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ABSTRACT 

 

Background : Aging experienced by elderly would have an affect on physical 

changes, social and psychological. Changes are psychological stress, depression 

and insomnia. The elderly stress suffered will affect the elderly experience 

insomnia. Estimated at about 20-50% elderly report had insomnia. 

 

Research Objectives : To know the relationship between the levels of stress with 

insomnia on the elderly. 

 

Research Methods : Type this research use design Analitic Correlational approach 

Crossectional. This research conducted on Panti Wredha Budhi Dharma 

Yogyakarta. The sample in this research 21 respondents, the sample use Purposive 

Sampling. The instruments used are DASS 42 and Pittsburgh Insomnia Rating 

Scale. Analyze data using statistical test of Pearson. 

 

Result : From 31 reponden obtained who subjected to stress with score 21-40 as 

many as 14 people (45%) and who experience insomnia with a score of 28-40 as 

many as 13 people (42%). The results of statistical tests such as the relationship 

(0,649) with p = 0,000 which means the relationship between two variables are 

strong. 

 

Conclusion : There is a relationship between the level of stress and insomnia in the 

elderly on Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta. 

 

Keyword : Stress Level, Insomnia, Elderly 
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INTISARI 

 

Latar Belakang : Penuaan yang dialami lansia pasti akan berdampak pada 

perubahan fisik, sosial dan psikologis. Perubahan psikologis ini meliputi stres, 

depresi dan insomnia. Lansia yang mengalami stres akan berdampak lansia tersebut 

mengalami insomnia. Diperkirakan sekitar 20-50% lansia melaporkan mengalami 

insomnia.  

 

Tujuan : Untuk mengetahui hubungan antara tingkat stres dengan insomnia pada 

lansia. 

 

Metode : Jenis penelitian ini menggunakan desain Analitic Correlational dengan 

pendekatan Crossectional. Penelitian ini dilakukan di Panti Wredha Budhi Dharma 

Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 responden, pengambilan 

sampel menggunakan Purposive Sampling. Instrumen yang digunakan adalah DASS 

42 dan Pittsburgh Insomnia Rating Scale. Analisa data menggunakan uji statistik 

Pearson. 

 

Hasil : Dari 31 reponden didapatkan yang mengalami stres dengan skor 21-40 

sebanyak 14 orang (45%) dan yang mengalami insomnia dengan skor 28-40 

sebanyak 13 orang (42%). Hasil uji statistik berupa keeratan hubungan (0,649) 

dengan p=0,000 yang artinya keeratan hubungan antara kedua variabel kuat.  

 

Kesimpulan : Ada hubungan antara tingkat stres dengan insomnia pada lansia di 

Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta. 

 

Kata Kunci : Tingkat Stres, Insomnia, Lanjut Usia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut UU No. 13 tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2 tentang Kesejahteraan lanjut 

usia (lansia) menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai 

usia 60 tahun ke atas. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 843 juta jiwa dan jumlah 

penduduk lansia ini semakin meningkat setiap tahunnya (U.S. Census Bureau, 

International Data Base, 2010).  

Semakin tahun jumlah penduduk lansia semakin meningkat. Menurut World 

Health Organization (WHO), di kawasan Asia Tenggara populasi lansia sebesar 8% 

atau sekitar 142 juta jiwa. Pada tahun 2050 diperkirakan populasi lansia meningkat 

3 kali lipat dari tahun ini. Sedangkan Indonesia sendiri pada tahun 2020 

diperkirakan jumlah lansia sekitar 80 juta jiwa (Depkes, 2013). 

Meningkatnya jumlah penduduk lansia di Indonesia yang tinggi dirasakan juga 

di Yogyakarta. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah penduduk lansia, yaitu 

menjadi 660 juta jiwa. Sedangkan tahun 2020 diperkirakan akan terjadi 

peningkatan juga, yaitu jumlah penduduk lansia menjadi 578 ribu jiwa atau 15,6% 

(BPS, 2013) 

Peningkatan jumlah lansia ini juga mempengaruhi hampir sekitar seperempat 

populasi orang dewasa atau sekitar 6% sampai 10% memiliki gangguan insomnia. 

Insidensi tahunan insomnia sekitar 5% pada usia lanjut. Prevalensi insomnia di 

Amerika Serikat berkisar 34% dan untuk Indonesia sekitar 28% atau kurang lebih 
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28 juta dari total 238 juta penduduk Indonesia menderita insomnia (National Sleep 

Foundation, 2012). 

