik sepeda motor maupun mobil yang 

berlalu lalang di jalan yang membuat suasana kurang nyaman untuk berolahraga terutama 

olahraga jogging. 

Selain itu, kurangnya aktivitas fisik pada lanjut usia juga bisa disebabkan oleh 

mitos. Adanya  mitos yang mengatakan bahwa orang yang sudah lanjut usia sebaiknya 

lebih banyak tinggal di rumah dan tidak perlu melakukan aktivitas fisik, apalagi harus 

melakukan olahraga. Mitos tersebut telah banyak ditentang oleh para lansia sendiri, dengan 

bukti banyaknya lansia yang melakukan olahraga baik secara sendiri maupun bersama 

terutama pada pagi hari. Kemudian, dengan mitos tersebut banyak lansia yang memiliki 

aktivitas fisik yang kurang. 



Golongan lanjut usia yang telah lama kurang melakukan aktivitas fisik biasanya 

mempunyai kelenturan, kekuatan otot dan daya tahan tubuh yang kurang. Keadaan ini 

selain menurunkan fungsi organ juga meningkatkan resiko mendapatkan berbagai 

penyakit degenerative antara lain hipertensi, diabetes mellitus, penyakit arteri korener dan 

kecelakaan. Penelitian menunjukkan bahwa latihan/olahraga yang meningkatkan aktivitas 

setingkat lebih tinggi sudah cukup untuk mengeliminasi berbagai resiko tersebut. Berbagai 

komponen yang yang perlu dilakukan dalam latihan tersebut adalah self efficacy. Latihan 

pertahanan, kekuatan, kelenturan dan daya tahan(6). Kurangnya aktivitas fisik merupakan 

faktor risiko independen untuk penyakit kronis, dan secara keseluruhan diperkirakan 

menyebabkan kematian secara global. 

Aktivitas fisik merupakan gerakan fisik yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem 

penunjangnya. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka 

yang memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik yang tidak ada (kurangnya aktivitas 

fisik) merupakan faktor risiko independen untuk penyakit kronis dan secara keseluruhan 

diperkirakan menyebabkan kematian secara global. Aktivitas fisik merupakan gerakan 

tubuh oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya yang memerlukan pengeluaran energi. Ada 

tiga jenis aktivitas fisik yaitu aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sedang, aktivitas fisik 

berat. Aktivitas fisik yang berat menyebabkan kelelahan yaitu suatu mekanisme 

perlindungan tubuh agar tubuh menghindari kerusakan lebih lanjut, sehingga dengan 

demikian terjadilah pemulihan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelelahan 

diantaranya kesegaran jasmani, kebiasaan merokok, masalah psikologis, status kesehatan, 

usia, jenis kelamin, status gizi, beban kerja dan masalah lingkungan kerja serta waktu 

kerja. 

B. Kualitas Tidur pada Lanjut Usia di Desa Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten 

Grobogan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 46 responden lanjut usia di Desa 

Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, lanjut usia yang mengalami kualitas 

tidur buruk sejumlah 26 orang (56,5%). Sedangkan lanjut usia yang mengalami kualitas 

tidur baik sejumlah 20 orang (43,5%). Hal ini berarti bahwa sebagian besar lanjut usia 

(lansia) di Desa Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, mengalami kualitas 

tidur buruk. 

Kualitas tidur buruk yang terjadi pada lansia di Desa Karangrejo, Kecamatan 

Gabus, Kabupaten Grobogan disebabkan terutama pada usianya, yang mana  proses 

penuaan membuat lansia lebih mudah mengalami gangguan tidur, selain mengakibatkan 



perubahan normal pada pola tidur dan istirahat lansia(7). Pertambahan usia pada lansia 

pada dasarnya akan diikuti oleh perubahan pola tidur dan istirahat lansia secara normal. 

Perubahan otak akibat proses penuaan menghasilkan eksitasi dan inhibisi dalam sistem 

saraf. Bagian korteks otak dapat berperan sebagai inhibitor pada sistem terjaga dan fungsi 

inhibisi ini menurun seiring dengan pertambahan usia(7). Menambahkan bahwa perubahan 

kualitas tidur yang berkaitan dengan usia disebabkan adanya peningkatan waktu yang 

mengganggu tidur dan pengurangan tidur tahap 3 dan 4 NREM(8). 

