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ABSTRACT 

Introduction: fulfilment adequacy of sleep disorders is influenced by several factors such 

as mental, psychological, degeneration  process, activity, and environment. One of the 

alternative therapies used is vocal exercises. Vocal exercises 3 times a week can 

stimulate the baroreceptors to produce oxygen and circulated throughout the body so that 

it can be formed hormone endorphin and generate a sense of comfort and relaxation. 

Method: This study was used Pra Experiment design with one group pre-post test design. 

The population was elderly at Karang Werdha Bismo Madiun, 25 respondents taken by 

purposive sampling technique an 23 respondents included. Independent variable in this 

research is vocal training and variable depend on this research is vital sign. Data were 

collected by using PSQI and Vital Sign . Data were analyzed  using the Wilcoxon Sign 

Rank Test and Paired t Test with significance α0,05. Result: The results of the data 

analysis showed an increase in compliance adequacy elderly sleep after doing vocal for 3 

weeks. Fulfilment sleep adequacy based on quality shows that p=0. 000. Sleep adequacy 

based on the quantity of shows that p=0.008 in systole, sleep duration p=0.002. 

Discussion: It can be concluded that vocal exercise for 3 times a week can improve the 

sleep adequacy of compliance in the elderly based on the quality and quantity. Nurses or 

a health volunteer in this district can continue this activity to improve the quality of sleep 

in elderly. Further measurements have to measure the effect of vocal training on the 

adequacy of compliance with melatonin levels. 

 

Keyword: vocal training, sleep quality and quantity, elderly.  

 

PENDAHULUAN 

 

Menua (aging) merupakan suatu proses 

dimana terjadi perubahan pada lansia. 

Perubahan tersebut diantaranya meliputi 

perubahan fisik serta masalah pada  

psikologis maupun social (Anwar 2010). 

Lansia merupakan seseorang yang 

karena usianya mengalami perubahan 

biologis, fisik, kejiwaan dan sosial (UU 

No. 36 Tahun 2009). Lansia pada 

umumnya tidak memiliki fase NREM 4 

atau tidur malam. Lansia sering tidur 

siang, mengalami kesulitan untuk 

tertidur dan lelap tidur pada malam hari 

karena berbagai faktor, yaitu: faktor dari 

diri lansia, aktifitas dan lingkungan 

(Lumbantobing 2004 dalam Putra 2010). 

Pengumpulan data awal yang dilakukan 

peneliti pada tanggal 26 April 2014 di 

Karang Werdha Bismo Madiun, 

didapatkan dari 80 lansia yang berada di 

Karang Werdha, 40 orang (50%) 

mengalami gangguan tidur. Penanganan 

masalah lansia adalah dengan dilakukan 

senam lansia tiap seminggu sekali. Hasil 

dari senam lansia tersebut adalah lansia 

tampak bersemangat, tidak letih saat 

menjalani aktivitas sehari-hari. Dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengaruh latihan olah vokal terhadap 



100 

 

 

kebutuhan tidur lansia di Karang 

Werdha  masih perlu diterapkan. 

Lansia di atas 65 tahun pada tahun 2012 

mencapai 8% dari 7 miliar penduduk 

dunia atau berjumlah sekitar 564 juta 

jiwa (Menkokesra 2008). Indonesia 

merupakan negara yang memasuki era 

penduduk berstruktur lansia dengan 

umur diatas 60 tahun sekitar 7,18%. 

Kelompok lansia lebih mengeluh 

mengalami sulit tidur sebanyak 40%, 

sering terbangun pada malam hari 

sebanyak 30% dan sisanya adalah 

gangguan pemenuhan tidur yang lain 

seperti susah tertidur lelap (Amir 2007). 

Penelitian yang sudah diberikan di 

Indonesia selama ini, diantaranya: 

senam lansia, jalan kaki pada sore hari 

di UPT PSLU Jombang dan penggunaan 

sleep mask pada lansia di UPT PSLU 

Pasuruan (Arifianto 2010; Putra 2010).  

 

Lansia mengalami gangguan tidur 

dipengaruhi beberapa hormon meliputi 

ACTH, GH, TSH, dan LH. Hormon 

ACTH, GH, TSH, dan LH ini masing-

masing disekresi  oleh kelenjar pituitary 

anterior melalui hipotalamus path way. 

Sistem ini mempengaruhi pengeluaran 

neurotransmitter norepinefrin, 

dopamine, serotonin dan hormon 

endorfin sebagai pengatur rasa nyaman 

yang bertugas mengatur mekanisme 

tidur.  Faktor yang mempengaruhi 

kebutuhan tidur lansia adalah 

pembentukan melatonin yang mulai 

menurun. Perubahan tersebut 

mangakibatkan pola tidur berubah 

seiring bertambahnya usia sehingga 

menyebabkan fase tidur lebih pendek. 

