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ABSTRAK 
Kebutuhan tidur seseorang akan berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Kebutuhan 
tidur lanjut usia berkisar antara 6-7 jam per hari. Gangguan pemenuhan kebutuhan tidur 
adalah salah satu masalah yang dihadapi lansia. lanjut usia sering mengeluhkan gangguan ini 
akibat dari perubahan proses fisiologis dan biologis. Akupresur merupakan terapi 
nonfarmakologis untuk meningkatkan kebutuhan tidur. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh terapi akupresur terhadap pemenuhan kebutuhan tidur lansia di 
wilayah RW 11 Desa Sumberarum Dander Bojonegoro.  
Penelitian ini adalah Pre-eksperimental One-group Pretest-Posttest Design. Sampel dipilih 
menggunakan purposive sampling, terdiri dari 18 responden, diambil sesuai dengan kriteria 
inklusi dan eksklusi. Variabel independen penelitian ini adalah terapi akupresur dan dependen 
adalah pemenuhan kebutuhan tidur. Data dikumpulkan dengan wawancara dan lembar 
kuisioner PSQI sebelum dan sesudah diberikan terapi akupresur kemudian dianalisis  
menggunakan uji statistik Wilxocon Sign Rank  test dengan tingkat signifikasi p < 0,05. 
Hasil penelitian sebelum dilakukan terapi akupresur 13 (72%) lansia kebutuhan tidurnya agak 
buruk. Setelah dilakukan terapi akupresur 11 (73%) lansia  kebutuhan tidurnya agak baik. 
Berdasarkan hasil uji statistik Wilcoxon Sign Rank test pada pre test dan post test didapatkan 
nilai p = 0.000 < α = 0.05, ini menunjukkan ada pengaruh antara terapi akupresur terhadap 
pemenuhan kebutuhan tidur lansia. 
Berdasarkan hasil analisa data, dapat disimpulkan bahwa terapi akupresur berpengaruh 
terhadap peningkatan kebutuhan tidur lansia. 
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PENDAHULUAN 
Lansia adalah seseorang yang mencapai 
usia 60 tahun keatas yang menjadi tua dan 
mengakibatkan timbulnya berbagai 
masalah kesejahteraan dihari tua. Banyak 
fenomena yang terjadi dikalangan lanjut 
usia, terutama masalah-masalah yang 
terjadi akibat proses penuaan yang terjadi 
pada lansia. Salah satu bentuk 
permasalahan pada lansia adalah gangguan 
pemenuhan kebutuhan tidur. Gangguan 
pemenuhan kebutuhan tidur dikenal 
sebagai penyebab morbiditas yang 
signifikan. Ada beberapa dampak serius 
yang terjadi apabila pada lansia tidak 
mencukupi kebutuhan tidurnya, misalnya 
mengatuk berlebihan di siang hari, 
gangguan atensi dan memori, mood 
depresi, sering terjatuh, penggunaan 
hipnotik yang tidak semestinya, dan 
penurunan kualitas hidup (Nurmiati Amir, 
2008). Jumlah penduduk lansia diseluruh 