Keluhan-keluhan seputar masalah tidur merupakan masalah umum yang terjadi di 

masyarakat luas, khususnya pada lansia. Lansia seringkali melaporkan mengalami 

kesulitan untuk dapat tertidur saat berada di tempat tidur, bahwa penundaan waktu tertidur 

terjadi pada satu dari tiga lansia wanita dan satu dari lima lansia pria(7). 

Selain usia, buruknya kualitas tidur pada lansia juga dipengaruhi oleh kecemasan 

yang dialami lansia. Lansia yang merasa cemas menyatakan bahwa penyebab kecemasan 

yang dialami mereka bersumber dari penyakit fisik, kematian pasangan hidup, dan 

kekhawatiran akan kematian. Hal tersebut sesuai dengan teori(9)yang menyatakan bahwa 

pensiun, gangguan fisik, kematian orang yang dicintai, dan masalah ekonomi merupakan 

contoh situasi yang menyebabkan lansia mengalami kecemasan. 

Hal di atas diperkuat oleh hasil penelitian (10) yang menyimpulkan bahwa ada 

perbedaan rata-rata kualitas tidur yang buruk antara lansia yang tidak cemas dengan lansia 

yang cemas pada lansia di Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, 

dimana rata-rata kualitas tidur yang buruk pada lansia yang cemas (11,84) lebih besar 

daripada rata-rata kualitas tidur yang buruk pada lansia yang tidak cemas (8,63). 

Kualitas tidur yang buruk pada lansia juga bisa disebabkan oleh penghasilan lansia 

yang menurun akibat masa pensiun, dimana saat pensiun tentu lansia tidak memiliki 

pendapatan lagi. Hal ini akan membuat lansia khawatir tidak bisa mencukupi kebutuhan 

hidup sehari-harinya dan bisa mengganggu tidurnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan 

oleh(7) bahwa masa pensiun dapat menimbulkan masalah pada lansia. Lansia yang 

memasuki masa pensiun akan mengalami penurunan penghasilan, kehilangan status, dan 

kehilangan teman. Selain itu, lansia yang baru memasuki masa pensiun dapat mengalami 

kecemasan karena mengkhawatirkan kehidupan yang akan dihadapinya nanti. Lansia yang 

kehilangan pasangan hidup dapat mengalami kesedihan yang mendalam serta kecemasan 

terutama apabila yang meninggal adalah kepala keluarga. Kondisi tersebut dapat membuat 

lansia mengkhawatirkan kehidupannya di masa depan. Lansia dengan penyakit kronis juga 



dapat memiliki perasaan khawatir tentang penyakit yang dimilikinya serta perasaan takut 

pada kematian. 

Lebih lanjut, keadaan lingkungan juga turut seta mempengaruhi kualitas tidur 

lingkungan. Keadaan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seseorang dapat 

mempercepat proses terjadinya tidur. Sebaliknya lingkungan yang tidak aman dan nyaman 

bagi seseorang dapat menyebabkan hilangnya ketenangan, sehingga dapat mempengaruhi 

proses tidur. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh (9)bahwa Lingkungan fisik tempat 

seseorang tidur berpengaruh penting pada kemampuan untuk tidur dan tetap tertidur. 

Ventilasi yang baik adalah esensial untuk tidur yang tenang. Ukuran, kekerasan, posisi 

tempat tidur mempengaruhi kualitas tidur dan suara juga mempengaruhi tidur. Suara yang 

rendah lebih sering membangunkan seseorang dari tidur tahap 1, sementara suara yang 

keras membangunkan orang pada tahap tidur 3 atau 4. 

Kualitas tidur menunjukkan kepuasan seseorang terhadap tidur, sehingga 

seseorang tersebut tidak memperlihatkan perasaan lelah, mudah terangsang, dan gelisah, 

lesu, apatis, kehitaman di sekitar mata, kelopak mata bengkak, konjungtiva merah, mata 

perih, perhatian terpecah-pecah, sakit kepala, dan sering menguap atau mengantuk(9). 

Kualitas tidur yang buruk pada lansia akan menimbulkan banyak gangguan bagi 

kesehatannya, karena kualitas tidur buru sangat berhubungan dengan gangguan 

aterosklerosis pada otak, yang sama berbahayanya dengan kurangnya pasokan oksigen 

pada otak. Keduanya dapat meningkatkan risiko terjadinya stroke. Kemudian. gangguan 

tidur dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pembuluh darah. Kualitas tidur yang buruk 

akan terjadi bila seseorang terbangun sebanyak lebih dari tujuh kali dalam waktu satu jam. 