Siang hari mengalami kelelahan, lebih 

sering tidur sejenak dan merasa ngantuk 

sepanjang hari (Marcel 2008; Japardi 

2002).  

 

Hormon lain yang mempengaruhi lansia 

dalam tidur agar merasakan rileks dan 

senang adalah endhorfin. Efek dari 

endhorfin adalah sedatif, menjadi lebih 

nyaman dan tenang. Endhorfin baru 

muncul ketika pada fase glukosa mulai 

dibakar. Pada lansia, jika tidak 

melakukan aktivitas secara cukup dan 

rutin, maka proses pembentukan 

endhorfin tidak akan berjalan karena 

kegunaan dari aktivitas adalah untuk 

membakar glukosa melalui aktivitas otot 

yang akan menghasilkan ATP, sehingga 

endhorfin akan muncul dan akan 

membawa rasa senang dan rileks. Saat 

rasa senang dan rileks tahap 4 pada fase 

NREM akan terpenuhi termasuk juga 

pada lansia (Putra 2010). 

 

Hubungan antara latihan olah vokal 

dengan kebutuhan tidur adalah pada 

proses pernafasan, neurotransmitter 

merangsang baroreseptor untuk 

memproduksi asupan oksigen yang 

nantinya akan beredar ke otak dan 

seluruh tubuh. Otot tubuh memerlukan 

oksigen untuk membakar glukosa 

menjadi ATP. Pada saat glukosa 

terbakar inilah endhorfin terbentuk. 

Hormon endhorfin ini nantinya akan 

mempengaruhi rasa senang dan rileks, 

sehingga menyebabkan orang tertidur 

(Baweanti 2011).  

 

Pengaruh latihan olah vokal terhadap 

nilai arus puncak ekspirasi pada usia 

dewasa muda merupakan salah satu 

hasil contoh penelitian yang sudah 

pernah dijalankan  tentang latihan olah 

vokal terhadap kebutuhan tidur lansia di 

Indonesia belum pernah dilakukan. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti 

memutuskan untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh antara 

latihan olah vokal terhadap kebutuhan 

tidur lansia (Faramita 2010). 

 

Tujuan umum dalam penelitian ini 

adalah Membuktikan pengaruh latihan 

olah vokal terhadap kualitas dan 

kuantitas tidur lansia di Karang Werdha 

Bismo Madiun. 

 

BAHAN DAN METODE  

 

Penelitian yang digunakan peneliti 

dalam penelitian di Karang Werdha 

Bismo Madiun ini menggunakan 

penelitian Pre-experiment dengan 

rancangan one group pre-post test 

design. Variabel dalam penelitian ini 
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adalah latihan olah vokal sebagai 

variabel independen dan kebutuhan tidur 

sebagai variabel dependen. Penelitian 

menggunakan intervensi latihan olah 

vokal selama 3 minggu dengan 8 kali 

pertemuan. Penelitian ini menggunakan 

kuesioner PSQI pada saat skrining dan 

pengambilan data serta setelah 

intervensi terakhir. Penelitian ini juga 

mengguankan pengukuran kuantitas 

tidur dengan menggunakan 

penghitungan tekanan darah dan nadi. 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

lansia di Karang Werdha Bismo Madiun 

bulan Februari-April 2014 sebanyak 40 

orang. Teknik pengambilan sampel 

dengan cara purposive sampling yaitu 

memilih sampel sesuai dengan populasi 

dan sesuai dengan yang dikehendaki 

peneliti dengan kriteria inklusi: 1) 

Lansia dengan jenis kelamin perempuan; 

2) Lansia dengan nilai Pitsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI)  7. Sementara 

kriteria ekslusi dalam penelitian ini 

adalah: 1) Lansia mengkonsumsi obat-

obatan analgetik, obat tidur, atau terapi 

yang lain; 2) Mengkonsumsi alkohol 

dan sejenisnya; 3)  Mengalami 

gangguan kejiwaan; 4) Lansia yang 

tidak mengikuti intervensi secara utuh 

dan rutin; dan 5) Lansia dengan 

gangguan sistem pernafasan. Sampai 

dengan penelitian ini berakhir, besar 

sampel yang diperoleh sebanyak 23 

orang.  

 

Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah dengan cara 

Peneliti mengumpulkan responden 

setelah mendapatkan perijinan untuk 

dilakukan skrining dan pengambilan 

data tentang kebutuhan tidur lansia 

menurut kuesioner PSQI yang telah 

dimodifikasi dalam Arifianto (2010). 