dunia diperkirakan ada 500 juta dengan 
usia rata-rata 60 tahun. Angka harapan 
hidup orang indonesia meningkat dari 65 
tahun pada 1997 menjadi 73 tahun pada 
2025. Sehingga pada tahun 1990 sampai 
2025 Indonesia akan mempunyai kenaikan 
jumlah lansia sebesar 4,4% yang 
merupakan angka yang paling tinggi di 
dunia (Nugroho,2008:2). 
Menurut National Sleep Foundation 
Sekitar 67% dari 1.508 lansia di Amerika 
usia 65 tahun keatas melaporkan 
mengalami gangguan tidur. Dan sebanyak 
7,3% lansia mengeluhkan gangguan 
memulai dan mempertahankan tidur atau 
insomnia. Di Indonesia gangguan tidur 
menyerang 50% orang yang berusia 60 
tahun keatas. Insomnia merupakan 
gangguan tidur yang paling sering 
ditemukan, pertahun berkisar sebanyak 30-
45% (Budi, 2010).   
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Hasil studi pendahuluan yang dilakukan 
peneliti di Wilayah RW 11 Desa 
Sumberarum Kecamatan Dander 
Kabupaten Bojonegoro pada bulan Maret 
2013 didapatkan data dari jumlah lansia 38 
orang yang di wawancarai, terdapat 22 
lansia mengalami gangguan pemenuhan 
kebutuhan tidur. Dari hasil wawancara 
rata-rata lansia mengatakan mengalami 
gangguan pemenuhan kebutuhan tidur 
berupa kesulitan untuk memulai tidur, 
sering terbangun di malam hari dan 
kesulitan untuk memulai tidur kembali. 3 
(8%) lansia mengatakan sering 
menggunakan obat sejenis CTM yang 
memiliki efek tidur untuk mengatasi 
masalah tidurnya, 14 (36%) lansia 
mengatakan lebih banyak menghabiskan 
waktunya ditempat tidur sampai akhirnya 
tertidur, sedangkan 5 (13%) lansia lainnya 
mengatakan lebih banyak menghabiskan 
waktunya untuk menonton televisi ketika 
kesulitan untuk memulai tidur. 
Menurut (luckman 1997) pada lansia akan 
terjadi penurunan berat , isi cairan dan 
aliran otak, peningkatan ukuran vertikel 
serta penebalan kortek otak, pada spinal 
cord terjadi penurunan reaksi dan terjadi 
perlambatan simpatik yang mengakibatkan 
penurunan pola tidur. Selama penuaan, 
pola tidur mengalami perubahan–
perubahan yang khas yang 
membedakannya dari orang–orang yang 
lebih muda. Perubahan-perubahan tersebut 
mencakup kelatenan tidur, terbangun pada 
dini hari dan peningkatan jumlah tidur 
siang. Jumlah waktu yang dihasilkan untuk 
tidur yang lebih dalam juga menurun 
(Stanley & Beace, 2006). 
Seorang lanjut usia umumnya akan 
menjadi semakin berkurang kemampuan 
untuk tidur 5 sampai 8 jam 
(Lumbantobing, 2004). Siklus penguatan 
dan penekanan eksitabilitas syaraf yang 
menyertai siklus siaga dan tidur 
mempunyai efek fisiologic yang sedang 
pada bagian perifer tubuh. Selama dalam 
keadaan siaga terjadi peningkatan aktivitas 
simpatis menurun sedangkan aktivitas 
parasimpatis meninggkat. Oleh karena itu 