Hal tersebut sering dialami oleh para lansia. Kualitas tidur seperti ini dapat meningkatkan 

risiko terjadinya aterosklerosis, sebanyak 27 persen. Semakin sering terbangun dalam 

waktu satu jam tidur, akan menyebabkan semakin berkurangnya pasokan oksigen di dalam 

otak(11). 

C. Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kualitas Tidur pada Lanjut Usia di Desa 

Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan 

Hasil pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa lanjut usia yang melakukan aktivitas 

fisik kategori ringan sebagian besar mengalami kualitas tidur buruk, sejumlah 17 orang 

(81,0%). Hal ini karena lansia dengan aktivitas fisik yang rendah membuat tubuh lansia 

mudah cepat capek dan lelah dan hal ini juga meningkatkan stres dan mengganggu kualitas 

tidur lansia.  



Lanjut usia yang melakukan aktivitas fisik kategori sedang, sebagian besar 

mengalami kualitas tidur baik, sejumlah 13 orang (53,8%). Begitu juga, lanjut usia yang 

melakukan aktivitas fisik kategori berat, sebagian besar juga mengalami kualitas tidur 

baik, sejumlah 9 orang (75,0%). Hal ini disebabkan lansia dengan aktivitas fisik yang 

cukup membuat tubuh mengalami relaksasi, terasa bugar, dan terasa nyaman serta 

mengurangi tingkat kecemasan dan stres, sehingga tidur pun akan terasa nyenyak.  

Hasil uji Chi Square diperoleh nilai p-value 0,005. Oleh karena hasil nilai p-value 

0,005 < α (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan secara signifikan antara 

aktivitas fisik dengan kualitas tidur pada lanjut usia di Desa Karangrejo, Kecamatan 

Gabus, Kabupaten Grobogan. 

Hal ini karena aktivitas fisik sangat berguna bagi kesehatan lansia, karena aktivitas 

fisik dapat mendorong jantung tetap bekerja dengan baik. Aktivitas fisik juga dapat 

memperkuat tulang, mengembalikan kelenturan sistem saraf dan mengurangi kecemasan 

yang mengganggu tidur. Sehingga dengan berkurangnya kecemasan, kualitas tidur lansia 

akan membaik.  

Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh(4) bahwa aktivitas fisik merupakan 

olahraga yang tidak memberatkan dan mudah dilakukan, karena aktivitas fisik dapat 

mendorong jantung bekerja secara optimal, tulang tetap kuat, mengembalikan kelenturan 

sistem saraf, memaksimalkan suplai oksigen ke otak, serta membantu menghilangkan 

radikal bebas yang ada pada tubuh. Aktivitas fisik mempunyai manfaat yang begitu 

penting bagi lansia antara lain dapat memperpanjang usia, mencegah obesitas, mengurangi 

kecemasan dan depresi, meningkatkan kualitas tidur, dan memperoleh kepercayaan diri 

yang lebih tinggi. 

Hasil penelitian di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh(12) 

dengan judul “Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Kualitas Tidur Remaja Di Yogyakarta” 

yang menyimpulkan bahwa  terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik 

dengan kualitas tidur remaja di Yogyakarta. Hasil yang sama juga didapatkan pada 

penelitian (13)dengan judul “Hubungan aktivitas fisik dengan kualitas tidur lansia di desa 

Parsuratan Kecamatan Balige”, yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

sedang dengan arah yang positif antara aktivitas fisik dengan kualitas tidur lansia di desa 

Parsuratan Kecamatan Balige.  

Hasil-hasil penelitian di atas juga sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh 

(14)bahwa tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tidur yang 

cukup selain ditentukan oleh faktor jumlah jam tidur (kuantitas tidur) juga ditentukan oleh 



faktor kedalaman tidur (kualitas tidur). Kualitas dan kuantitas tidur dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain penyakit, latihan dan kelelahan, stress psikologis, obat, nutrisi, 

lingkungan, dan motivasi. Aktivitas rutin sehari-hari disarankan, karena dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur. Latihan dan kelelahan dapat mempengaruhi 

kualitas dan kuantitas tidur karena keletihan akibat aktivitas yang tinggi dapat memerlukan 

lebih banyak tidur untuk menjaga keseimbangan energi yang telah dikeluarkan. Hal 

tersebut dapat terlihat pada orang yang telah melakukan aktivitas dan mencapai kelelahan 

maka orang tersebut akan lebih cepat untuk dapat tidur karena tahap tidur gelombang 

lambatnya atau Non Rapid Eye Movement (NREM) diperpendek(4). aktivitas fisik yang 

dilakukan rutin dapat menjadikan kualitas tidur lebih baik. 