Proses skrining dilakukan peneliti 

dengan cara mengumpulkan responden 

di halaman mini market yang biasa 

digpergunakan untuk senam. Peneliti 

melakukan skrining dan memperoleh 18 

calon responden di tempat 

berkumpulnya responden. Peneliti 

menjelaskan prosedur penelitian kepada 

calon responden terkait proses dan 

kesediaan dan dibuktikan dengan 

ditandatanganinya informed consent 

sebagai bentuk telah bersedia menjadi 

responden. Pre-test pada penelitian ini 

meliputi pengukuran kualitas dan 

kuantitas tidur. Kualitas tidur diperoleh 

dengan cara pengisian kuesioner PSQI 

dimana dalam penelitian ini dilakukan 

pada saat skrining awal. Pengukuran 

kuantitas tidur diperoleh dengan cara 

mengukur tekanan darah dan nadi. 

 

Responden yang sudah memenuhi 

kriteria inklusi dan sudah mengisi 

kuesioner, diperkenankan untuk 

mengukur kuantitas tidur dengan cara 

wawancara dan pengukuran TTV 

(tekanan darah dan nadi)  Peneliti 

menemui kendala dalam pengambilan 

data pre-test yaitu lansia yang datang 

tidak sesuai dengan sampel yang telah 

ditetapkan. Peneliti akhirnya 

memutuskan untuk menggunakan teknik 

door to door sebagai skrining lanjutan 

untuk terpenuhinya semua data terkait 

dengan pre-test kualitas dan kuantitas 

tidur. Pelaksanaan door to door pada 

waktu pagi hari setelah acara hari itu 

selesai dan tidak memakan waktu yang 

lama karena rumah responden yang 

tidak hadir berdekatan. Proses skrining 

lanjutan ini diperoleh 7 calon responden, 

sehingga total calon responden menjadi 

25 orang. 

 

Peneliti mengajarkan cara latihan olah 

vokal selama 2x pertemuan di luar 8x 

intervensi yang sudah ditetapkan. 

Latihan olah vokal ini dilakukan sebagai 

program rutin yang diadakan di Karang 

Werdha Bismo Madiun selama 3x dalam 

seminggu yakni setiap hari Kamis, Sabtu 

dan hari Minggu pada pukul 05.30-

06.00 WIB. Responden yang sudah 

terpilih diharapkan untuk mengikuti 

seluruh rangkaian latihan olah vokal ini 

selama 20 menit dengan lokasi di 

Karang Werdha Bismo Madiun. 

 

Setelah responden mengikuti latihan 

olah vokal selama 3 minggu, peneliti 

melakukan penilaian kualitas tidur 
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melalui post-test dengan menggunakan 

kuesioner Pitsburgh Sleep Quality Index 

(PSQI). Peneliti memberikan waktu 15 

menit kepada responden untuk mengisi 

kuesioner sebelum dilakukan 

pengukuran kuantitas tidur karena hasil 

yang didapatkan bisa berbeda. Peneliti 

melakukan pengukuran kuantitas tidur 

setelah 15 menit dengan cara mengukur 

TTV (tekanan darah dan nadi) pada pagi 

hari untuk mengukur perubahan 

kuantitas tidur. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Tabel 1 Hasil analisis skoring PSQI sebelum dan sesudah latihan olah vokal  

No. PSQI Pre Post 

f %  f % 

1 Sangat Baik 0  0 0 0 

2 Agak Baik 0  0 5  22 

3 Agak Buruk 23   100 18  78 

4 Sangat Buruk 0 0 0  0 

                                     Jumlah            23                100                  23                100 

Uji Wilxocon 

p= 0,000 

  

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan 

perbandingan kualitas tidur responden 

sebelum dan sesudah intervensi. 

Menurut tabel di atas ada peningkatan 

kualitas tidur pada responden yang 

dikenai dari skor PSQI setelah dilakukan 

intervensi. Responden yang memiliki 

kriteria “agak buruk” naik menjadi 

“agak baik” sebanyak 5 orang. Jumlah 

responden yang kriteria skornya tidak 

berubah sebanyak 18 orang. Setelah 

dilakukan uji statistik Wilcoxon Sign 

Rank Test dengan tingkat signifikansi 

p≤0,05 menunjukkan p=0,000, dengan 

arti terdapat pengaruh latihan olah vokal 

terhadap peningkatan kualitas tidur pada 

responden. 