Penuaan merupakan suatu keadaan yang pasti dialami oleh semua manusia. 

Lanjut usia merupakan akhir dari kehidupan seseorang yang akan terjadi perubahan 

pada berbagai aspek fisiologis, psikologis maupun segi sosial (Miller, 2004). 

Seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 “… Jika salah 

seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam 

pemeliharaan, maka jangan sekali-sekali engkau mengatakan kepada keduanya 

perkataan “Ah” dan janganlah engkau membentak mereka dan ucapkanlah kepada 

keduanya perkataan yang baik”.  

Penuaan yang dialami lansia pasti akan mempengaruhi keadaan psikologis 

lansia salah satu keadaan yang biasa dialami lansia yaitu stres dan insomnia. Stres 

adalah kondisi yang mempengaruhi emosi seseorang (Lazarus dan Folkman, 1994). 

Insomnia adalah kesulitan untuk tidur. Insomnia bukan suatu penyakit tetapi 

merupakan gejala yang memiliki berbagai penyebab, seperti kelainan emosional, 

kelainan fisik dan pemakaian obat-obatan. Diperkirakan sekitar 20-50% lansia 

melaporkan mengalami insomnia (Stanley, 2006). 

Salah satu tempat yang terdapat gangguan stres dan insomnia yaitu Panti 

Wredha (PW) Budhi Dharma Yogyakarta adalah panti sosial yang mempunyai 

tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi lanjut usia agar dapat hidup 

dengan baik. Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta ini beralamat di 

Jl.Ponggalaan UH VII/203, Umbulharjo, Yogyakarta. Di Panti Wredha Budhi 
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Dharma Yogyakarta tersebut terdapat 57 lansia, dengan 19 lansia laki-laki dan 38 

lansia perempuan, termasuk di dalamnya 11 lansia yang di ruang isolasi.   

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Panti Wredha Budhi Dharma 

Yogyakarta didapatkan bahwa jumlah lansia sebanyak 53 orang. Setelah peneliti 

melakukan wawancara pada 4 orang lansia yang berada di panti diperoleh lansia 

tidak bisa tidur dengan nyenyak, sering terkejut jika ada yang membuat kaget, 

sering bermimpi bertemu teman-teman yang sudah meninggal dan jika terbangun 

tidak bisa tidur kembali. Lansia juga melaporkan mudah merasa kesal dan marah, 

cepat tersinggung apabila ada masalah kecil dan sering bertengkar dengan teman 

sekitar kamar. 

Berdasarkan masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang hubungan tingkat stres dengan insomnia pada lansia di Panti Wredha Budhi 

Dharma Yogyakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut “Apakah ada Hubungan Tingkat Stres dengan 

Insomnia pada Lansia Di Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

tingkat stres dengan insomnia pada lansia di Panti Wredha Budhi Dharma  

Yogyakarta.  
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran umum tempat penelitian PW Budhi Dharma  

Yogyakarta 

b. Mengetahui karakteristik responden lansia di PW Budhi Dharma 

Yogyakarta 

c. Mengetahui tingkat stres pada lansia di PW Budhi Dharma Yogyakarta 

d. Mengetahui insomnia pada lansia di PW Budhi Dharma Yogyakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang tingkat 

stres dengan insomnia dan pengembangan untuk ilmu keperawatan khususnya 

pada Keperawatan Gerontik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lansia 

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan lansia tentang 

tingkat stres dan kaitannya dengan insomnia sehingga diharapkan lansia 

dapat menurunkan tingkat stres. 

b. Bagi Institusi Panti Wredha 

c. Hasil dari penelitian ini dapat memberi informasi yang diharapkan dapat 

membantu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Panti Wredha 

Budi Dharma Yogyakarta. 
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d. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi program studi 

Ilmu Keperawatan STIKes Madani Yogyakarta khususnya keperawatan 

gerontik dan digunakan sebagai tambahan referensi kepustakaan STIKes 

Madani Yogyakarta. 

e. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan 

pengalaman bagi peneliti khususnya dalam menerapkan ilmu pengetahuan 

tentang tingkat stres dengan insomnia pada lansia. 

f. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dapat 

mengembangakan ilmu dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian serupa mengenai  stres dan insomnia pernah dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Sri Adiyati (2010) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

aroma terapi terhadap insomnia pada lansia di PSTW Budi Luhur Kasongan 

Bantul Yogyakarta”. Jenis penelitian ini penelitian eksperimen dengan desain 

penelitian quasy experiment dan responden sebanyak 30 orang dengan 

menggunakan purposive sampling dan menggunakan uji T test. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan derajat insomnia pada kelompok 

perlakuan sedangkan pada kelompok kontrol tidak terjadi penurunan derajat 

insomnia. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah KSPBJ  

(Kelompok  Studi Psikologi  Biologik  Jakarta)  insomnia rating  scale. 
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(http://journal.akbideub.ac.id/index.php/jkeb/article/view/79/78 di akses pada 

tanggal 3 Desember 2013). 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti insomnia pada 

lansia sedangkan untuk perbedaannya yaitu terletak pada perbedaan variabel 

bebas, jenis penelitian, tempat penelitian, tahun penelitian, instrument yang 

digunakan dan uji statistik yang digunakan. 

2. Penelitian selanjutnya oleh Wahyu Wiyono dan Arif Widodo (2009) dalam 

penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Tingkat Kecemasan Dengan 

Kecenderungan Insomnia Pada Lansia Di Panti Wredha Dharma Bhakti 

Surakarta”. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif analitik dengan 

pendekatan cross sectional dan menggunakan uji Chi Square. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini 47 responden dengan menggunakan simple random 

sampling dan menggunakan instrumen kuesioner. Hasil dari penelitian ini 

lansia yang mengalami kecenderungan insomnia dan tidak mengalami 

kecenderungan insomnia di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta adalah 

relatif jadi ada hubungan antara kecemasan pada lansia dengan kecenderungan 

insomnia di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta. 

(http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/2042/BIK_Vol_

2_No_2_7_Wahyu_Wiyono.pdf?sequence=1 diakses 7 desember 2013) 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meniliti insomnia pada 

lansia sedangkan untuk perbedaannya yaitu terletak pada perbedaan variabel 

bebas, jenis penelitian, tempat penelitian, tahun penelitian, instrument yang 

digunakan dan uji statistik yang digunakan. 

http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/2042/BIK_Vol_2_No_2_7_Wahyu_Wiyono.pdf?sequence=1
http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/2042/BIK_Vol_2_No_2_7_Wahyu_Wiyono.pdf?sequence=1
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3. Penelitian selanjutnya oleh Irma Ralunawati dkk (2008) dengan judul 

“Perbedaan tingkat stres sebelum dan sesudah terapi musik pada kelompok 

remaja di Panti Asuhan Yayasan Bening Nurani Kabupaten Sumedang”. Jenis 

penelitian ini menggunakan pre eksperimen dan responden sebanyak 30 orang 

yang diperoleh dengan menggunakan purposive sampling. Uji yang digunakan 

menggunakan Wilcoxon Match Pairs Test. Instrument yang digunakan untuk 

mengukur tingkat stres dengan DASS 42. Hasil dari penelitian ini terdapat 

perbedaan tingkat stres sebelum dan sesudah diberikan terapi musik. 

(http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/10/perbedaan_tingkat_str

es.pdf di akses 7 desember 2013) 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meniliti tingkat stres 

sedangkan untuk perbedaannya yaitu terletak pada variabel terikat, subyek 

penelitian, jenis penelitian, tempat penelitian, tahun penelitian, instrument yang 

digunakan dan uji statistik yang digunakan. 

http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/10/perbedaan_tingkat_stres.pdf
http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/10/perbedaan_tingkat_stres.pdf
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Stres 

a. Pengertian 

Menurut Anoraga (2005) segala macam bentuk stres pada dasarnya 

disebabkan oleh ketidaktahuan manusia akan keterbatasan-keterbatasannya 

sendiri. Ketidakmampuan untuk melawan keterbatasan tersebut akan 

menimbulkan frustasi, konflik, gelisah dan rasa bersalah yang merupakan 

tipe-tipe dasar stres. Setiap permasalahan kehidupan yang menimpa pada 

diri seseorang dapat mengakibatkan gangguan fungsi organ. 

Menurut Selye dalam Yosep (2007) stres adalah keadaan non spesifik yang 

timbul dari tubuh atau memberikan reaksi tertentu terhadap berbagai 

tantangan yang dijumpai dalam hidup kita berdasarkan adanya perubahan 

biologi dan kimia dalam tubuh. 

 

b. Fisiologi Stres 

Menurut Potter & Perry (2001) General adaptation Syndrome (GAS)  

merupakan respon biologis dari seluruh tubuh terhadap stres. Respon  yang 

terlibat di dalamnya adalah sistem saraf otonom dari sistem endokrin. 