jika terjadi fase tidur nyenyak maka akan 
timbul penurunan tekanan darah arteri, 
penurunan frekuensi nadi, dilatasi 
pembuluh darah kulit, aktivitas traktus 
gastrointestinal kadangkala meningkat, 
otot-otot akan relaksasi dan kecepatan 
basal metabolisme seluruh tubuh menurun 
(Guyto & Hall,1997). Berbagai cara telah 
banyak dilakukan untuk mengatasi 
gangguan pemenuhan kebutuhan tidur, 
baik secara farmakologis maupun 
nonfarmakologis. Secara nonfarmakologis, 
ada berbagai cara untuk mengatasi 
gangguan pemenuhan kebutuhan tidur. 
Salah satunya,  menurut Prof. Hembing 
Wijayakusuma, dapat dilakukan dua cara, 
yaitu menggunakan obat-obatan herbal dan 
terapi akupresur (menekan simpul-simpul 
dalam tubuh yang menjadi titik kunci 
terjadinya insomnia. 
Akupresur atau penekanan pada titik-titik 
tertentu pada tubuh merupakan salah satu 
intervensi nonfarmakologis yang amat 
efisien dan relatif cukup aman karena tidak 
melakukan tindakan invasif atau melukai 
kulit tubuh (Saputra, 2002). Sehingga 
meski orang tersebut belum pernah 
melakukan akupresur, mereka bisa 
langsung mempraktekkannya asalkan 
sesuai dengan petunjuk yang ada. Titik-
titik tubuh yang digunakan sama dengan 
titik-titik pada akupuntur, namun yang 
membedakannya adalah tekhnik akupresur 
menggunakan jari-jari tangan sedangkan 
akupuntur menggunakan jarum.  
Sebuah studi menunjukkan bahwa 
akupuntur mempunyai prosentase 
keberhasilan mendekati 90% dalam 
mengatasi insomnia. Akupuntur dapat 
meningkatkan sejumlah substansi-
substansi yang memiliki pengaruh pada 
otak,  seperti serotonin,  yang dapat 
meningkatkan relaksasi dan tidur,  melalui 
signal yang cukup kompleks yang 
diteruskan ke otak. Sedangkan studi pada 
lanjut usia dengan gangguan tidur juga 
menunjukkan bahwa akupresur dapat 
meningkatkan kualitas tidur dan 
menurunkan keadaan terjaga pada malam 
hari,  maka dalam prakteknya akupresur 
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sama dengan akupuntur, namun stimulasi 
untuk penyembuhan lebih banyak 
menggunakan jari-jari tangan daripada 
jarum seperti pada akupuntur (Debusk et 
all, 2004). 
Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian tentang, 
pengaruh terapi akupressur terhadap 
pemenuhan kebutuhan tidur lansia. 
 
METODE PENELITIAN 
Desain penelitian ini adalah Pre-
experimental Desain One Group Pre-Post 
Test Design, ciri dari tipe penelitian ini 
adalah mengungkapkan hubungan sebab 
akibat dengan cara melibatkan satu 
kelompok subjek. Kelompok subjek 
diobservasi sebelum dan sesudah 
dilakukan intervensi . Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua lansia di 
Wilayah RW 11 Desa Sumberarum kec. 
Dander kab.  Bojonegoro N= 22. Teknik 
Sampling : nonprobability sampling, 
purposive sampling, desain Penelitian Pre-
experimental Design One Group Pre-Post 
Test Design. Menggunakan Analisa Data 
Editing, Coding, Scoring, Tabulating 
SPSS 16.00 Wilcoxon Sign Rank Test. 
Pada penelitian ini instrumen yang akan 
digunakan adalah : Satuan Acara Kegiatan 
Terapi akupresur, Lembar kuesioner PSQI  
(The Pittsburg Sleep Quality Index). 
Penelitian ini dilakukan di Wilayah RW 
11Desa Sumberarum Kecamatan Dander 
Bojonegoro pada tanggal 3 Juni 2013 – 23 
Juni 2013.  
 
HASIL  
Menunjukkan bahwa dari 18 Lansia 
Sebagian besar lansia berumur 65-69 
sebanyak 9 lansia (50%) dan 60-64 
sebanyak 6 lansia (33%), sebagian kecil 
berumur 70-74 sebanyak 3 lansia (17%). 
Karakteristik Lansia Berdasarkan jenis 
kelamin 
Dari 18 Lansia sebagian besar  adalah 
Perempuan yaitu 12 lansia (67%), 
sebagian kecil adalah laki-laki yaitu 6 
lansia (33%). Karakteristik Lansia 
Berdasarkan Agama. Dari 18 Lansia 

sebagian besar  adalah Islam yaitu 16 
lansia (89%), sebagian kecil adalah 
Kristen  yaitu 2 lansia (11%). Karakteristik 
Lansia Berdasarkan Pekerjaan, Dari 18 
Lansia sebagian besar  adalah petani yaitu 
10 lansia (56%) dan 5 lansia (28%) adalah 
Tidak bekerja, sebagian kecil adalah 
Swasta yaitu 2 lansia (11%).  Karakteristik 
Lansia Berdasarkan Kebiasaan tidur siang 
Dari 18 Lansia sebagian besar  11 lansia 
(61%) tidur siang dan sebagian kecil 7 
lansia (39%) tidak tidur siang. 
Karakteristik Lansia Berdasarkan 
Kebiasaan sebelum tidur, Dari 18 Lansia 
sebagian besar  9 lansia (50 %) Menonton 
TV dan 3 lansia (17%) mengobrol, 
sebagian kecil 6 lansia (33%) Menyendiri. 