 

Tabel 2 Pemenuhan kebutuhan tidur lansia berdasarkan kuantitas (tekanan darah)  

 sebelum dan sesudah melakukan latihan olah vokal  

No 

Responden 

Tekanan Darah Sistol dan Diastol (mmHg) 

Pre sistol Post sistol ∆ Pre 

Diastol 

Post 

Diastol  

∆ 

1 130 130 0 110 110 0 

2 130 130 0 90 90 0 

3 120 120 0 70 70 0 

4 120 120 0 90 90 0 

5 130 130 0 90 90 0 

6 150 140  10 110 100 10 

7 170 160  10 110 100 10 

8 130 130 0 90 90 0 

9 130 130 0 90 90 0 

10 130 130 0 70 70 0 

11 120 120 0 80 80 0 

12 140 130  10 100 90 10 

13 130 130 0 90 90 0 

14 150 150 0 100 90 0 

15 190 170  20 110 100 10 
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16 180 170  10 100 90 10 

17 120 120 0 80 80 0 

18 120 120 0 80 80 0 

19 130 130 0 90 90 0 

20 140 130  10 100 90 10 

21 140 140 0 90 90 0 

22 150 150 0 100 100 0 

23 160 150  10 110 100 10 

Mean 139,5 136,0  93,4 90,0  

SD 19,6 15,2  12,2 9,5  

           Uji Paired T test                Uji Paired T test                                           

p=0,008                             p=0,022 

 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan 

perubahan tekanan darah sistol lansia 

sebelum (pre-test) dan sesudah (post-

test) pada lansia yang diberikan 

intervensi berupa latihan olah vokal. 

Sebanyak 7 orang (28%) mengalami 

penurunan tekanan darah sistol setelah 

dilakukan intervensi, sedangkan 16 

(72%) responden lansia tidak mengalami 

penurunan maupun kenaikkan. Latihan 

olah vokal dilakukan selama 3 minggu 

dan hasilnya terjadi penurunan rerata 

tekanan darah. Setelah dilakukan uji 

Paired T test dengan tingkat signifikansi 

p≤0,05 menunjukkan p=0,008 yang 

berarti ada pengaruh latihan olah vokal 

terhadap penurunan tekanan darah sistol 

responden. 

 

Tekanan darah diastol pada responden 

menunjukkan bahwa terjadi perubahan 

setelah diberikan intervensi latihan olah 

vokal. Menurut data dari tabel 2 

menunjukkan 7 (28%) dari 25 responden 

yang mengikuti intervensi latihan vokal 

mengalami penurunan tekanan darah 

diastol dan sebanyak 16 (72%) dari 25 

responden tidak mengalami perubahan. 

Intervensi dilakukan selama 3 minggu 

dan hasil menunjukkan bahwa terjadi 

penurunan rerata tekanan darah diastol. 

Setelah dilakukan uji Paired T Test 

dengan tingkat signifikansi p≤0,05 

menunjukkan p=0,022 yang berarti ada 

pengaruh latihan olah vokal dengan 

tekanan darah diastol responden.

 

 

Tabel 3 Pemenuhan kebutuhan tidur lansia berdasarkan kuantitas (frekuensi nadi)  

sebelum dan sesudah melakukan latihan olah vokal 

No. Responden  Frekuensi nadi (x/mnt)  

∆ Pre Post 

1 80 80 0 

2 80 80 0 

3 80 70  10 

4 70 70 0 

5 70 70 0 

6 60 60 0 

7 70 70 0 

8 60 60 0 

9 80 80 0 

10 80 80 0 

11 85 80 5 

12 85 80 5 

13 80 80 0 

14 80 80 0 
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15 90 80 10 

16 90 80 10 

17 85 85 0 

18 80 80 0 

19 80 80 0 

20 85 80 5 

21 85 80 5 

22 90 80 10 

23 90 80 10 

Mean 79,78 76,74  

SD 8,57 6,67  

Analisa                         Uji pairad T test 

statistik                               p=0,002 

 

Tabel menunjukkan adanya penurunan 

frekuensi nadi setelah dilakukan 

intervensi latihan vokal selama 3 

minggu. Pengukuran nadi pre test 

dilakukan pada pagi hari dan 

pengukuran post test dilakukan setelah 

intervensi terakhir pada pagi hari. 

Menurut data dari tabel diatas 

menunjukkan bahwa 9 (36%) responden 

mengalami penurunan frekuensi nadi 

dan 16 (64%) responden tidak 

mengalami perubahan. Rerata frekuensi 

nadi responden sebelum intervensi 

adalah 79,40. Setelah dilakukan 

intervensi latihan olah vokal selama 3 

minggu, frekuensi nadi responden 

mengalami rerata penurunan menjadi 

76,60. Setelah dilakukan uji Paired T 

Test dengan tingkat signifikansi p≤0,5 

menunjukkan p=0,001 yang berarti ada 

pengaruh latihan olah vokal dengan 

frekuensi nadi responden. 