Seseorang yang kelelahan menengah (moderate) biasanya memperoleh tidur yang 

mengistirahatkan, khususnya kelelahan adalah hasil dari kerja atau latihan yang 

menyenangkan. Latihan fisik selama 2 jam atau lebih sebelum waktu tidur membuat tubuh 

mendingin dan mempertahankan suatu kelelahan yang meningkatkan relaksasi. Akan 

tetapi, kelelahan yang berlebihan yang dihasilkan dari kerja yang meletihkan atau penuh 

stress membuat sulit tidur(9). 

Seseorang yang telah lanjut usia akan mengalami kemunduran pada berbagai aspek 

terutama kemampuan fisik yang dapat mengakibatkan penurunan pada peranan-peranan 

sosialnya, kemunduran kemampuan fisik ini akan menimbulkan gangguan di dalam hal 

mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga meningkatkan ketergantungan yang 

memerlukan bantuan orang lain. Hal ini berpengaruh pada aktivitas yang dilakukan oleh 

lansia, bila aktivitas yang di lakukan berat kadang menyebabkan timbulnya masalah-

masalah fisik pada lansia tersebut ,masalah-masalah fisik yang sering di temukan pada 

lansia sebagai berikut: mudah jatuh, mudah lelah, dan salah satunya masalah gangguan 

tidur (insomnia). (15)hasil penelitiannya menemukan bukti bahwa gangguan tidur dan 

kurangnya aktivitas mempengaruhi satu sama lain secara negatif. Artinya kurangnya 

aktivitas fisik akan memperburuk kualitas tidur lanjut usia, sebaliknya jika aktivitas fisik 

lansia cukup maka kualitas tidur lanjut usia akan membaik.  

Memiliki kualitas tidur yang buruk akan memberikan dampak negatif bagi 

kehidupan seseorang. Sebaliknya, jika seseorang memiliki kualitas tidur yang baik, malah 

akan mendatangkan berbagai manfaat positif dalam kesehatan. Selain terhindar dari 

penyakit, kualitas tidur yang baik dapat meningkatkan kapasitas memori jangka pendek 

atau memori kerja/memori jangka. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk 



meningkatkan kualitas tidurnya. Salah satu cara untuk memperbaiki kualitas tidur adalah 

dengan beraktivitas fisik secara aktif dan teratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan  



1. Sebagian besar lanjut usia di Desa Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten 

Grobogan memiliki aktivitas fisik yang ringan atau rendah, yaitu sejumlah 21 orang 

(45,7%).  

2. Sebagian besar lanjut usia di Desa Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten 

Grobogan mengalami kualitas tidur yang buruk, yaitu sejumlah 26 orang (56,5%).  

3. Ada hubungan secara signifikan antara aktivitas fisik dengan kualitas tidur pada lanjut 

usia di Desa Karangrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan nilai p-value 0,005 

< α (0,05). 

Saran  

1. Bagi Lansia 

Lansia sebaiknya dapat mempertahankan kondisi kesehatan fisik dan mental yang 

baik, serta gaya hidup yang sehat, yaitu dengan melakukan aktivitas fisik yang cukup 

dan teratur. Dengan harapan untuk menurunkan depresi maupun kecemasan dan 

meningkatkan kualitas tidur, serta mempertahankan kesehatannya.  

 

2. Bagi Tenaga Kesehatan  

Diharapkan bagi tenaga kesehatan dapat memberikan penyuluhan dan bimbingan 

kepada masyarakat khususnya lansia, agar lansia tetap melakukan secara cukup dan 

teratur, diantaranya dengan memaksimalkan kegiatan Posyandu lansia. Ini diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas tidur lansia dan kesehatan lansia tetap terjaga.  

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang kualitas tidur 

lansia, dengan melibatkan banyak faktor, tidak hanya aktivitas fisik, seperti: kondisi 

lingkungan, tingkat kecemasan, dan sosial ekonomi.  
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