Terdapat tiga fase dalam GAS antara lain : 

1. Fase alarm (peringatan) melibatkan pengerahan mekanisme 

pertahanan dari tubuh dan pikiran untuk mengadapi stresor. Reaksi 
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psikologis “fight or flight” dan reaksi fisiologis. Tanda dan gejala 

berupa peredaran darah cepat, darah di perifer dan gastrointestinal 

mengalir ke kepala dan ekstrimitas. Banyak organ tubuh terpengaruh 

gejala stres mempengaruhi denyut nadi, ketegangan otot dan daya 

tahan tubuh menurun. Fase alarm melibatkan pengerahan mekanisme 

pertahanan dari tubuh seperti pengaktifan hormon yang berakibat 

meningkatnya volume darah dan akhirnya menyiapkan individu untuk 

bereaksi. Hormon lainnya dilepas untuk meningkatkan kadar gula 

darah yang bertujuan untuk menyiapkan energi untuk keperluan 

adaptasi, teraktivasinya epinefrin dan norepinefrin mengakibatkan 

denyut jantung meningkat dan peningkatan aliran darah ke otot. 

Peningkatan pengambilan oksigen dan peningkatan kewaspadaan 

mental. Aktivitas hormonal yang luas ini menyiapkan individu untuk 

fight or flight respon. Respon ini bisa berlangsung dari menit sampai 

jam. Bila stresor masih menetap maka individu akan masuk ke dalam 

fase resisten. 

2. Fase resistance  (melawan) individu mencoba berbagai macam 

mekanisme penanggulangan psikologis dan pemecahan masalah serta 

mengatur strategi. Tubuh berusaha menyeimbangkan kondisi 

fisiologis sebelumnya pada keadaan normal dan tubuh mencoba 

mengatasi faktor-faktor penyebab stres.  Bila teratasi gejala stres 

menurun atau normal tubuh kembali stabil, termasuk hormon, denyut 

jantung, tekanan darah, dan kardiak output individu tersebut berupaya 
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beradaptasi terhadap stresor, jika ini berhasil tubuh akan memperbaiki 

sel-sel yang rusak. Bila gagal maka individu tersebut akan jatuh pada 

tahapan terakhir yaitu fase exhaustion (kelelahan). 

3. Fase Exhaustion (kelelahan) merupakan fase perpanjangan stres yang 

belum dapat tertanggulangi pada fase sebelumnya. Energi penyesuaian 

terkuras. Timbul gejala penyesuaian diri terhadap lingkungan seperti 

sakit kepala, gangguan mental, penyakit arteri koroner, dan lain-lain. 

Bila usaha melawan tidak dapat lagi diusahakan, maka kelelahan 

dapat mengakibatkan kematian. Tahap ini cadangan energi telah 

menipis atau habis, akibatnya tubuh tidak mampu lagi menghadapi 

stres. Ketidakmampuan tubuh untuk mempertahankan diri terhadap 

stresor inilah yang akan berdampak pada kematian individu tersebut. 
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c. Pathway Stres 

 

 

 

 

d. 

e.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pathway Stres 

Sumber : Potter & Perry (2001) 
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d. Penggolongan stres 

Menurut Sunaryo (2004) stres dapat digolongkan sebagai berikut : 

1) Stres fisik, disebabkan oleh suhu atau temperatur yang terlalu tinggi 

atau rendah, suara bising, sinar yang terlalu terang atau tersengat arus 

listrik. 

2) Stres kimiawi, disebabkan oleh asam basa kuat, obat-obatan, zat 

beracun, hormon atau gas. 

3) Stres mikrobiologik, disebabkan oleh virus, bakteri atau parasit yang 

menimbulkan penyakit. 

4) Stres fisiologik, disebabkan oleh gangguan struktur, fungsi jaringan, 

organ, atau sistemik sehingga menimbulkan fungsi tubuh tidak 

normal. 

5) Stres proses pertumbuhan dan perkembangan, disebabkan oleh 

gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi hingga tua. 

6) Stres psikis atau emosional, disebabkan gangguan hubungan 

interpersonal, sosial, budaya, atau keagamaan. 