 

Tabel 4 Pemenuhan kebutuhan tidur lansia berdasarkan kuantitas (lama tidur) sebelum  

dan sesudah melakukan latihan olah vokal 

No. Responden Lama tidur (Jam) ∆ 

Pre Post 

1 5 5 0 

2 5 5 0 

3 6 6 0 

4 2 4 2 

5 4 5 1 

6 7 7 0 

7 6 6 0 

8 4 5 1 

9 6 6 0 

10 4 5 1 

11 5 5 0 

12 4 5 1 

13 7 7 0 

14 4 5 1 

15 4 5 1 

16 5 5 0 

17 6 6 0 

18 7 7 0 

19 4 4 0 

20 3 4 1 

21 4 4 0 

22 4 4 0 
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23 2 5 3 

Mean 4,70 5,22  

SD 1,42 0,95  

Analisa                                 Paired t Test 

statistik                                     p=0,004 

 

Tabel 4 di atas menunjukkan perubahan 

lama tidur lansia sebelum (pre) dan 

sesudah (post) mengikuti latihan olah 

vokal selama 3 minggu. Sebelum 

intervensi, rerata lama tidur lansia 

adalah 4,64 jam. Setelah tiga minggu 

dilakukan intervensi, terjadi peningkatan 

lama tidur manjadi 5,20 jam. Setelah 

dilakukan uji statistik Paired t Test 

dengan tingkat signifikansi p≤0,05 

menunjukkan p=0,004 yang berarti ada 

pengaruh yang cukup signifikan latihan 

olah vokal selama tiga minggu terhadap 

rutinitas pemenuhan kebutuhan tidur. 

Responden yang meningkata lama 

tidurnya, kebanyakan karena telah 

memperhatikan dan menerapkan 

intervensi yang diberikan dengan tepat. 

Sedangkan responden yang tidak 

meningkat kebanyakan telah mencapai 

tidur maksimal pada lansia atau tidak 

memperhatikan dan menerapkan 

intervensi yang telah diberikan. 

 

PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar lansia mengalami 

gangguan pemenuhan kebutuhan tidur 

secara kualitas. Responden mengalami 

perubahan kualitas tidur setelah 

melakukan intervensi latihan olah vokal 

selama 3 minggu. Latihan olah vokal ini 

memperbaiki kualitas tidur melalui 

mekanisme sistem pernafasan. 

Responden sebagian kecil responden 

dengan kualitas tidur “agak buruk” 

meningkat menjadi “agak baik”. 

Sebagian besar responden yang 

memiliki kualitas tidur “agak buruk” 

tidak mengalami perubahan kriteria 

dalam kuesioner, namun skor kuesioner 

turun dengan cukup signifikan.   Hasil 

ini membuktikan bahwa latihan olah 

vokal secara teratur dapat meningkatkan 

pemenuhan kebutuhan tidur lansia 

berdasarkan kualitas.  

 

Kualitas pemenuhan kebutuhan tidur 

menunjukkan adanya kemampuan 

individu untuk tidur dan memperoleh 

jumlah istirahat sesuai dengan 

kebutuhannya (Pujiyantoro 2009). 

Kualitas tidur seseorang dapat dilihat 

dari 7 komponen, yaitu kualitas tidur 

secara subyektif, kelatenan tidur (waktu 

yang diperlukan untuk bisa tidur), lama 

tidur, efisiensi tidur (rasio dari total 

waktu tertidur dengan waktu di tempat 

tidur), adanya gangguan tidur, 

penggunaan obat tidur (obat yang 

diresepkan maupun tidak), dan 

gangguan harian akibat tidur (Bussye et 

al 1989). Responden mengalami 

perubahan yang signifikan pada poin 

lama tidur. Sebagian besar responden 

mengatakan lama tidurnya bertambah 

setelah melakukan intervensi.  

 

Hubungan antara latihan olah vokal 

dengan kebutuhan tidur adalah pada 

proses pernafasan. Gerakan dalam olah 

vokal dapat merangsang pernafasan 

untuk tidak mengendur, sehingga tidur 

lelap dapat terjadi. Olah vokal 

berkonsentrasi pada mekanisme 

pernafasan. Mekanisme gerakan olah 

vokal adalah neurotransmitter 

merangsang baroreseptor untuk 

memproduksi asupan oksigen yang 

nantinya akan beredar ke otak dan 

seluruh tubuh.  

 

Pada penelitian ini responden semuanya 

adalah berjenis kelamin perempuan. 

Perempuan lebih mudah dipengaruhi 

oleh tekanan psikologis maupun tekanan 

dari lingkungan. Perempuan memiliki 

sifat cemas, kurang sabar dan mudah 

menangis (Smith 1998 dalam Masyafani 

2010). Karakteristik yang ada pada 

perempuan dapat meningkatkan status 

emosional yang juga dapat berpengaruh 

dalam penurunan pemenuhan tidur, 
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yaitu seperti yang diungkapkan 

responden, sehingga mengeluh sulit 

mendapatkan tidur yang baik. 

Hormon yang mempengaruhi lansia 

dalam tidur agar merasakan rileks dan 

senang adalah endhorfin. Efek dari 

endhorfin adalah sedatif, menjadi lebih 

nyaman dan tenang.  