Menunjukkan bahwa hasil 
penelitian kebutuhan tidur lansia sebelum 
dilakukan terapi akupresur sebagian besar 
tergolong agak buruk yaitu sebanyak 13 
lansia (72%) dan sebagian kecil sangat 
buruk yaitu 4 lansia (22%)  dari 18 
responden lansia. 
 
PEMBAHASAN 
Pemenuhan Kebutuhan Tidur Lansia 
Sesudah Dilakukan Terapi Akupresur. 
Menunjukkan bahwa hasil penelitian 
kebutuhan tidur lansia sesudah dilakukan 
terapi akupresur hampir sebagian besar 
tergolong agak baik yaitu sebanyak 14 
lansia (78%) dan sebagian kecil tergolong 
agak buruk yaitu sebanyak  3 lansia (17%) 
dari 18 responden lansia. 
Gangguan tidur yang sering dialami lansia 
diantaranya, insomnia, hipersomnia, dan 
parasomnia akan berpengaruh terhadap 
kualitas hidup lansia itu sendiri. Terdapat 
berbagai cara utuk mengatasi masalah 
kebutuhan tidur, salah satunya dengan 
terapi akupresur. Dengan menekan pada 
titik kunci terjadinya insomnia, akan 
meningkatkan sejumlah substansi-
substansi yang memiliki pengaruh pada 
otak,  seperti serotonin,  yang dapat 
meningkatkan relaksasi dan tidur,  melalui 
signal yang cukup kompleks yang 
diteruskan ke otak. Pemberian intervensi 
terapi akupresur yang dilakukan secara 
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teratur akan membantu lansia dalam 
memenuhi kebutuhan tidurnya. Kondisi 
yang tenang dan rileks inilah yang 
dibutuhka untuk kualitas tidur yang baik. 
Peningkatan substansi seperti serotonin, 
endorphin dan melatonin menyebabkan 
tubuh menjadi rileks, ketegangan menurun 
menyebabkan stimulasi ke RAS menurun, 
dan membuat seseorang dapat memulai 
tidur dengan lebih mudah, sehingga 
kebutuhan tidur dapat terpenuhi baik 
secara kualitas dan kuantitas (Scott, 2010). 
Dari data kuesioner yang dibagikan pada 
lansia setelah pemberian terapi akupresur, 
didapatkan penilaian kualitas dan kuantitas 
tidur sebagian besar lansia mengalami 
peningkatan pemenuhan kebutuhan tidur. 
Sebagian besar lansia menyatakan kualitas 
tidurnya baik setelah diberikan terapi 
akupresur. Jumlah tidur menjadi 
bertambah yaitu berkisar antara 6-7 jam 
perhari. Gangguan-gangguan ketika tidur 
malam menjadi berkurang, serta 
menurunnya disfungsi aktifitas disiang 
hari seperti mengantuk berlebihan pada 
saat melakukan aktifitas harian. 
 
SIMPULAN  
1. Pemenuhan kebutuhan tidur lansia 
sebelum diberikan terapi akupresur 
sebagian besar berada dalam klasifikasi 
agak buruk. 
2. Pemenuhan kebutuhan tidur lansia 
sesudah diberikan terapi akupresur 
sebagian besar berada dalam klasifikasi 
agak baik. 
3. Ada pengaruh terapi akupresur 
terhadap pemenuhan kebutuhan tidur 
lansia di Wilayah RW 11 Desa 
Sumberarum Kec. Dander Bojonegoro. 
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