 

e. Tahapan Stres 

Menurut Hawari (2001) tahapan stres sebagai berikut : 

1) Stres tahap pertama (paling ringan), yaitu stres yang disertai dengan 

semangat bekerja besar, penglihatan tajam tidak seperti biasanya, 

perasaan gugup yang berlebihan. 
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2) Stres tahap kedua, yaitu stres yang disertai keluhan, seperti bangun 

pagi tidak segar atau letih, lekas capek pada saat menjelang sore, lekas 

lelah sesudah makan, tidak dapat rileks, lambung atau perut tidak 

nyaman, jantung berdebar, otot tengkuk, dan punggung tenggang, 

tidak bisa santai. 

3) Stres tahap ketiga, yaitu tahapan stres dengan keluhan seperti buang 

air besar tidak tetatur, otot semakin tegang, perasaan ketidaktenangan 

dan ketegangan emosional meningkat, insomnia, mudah terjaga dan 

sulit tidur kembali, bangun terlalu pagi dan sulit tidur kembali dan 

jatuh pingsan. 

4) Stres tahap keempat, yaitu tahapan stres dengan keluhan seperti tidak  

mampu bekerja sepanjang hari, aktivitas pekerjaan terasa sulit dan 

menjenuhkan, ketidakmampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, 

gangguan pola tidur disertai mimpi yang menegangkan, konsentrasi 

dan daya ingat menurun, serta timbul ketakutan dan kecemasan. 

5) Stres tahap kelima, yaitu tahapan stres yang ditandai dengan kelelahan 

fisik dan mental, ketidakmampuan menyelesaikan pekerjaan yang 

sederhana dan ringan, gangguan pencernaan berat, meningkatnya rasa 

takut dan cemas, bingung dan panik. 

6) Stres tahap keenam (paling berat), yaitu tahapan stres dengan tanda-

tanda, seperti jantung berdebar keras, susah bernapas, badan gemetar, 

dingin, dan banyak keringat bercucuran, serta pingsan. 
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f. Sumber Stres 

Menurut Marasmis dalam Sunaryo (2004) sumber stres adalah 

semua kondisi stimulasi yang berbahaya dan menghasilkan reaksi stres. 

Reaksi stres akut adalah gangguan sementara yang muncul pada seorang 

individu tanpa adanya gangguan mental lain yang jelas, terjadi akibat 

stres fisik dan atau mental yang sangat berat, biasanya mereda dalam 

beberapa jam atau hari. Kerentanan dan kemampuan mengatasi 

seseorang memainkan peranan dalam terjadinya reaksi stres akut dan 

keparahannya. 

1) Frustasi 

Frustasi dapat terjadi apabila usaha individu untuk mencapai sasaran 

tertentu mendapat hambatan atau hilangnya kesempatan dalam 

mendapatkan hasil situasi yang diinginkan. Frustasi juga dapat 

diartikan sebagai efek psikologis terhadap situasi yang mengancam, 

seperti timbul reaksi marah, penolakan maupun depresi. 

2) Konflik 

Konflik terjadi ketika individu berada dalam tekanan dan merespon 

langsung terhadap dua atau lebih dorongan, juga munculnya dua 

kebutuhan maupun motif yang berbeda dalam waktu bersamaan.  

3) Tekanan 

Tekanan terjadi karena adanya suatu tuntutan untuk mencapai 

sasaran atau tujuan tertentu maupun tuntutan tingkah laku tertentu  
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mendorong individu untuk meningkatkan performa,  

mengintensifkan usaha atau mengubah sasaran tingkah laku. 

Tekanan dapat berasal dari sumber internal atau eksternal atau 

kombinasi dari keduanya. Tekanan internal misalnya adalah sistem 

nilai, konsep diri dan komitmen personal. Tekanan eksternal 

misalnya berupa tekanan waktu atau peran yang harus dijalani 

seseorang, atau juga dapat berupa kompetisi dalam kehidupan 

sehari–hari di masyarakat antara lain dalam pekerjaan sekolah dan 

mendapatkan pasangan hidup. 

4) Krisis 

Krisis yaitu keadaan mendadak yang menimbulkan stres pada 

individu, misalnya kematian orang yang disayangi, kecelakaan dan 

penyakit yang harus dioperasi. 

 

g. Tanda-tanda stres 

Menurut Sindhu (2007) tanda stres terbagi menjadi : 

1) Perilaku 

Merokok atau minum-minuman keras secara berlebihan, nafsu 

makan hilang atau makan secara berlebihan, menghindari sosialisasi. 

2) Emosi 

Mudah tersinggung dan marah karena alasan yang tidak jelas, sulit 

mengambil keputusan, sulit berkonsentrasi, mudah menangis, 

depresi, dan kehilangan selera humor. 
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3) Fisik  

Sering lelah, sulit tidur, ceroboh, sakit otot, sakit kepala dan 

punggung, punya masalah dengan kulit, tekanan darah tinggi, panik, 

sulit bernafas. 