 

Responden mengalami peningkatan 

kualitas pemenuhan kebutuhan tidur 

meskipun antara responden satu dengan 

yang lainnya berbeda-beda tingkat 

peningkatannya. Hal ini disebabkan oleh 

kondisi psikologis (rasa duka cita, tidak 

nyaman dan cemas) masing-masing 

responden yang tidak bisa dikendalikan 

atau dikontrol oleh peneliti. Kondisi 

tempat tinggal responden satu dengan 

yang lainnya juga berbeda-beda. 

Responden mengeluhkan tempat 

tinggalnya yang kecil, kamar lembab 

dan temperatur ruangan yang panas 

akibat dari banyaknya barang yang 

berada di kamar tidur dan ventilasi yang 

kurang sehingga mengganggu tidur 

responden. Responden lain 

mengeluhkan walaupun sudah memakai 

selimut, tetapi masih tetap merasa 

kedinginan. Responden dengan profesi 

sebaga wiraswasta lebih baik dalam 

kualitas tidurnya dibandingkan dengan 

responden yang tidak bekerja karena 

responden wiraswasta 

mengakumulasikan tidurnya pada saat 

malam hari atau setelah mereka pulang 

bekerja. Responden yang tidak bekerja 

pada siang hari sering merasa 

mengantuk dan jatuh tertidur karena 

aktifitas responden yang kurang. 

Responden dengan tidak bekerja 

sebagian besar hanya menonton televisi 

atau hanya membaca Koran dan sesekali 

mengobrol dengan tetangga. Pola tidur 

siang responden juga dapat dikaitkan 

dengan aktivitas pekerjaan mereka, bila 

di masa siang hari mereka sibuk dan 

produktif sepanjang hari, ketika malam 

hari gangguan tidur akan maksimal. 

Sebaliknya jika di siang hari tidak ada 

aktivitas dan cenderung tidak aktif, 

malamnya akan sulit tidur (Darmojo & 

Martono 2010). 

 

Keterbatasan pada penelitian terhadap 

kualitas pemenuhan kebutuhan tidur ini 

adalah penggunaan kuesioner sebagai 

instrument, masih ada unsur 

subyektifitas yang dipengaruhi oleh 

persepsi dan perasaan responden yang 

berubah-ubah. Peneliti berusaha 

mengurangi keterbatasan tersebut 

dengan cara menanyakan isi pertanyaan 

kepada responden secara berulang-ulang 

untuk memvalidasi, kemudian mencatat 

jawaban dari responden. Wawancara 

adalah salah satu cara untuk 

mendapatkan keakuratan dan hasilnya 

dapat dipertanggung jawabkan. Tidur 

malam yang cukup juga membuat lansia 

dapat beraktifitas dengan baik dan tidak 

mudah mengantuk pada siang hari. 

 

Kebutuhan tidur lansia selain diukur 

berdasarkan kualitas, juga diukur 

berdasarkan kuantitas. Pada penelitian 

ini kuantitas tidur lansia diukur dengan 

menggunakan TTV (tekanan darah dan 

nadi). Lansia yang melakukan latihan 

olah vokal secara teratur memiliki 

perubahan tanda-tanda vital yang 

cenderung normal. Tekanan darah sistol 

pada lansia yang melakukan intervensi 

latihan vokal mengalami penurunan 

pada saat sebelum (pre) dari rerata 

137,40 mmHg menjadi 134,00 mmHg. 

Tekanan darah diastol pada responden 

lansia yang mengikuti intervensi latihan 

olah vokal juga mengalami penurunan 

sebelum (pre) yakni sebanyak rerata 

91,20 mmHg menjadi 88,00 mmHg 

pada saat sesudah (post) melakukan 

intervensi. Hal ini menunjukkan adanya 

pengaruh terhadap penurunan tekanan 

darah lansia. Fakta ini juga didukung 

hasil uji statistik Paired t Test 

menunjukkan p=0,008 untuk tekanan 

darah sehingga H1 diterima. Artinya ada 

pengaruh latihan olah vokal terhadap 

pemenuhan kebutuhan tidur lansia 

secara kuantitas (tekanan darah). Fakta 

bahwa ada pengaruh secaara diastol ini 

juga didukung hasil uji statistk Paired t 

Test menunjukkan p=0,003 sehingga H1 

diterima. Artinya data ini juga 

menunjukkan adanya pengaruh latihan 
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olah vokal terhadap pemenuhan 

kebutuhan tidur lansia secara kuantitas 

(tekanan darah).  

 

Kuantitas tidur lansia dalam penelitian 

ini selain diukur melalui tekanan darah 

juga diukur melalui frekuensi denyut 

nadi. Frekuensi nadi responden lansia 

mengalami penurunan sebelum 

intervensi (pre) yakni sebanyak 79,40 

menjadi 76,00 setelah (post) mengikuti 

latihan olah vokal. Fakta ini juga 

didukung hasil uji statistk Paired t Test 

menunjukkan p=0,001 sehingga H1 

diterima. Artinya data ini juga 

menunjukkan adanya pengaruh latihan 

olah vokal terhadap pemenuhan 

kebutuhan tidur lansia secara kuantitas 

(tekanan darah).  

 

Kondisi kesehatan lansia baik fisik 

maupun psikologis pada saat dilakukan 

pos-test juga dipengaruhi tanda-tanda 

vital. Meskipun dalam penelitian tidak 

menunjukkan adanya hasil yang cukup 

signifikan, namun bila dilihat dari tanda-

tanda vital yang diukur pada lansia 

setelah melakukan intervensi, 

didapatkan kecenderungan responden 

yang memiliki tekanan darah tinggi 

mengalami penurunan dalam batas 

normal baik sistol maupun diastol. 

Lansia yang memiliki tekanan darah 

normal tetap normal dan stabil. Lansia 

dengan tekanan darah ini diketahui 

mempunyai riwayat hipertensi tetapi 

lansia tidak mengeluhkan tanda-tanda 

hipertensi. Pengukuran frekuensi nadi 

lansia juga menunjukkan masih ada 

dalam batas normal. Lansia dengan 

frekuensi nadi yang berada dalam batas 

maksimal juga berangsur-angsur berada 

dalam batas  normal tengah. Fakta 

tersebut diduga perubahan fisiologis 

tekanan darah melalui proses yang 

panjang oleh pusat vasomotor dari 

medulla oblongata, pengaruh hormone 

katekolamin dan rennin-angiostensin, 

serta dipengaruhi perubahan-perubahan 

pada ikatan kalsium dan tunika media 

(Hudak & Gallo 1997 dalam Arifianto 

2010). 

 

Tekanan darah dan nadi sangat sensitif 

terhadap strees yang dihadapi manusia. 

Gangguan pemenuhan tidur merupakan 

salah satu penyebab stres psikologis 

pada manusia. Ketika lansia mengalami 

gangguan pemenuhan kebutuhan tidur 

maka tekanan darah dan nadi cenderung 

meningkat. Peningkatan ini juga akan 

menyebabkan pemenuhan kebutuhan 

tidur lansia semakin terganggu. 

Pemenuhan kebutuhan tidur yang cukup 

dapat menormalkan sistem tubuh, 

pencegahan kelelahan fisik dan mental 

serta merestorasi sistem adrenergic dan 

katekolamin (Ernawati 2006). Selama 

dalam keadaan siaga terjadi peningkatan 

aktivitas simpatis serta penambahan 

impuls saraf otot rangka yang menuju 

otot rangka. Selama tidur gelombang 

lambat, aktifitas saraf simpatis menurun 

dan aktifitas parasimpatis meningkat. 

Bila terjadi fase tidur nyenyak,  maka 

akan timbul penurunan tekanan darah 

arteri, aktifitas traktus gastrointestinal 

kadang kala meningkat, otot-otot akan 

relaksasi dan kecepatan basal 

metabolism akan menurun (Guyton & 

Hall 2006). Pada saat saraf simpatis 

menurun dan parasimpatis meningkat, 

terjadi penurunan hormon adrenalin, 

norepinefrin dan katekolamin serta 

dilatasi pembuluh darah yang 

mengakibatkan penurunan tekanan 

darah dan frekuensi denyut nadi. 

Katekolamin berfungsi sebagai transmisi 

adrenergik, yang dapat memperantarai 

efek langsung pada relaksasi otot polos 

serta aktifitas reseptor beta pada jantung 

untuk meningkatkan denyut jantung 

(Guyton & Hall 2006). 

 

Tekanan darah dan nadi sangat erat 

kaitannya dengan faktor penuaan, 

dimana pada lansia terjadi kehilangan 

elastisitas pembuluh darah, 

berkurangnya elastisitas pembuluh darah 

untuk oksigenasi dan peningkatan 

resistensi dari pembuluh darah perifer. 

Selain faktor diet lansia, stres dan gaya 

hidup setiap hari juga sangat 

mempengaruhi perubahan tanda-tanda 

vital. Tanda-tanda vital sangat 

dipengaruhi oleh faktor psikologis, 
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faktor fisik dan faktor lingkungan lansia. 

Keadaan ini dapat mempengaruhi 

pemenuhan  kebutuhan tidur lansia baik 

secara kualitas dan kuantitas. Karena 

keterbatasan penelitian maka faktor 

tersebut tidak dapat dikendalikan dengan 

sempurna. Responden dengan tekanan 

darah dan nadi yang cukup tinggi 

mengeluhkan bahwa sering sekali 

merasakan stress. Responden dengan 

stres mengeluhkan sering berfikiran 

tidak bisa berbuat apa-apa lagi dalam 

hidupnya. Responden juga mengelukan 

sering bersifat seperti anak kecil, yaitu 

iri ketika melihat tetangganya 

mempunyai barang yang baru. 