 

h. Faktor yang mempengaruhi stres 

Menurut Hawari (2001) tanda stres terbagi menjadi : 

1) Kondisi kesehatan fisik 

Kondisi fisik yang sudah menurun membuat lansia memiliki 

ketergantungan terhadap orang lain, dimana lansia merasa tidak 

bebas lagi melakukan sesuatu pekerjaan. 

2) Kondisi psikologis 

Kondisi psikologis yang menurun membuat lansia merasa terhambat 

dalam berinteraksi dengan orang lain. Sehingga membuat lansia 

tidak mau berinterkasi dengan lingkungan sekitar. 

3) Lingkungan 

Lingkungan yang kurang harmonis dapat meningkatnya stres pada 

lansia dikarenakan lingkungan yang kurang baik. 

 

i. Pengukuran Stres 

Untuk mengetahui sejauh mana seseorang mengalami stres, maka 

dapat menggunakan alat ukur Depression Anxiety Stress Scale 42. Alat 

ukur ini terdiri dari 14 item dan telah dimodifikasi oleh peneliti  
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menjadi 20 item. Kelompok gejala diberi penilaian angka antara 0-3 

yang artinya adalah: 

Nilai : 0 = tidak pernah 

    1 = kadang 

    2 = sering 

  3 = selalu 

Nilai dari 20 item gejala tersebut dijumlahkan dan dari hasil 

penjumlahan tersebut dapat diketahui derajat stres seseorang jika 

memperoleh skor 0-60. 

 

2. Insomnia 

a. Pengertian  

Menurut Potter (2005) insomnia adalah ketidakmampuan untuk 

mencukupi kebutuhan tidur baik kualitas maupun kuantitas. Insomnia 

merupakan ketidakmampuan untuk tidur walaupun ada keinginan untuk 

melakukannya. Menurur Stanley (2006) keluhan insomnia mencakup 

ketidakmampuan untuk tertidur, sering terbangun, ketidakmampuan 

untuk kembali tidur dan terbangun pada dini hari. Menurut Hazard 

(2003) insomnia adalah keluhan dalam rendahnya kuantitas dan atau 

buruknya kualitas tidur, yang mengakibatkan tidur tidak menyegarkan 

atau menyenangkan. 
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b. Fisiologis insomnia 

 Tidur adalah bagian dari ritme biologis yang bekerja selama 24 jam 

dengan tujuan untuk mengembalikan stamina. Pengaturan tidur dan 

terbangun diatur oleh batang otak (Reticular Activating System dan 

Bulbar Synchronizing Region), thalamus dan berbagai hormon yang 

diproduksi oleh hipotalamus. Beberapa neurohormon dan 

neurotransmitter juga dihubungkan dengan tidur dan terbangun. 

Produksi yang dihasilkan oleh dua mekanisme serebral dalam batang 

otak ini menghasilkan serotonin. Serotonin merupakan neurotransmitter 

yang bertanggung jawab terhadap transfer impuls-impuls syaraf ke otak. 

Serotinin berperan sangat spesifik dalam menginduksi rasa kantuk, juga 

sebagai modulator kapasitas kerja otak. 

 Dalam tubuh serotonin diubah menjadi melatonin. Melatonin 

merupakan hormon katekolamin yang diproduksi secara alami dalam 

tubuh tanpa bantuan cahaya. Pada lansia hormon melatonin ini akan 

menurun seiring dengan bertambahnya usia. Adanya lesi pada pusat 

pengatur tidur dan terbangun di bagian hipotalamus anterior juga dapat 

menyebabkan keadaan siaga dari tidur. Kemudian katekolamin yang 

dilepaskan dari neuron-neuron Reticular Activating  System akan 

menghasilkan hormon noreinefrin, yang umumnya hormon ini 

merangsang otak untuk melakukan peningkatan aktivitas. Pada orang 

dalam keadaan stres atau cemas, kadar hormon ini akan meningkat 
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dalam darah yang akan merangsang sistem saraf  simpatik sehingga 

seseorang akan terus terjaga (Potter & Perry, 2001). 