Responden juga mengeluhkan sering 

terfikir oleh keluarga atau anaknya yang 

tinggal jauh dari responden, sehingga 

responden sering merasakan stres.  

 

Pemenuhan kebutuhan tidur seacara 

kuantitas juga dapat diukur dari lama 

tidur responden. Tabel menunjukkan 

bahwa hampir setengah dari responden 

mengalami peningkatan dalam hal lama 

tidur. Sebagian besar responden yang 

mengalami peningkatan lama tidur 

mengalami peningkatan lama tidur 

selama 1 jam. Dari hasil ini 

menunjukkan bahwa lansia yang 

melakukan latihan olah vokal secara 

teratur cenderung mengalami 

peningkatan lama tidur. Hasil ini 

didukung oleh uji statistik Paired t Test 

dengan hasil bahwa p=0,002 yang 

artinya bahwa H1 diterima jadi, latihan 

olah vokal memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam meningkatkan 

pemenuhan kebutuhan tidur secara 

kuantitas (lama tidur). 

 

Usia semakin bertambah, efisiensi tidur 

(jumlah waktu tidur berbanding dengan 

waktu berbaring di tempat tidur) 

semakin berkurang, sementara 

kebutuhan tidur pun semakin menurun, 

karena dorongan homeostatik untuk 

tidur pun berkurang. Produksi melatonin 

juga akan mengalami penurunan pada 

lansia. Penurunan ini akan menyebabkan 

gangguan circardian clock (ritme 

harian), salah satunya ritme tidur dan 

akan menyebabkan gangguan tidur 

(Immanuel 2008). 

 

Peningkatan lama tidur lansia karena 

adanya peningkatan latensi tidur. 

Sebelum dilakukan intervensi, pada 

umumnya responden masih harus 

menunggu 60-90 menit atau lebih untuk 

dapat memulai tidur. Namun setelah 

responden melakukan intervensi latihan 

olah vokal, responden lebih cepat 

memulai tidur. Semua lansia sudah tidur 

kurang  dari 1 jam setelah responden 

berangkat ke tempat tidur. Jika 

responden lebih cepat memulai tidur 

maka lama tidurnya pun akan 

bertambah. 

 

Salah satu faktor yang tidak dapat 

dikendalikan oleh peneliti adalah 

aktifitas keseharian responden yang 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Responden lansia pada penelitian ini 

semuanya beragama islam, jadi aktifitas 

tambahan responden pada malam hari 

ketika terbangun adalah sholat malam, 

dzikir dan membaca Al-Qur’an 

ditambah lagi dengan lansia yang 

melakukan makan sahur. Responden 

lansia pada penelitian ini hampir 

separuhnya masih menjalankan ibadah 

puasa. Lansia dengan aktifitas seperti ini 

akan berkurang tidurnya 30-90 menit 

sehari. Pada pengukuran lama tidur ini 

juga memiliki beberapa keterbatasan. 

Peneliti tidak bisa melakukan observasi 

ketat dan terus menerus secara 24 jam 

untuk memantau jam secara pasti. 

Peneliti hanya melakukan observasi 

dimana biasanya lansia tersebut mulai 

tertidur. Keterbatasan ini menyebabkan 

pengukuran lama tidur kurang akurat, 

sehingga peneliti mengurangi 

keterbatasan tersebut dengan melibatkan 

pihak keluarga dan tetangga yang 

tinggal berdekatan dengan lansia 

 

KESIMPULAN & SARAN 

 

Simpulan 

 

Latihan olah vokal dengan intensitas 3 

kali seminggu setiap pagi hari mualai 
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jam 05.30 sampai 06.00 WIB 

meningkatkan kebutuhan tidur lansia 

secara kualitas maupun kuantitas setelah 

dilakukan intervensi. 

 

Saran 

 

Peneliti menyarankan: 1)Pengurus 

Karang Werdha, progam latihan olah 

vokal dapat menjadi program olahraga 

alternatif untuk dilaksanakan secara 

rutin; 2)Bagi lansia yang berada di 

kawasan lain bisa menggunakan latihan 

olah vokal secara rutin sebagai alternatif 

olahraga karena dapat dilakukan secara 

mandiri, tanpa biaya dan tidak 

memerlukan keterampilan khusus; 

3)Bagi keperawatan gerontik diharapkan 

latihan olah vokal dapat menjadi 

intervensi pilihan dalam menangani 

gangguan pemenuhan kebutuhan tidur 

pada lansia. 
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