 

c. Pathway insomnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Pathway Insomnia 

Sumber : Potter & Perry (2001) 

 

d. Klasifikasi insomnia 

Menurut Stanley (2006) insomnia dapat diklasifikasikan menjadi 3 

jenis antara lain :  

1) Jangka pendek 

Berakhir  beberapa minggu dan muncul akibat pengalaman stres yang 

bersifat sementara seperti kehilangan orang yang dicintai, tekanan di 

tempat kerja, atau takut kehilangan pekerjaan. Biasanya kondisi ini 

dapat hilang tanpa intervensi medis setelah orang tersebut beradaptasi 

terhadap stresor. 

Hipotalamus  

Serotonin  

Noreprinefrin  

Melatonin  

Insomnia  



20 

 

 

2) Sementara 

Episode malam gelisah yang tidak sering terjadi yang disebabkan oleh 

perubahan-perubahan lingkungan, kebisingan, atau pengalaman yang 

menimbulkan kecemasan. 

3) Kronis 

Berlangsung selama 3 minggu atau seumur hidup. Kondisi ini dapat 

disebabkan oleh kebiasan tidur yang buruk, masalah psikologis, 

penggunaan obat tidur berlebihan, gangguan jadwal tidur bangun dan 

masalah kesehatan lainnya. 

 

e. Penyebab insomnia  

Menurut Maryam (2008) faktor-faktor  yang  menyebabkan  

seseorang  mengalami  insomnia diantaranya  adalah  rasa  nyeri,  

kecemasan,  ketakutan,  tekanan  jiwa, dan  kondisi yang tidak 

menunjang untuk tidur. Penyebab lainnya bisa berkaitan dengan kondisi-

kondisi spesifik, seperti:  

1) Stres  

Stres yang berkepanjangan sering menjadi penyebab dari insomnia. 

Bangun lebih pagi dari biasanya merupakan gejala umum dari stres 

dan menjadi penyebab dari gangguan tidur 

2) Jenis kelamin  

Jenis kelamin merupakan status gender dari seseorang yaitu laki-laki 

dan perempuan. Wanita secara psikologis memiliki mekanisme 

koping yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dalam 
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mengatasi suatu masalah. Dengan adanya gangguan fisik maupun 

secara psikologis maka wanita akan mengalami stres, jika stres 

berlanjut maka akan mengakibatkan seseorang lansia mengalami 

insomnia dibandingkan laki-laki. 

3) Faktor lingkungan  

Lingkungan yang bising seperti lingkungan lintasan pesawat, kereta 

api, pabrik atau TV dapat menjadi faktor penyebab insomnia. 

 

f. Dampak insomnia 

 Menurut Laniwaty (2001) insomnia dapat memberi efek pada 

kehidupan seseorang, antara lain :  

1) Efek  fisiologis : Karena kebanyakan insomnia diakibatkan oleh stres. 

2) Efek psikologis : Dapat berupa gangguan memori, gangguan 

berkonsentrasi, kehilangan motivasi, depresi dan lain-lain.  

3) Efek fisik atau somatik : Dapat berupa kelelahan, nyeri otot, hipertensi 

dan sebagainya.  

4) Efek sosial : Dapat berupa kualitas hidup yang terganggu, seperti 

susah mendapat promosi pada lingkungan kerjanya, kurang bisa 

menikmati hubungan sosial dan keluarga.  

5) Kematian orang yang tidur kurang dari 5 jam semalam memiliki 

angka harapan hidup lebih sedikit dari orang yang tidur 7-8 jam 

semalam. 
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g. Faktor yang mempengaruhi insomnia 

Menurut Potter dan Perry (2005) insomnia dipengaruhi beberapa faktor. 

Faktor yang mempengaruhi insomnia antara lain : 

1) Penyakit 

Setiap penyakit yang menyebabkan nyeri, ketidaknyamanan fisik atau 

masalah suasana hati seperti kecemasan atau stres dapat 

mempengaruhi masalah tidur.  

2) Stres  

Stres tentang masalah pribadi dapat mempengaruhi situasi tidur. Stres 

menyebabkan seseorang mencoba untuk tidur, namun selama siklus 

tidurnya sering terbangun atau terlalu banyak tidur. Stres yang 

berlanjut dapat mempengaruhi kebiasan tidur yang buruk. 

3) Obat-obatan  

Obat seringkali membawa efek samping. Dewasa muda dan dewasa 

tengah dapat mengalami ketergantungan obat untuk mengatasi stresor 

gaya hidup. Beberapa obat juga dapat menimbulkan efek samping 

penurunan tidur REM. 

4) Lingkungan  

Lingkungan tempat tidur seseorang berpengaruh pada kemampuan 

untuk tertidur. Ventilasi yang baik memberikan kenyamanan untuk 

tidur tenang. Ukuran, kekerasan dan posisi tempat tidur 

mempengaruhi kualitas tidur. Tingkat cahaya, suhu, dan suara dapat 

mempengaruhi kemampuan untuk tidur. Lansia ada yang menyukai 
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tidur dengan lampu yang dimatikan, remang-remang atau tetap 

menyala. Suhu yang panas atau dingin menyebabkan klien mengalami 

kegelisahan, beberapa orang menyukai kondisi tenang untuk tidur dan 

ada pula yang menyukai suara untuk membantu tidurnya. 

 

h. Pengukuran Insomnia 

Untuk mengetahui sejauh mana seseorang mengalami insomnia dapat 

menggunakan alat ukur Pittsburgh Insomnia Rating Scale. Alat ukur ini 

terdiri dari 20 item Kelompok gejala diberi penilaian angka antara 0-3 

yang artinya adalah: 

Nilai : 0 = tidak pernah terganggu 

    1 = sedikit terganggu/gangguan ringan 

    2 = cukup terganggu/gangguan sedang 

  3 = sangat terganggu/gangguan berat 

Nilai dari 20 item tersebut dijumlahkan dan dari hasil penjumlahan 

tersebut dapat diketahui insomnia seseorang yaitu jika memperoleh skor 

0-60. 

 

3. Lansia 

a. Pengertian 

Menurut Wahyudi (2004) dalam UU No.4 tahun 1945 lansia adalah 

seseorang yang mencapai umur 55 tahun, tidak berdaya mencari nafkah 
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sendiri untuk keperluan hidup sehari-hari dan mencari nafkah dari orang 

lain. 

 

b. Proses Menua  

Menurut Bandiyah (2009) menua suatu proses penghilangan secara 

perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau 

mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat 

bertahan terhadap infeksi dan perbaikan kerusakan yang diderita . 

Menurut Mubarok (2012) ada dua proses penuaan, yaitu penuaan secara 

primer dan penuaan secara sekunder : 

1) Penuaan secara primer akan terjadi bila terdapat perubahan pada 

tingkat sel. 

2) Penuaan secara sekunder akibat faktor lingkungan fisik dan sosial, 

stres fisik atau psikis, serta gaya hidup dan diit. 

 

c. Batasan Lansia 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia dalam Bandiyah (2009) 

batasan usia lanjut adalah sebagai berikut : 

1) Usia pertengahan (middle age) adalah kelompok usia 45 sampai 59 

tahun 

2) Lanjut usia (elderly) yaitu antara usia 60 sampai 74 tahun. 

3) Lanjut usia tua (old) yaitu antara usia 75 sampai 90 tahun. 

4) Usia sangat tua (very old) yaitu di atas usia 90 tahun. 
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d. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia 

Menurut Bandiyah (2009) perubahan yang terjadi pada lansia 

meliputi perubahan fisik, sosial, dan psikologis :  

1. Perubahan fisik 

a) Sel 

Jumlah berkurang, ukuran membesar, cairan tubuh menurun, dan 

cairan intraseluler menurun. 

b) Kekuatan otot-otot pernapasan menurun dan kaku, elastisitas paru 

menurun, kapasitas residu meningkat sehingga menarik nafas lebih 

berat, alveoli melebar dan jumlahnya menurun, kemampuan batuk 

menurun, serta terjadinya penyempitan pada bronkus. 

c) Sistem pendengaran  

Membran timpani atrofi sehingga terjadi gangguan pendengaran, 

tulang-tulang pendengaran mengalami kekakuan, pendengaran 

bertambah menurun pada usia lanjut yang mengalami ketegangan 

jiwa dan stres. 

d) Sistem kardiovaskuler  

Katup jantung menebal dan kaku, kemampuan memompa darah 

menurun (menurunnya kontraksi dan volume), elatisitas pembuluh 

darah menurun, serta meningkatnya resistensi pembuluh darah 

perifer sehinggan tekanan darah meningkat. 
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e) Sistem pengaturan suhu tubuh 

Pada pengaturan suhu, hipotalamus dianggap bekerja sebagai suatu 

termostat, yaitu menetapkan suatu suhu tertentu, kemunduran 

terjadi berbagai faktor yang mempengaruhinya. 

f) Sistem gastrointestinal 

Esofagus melebar, asam lambung menurun, lapar menurun, dan 

peristaltik menurun sehingga daya absorsi juga ikut menurun. 

Ukuran lambung mengecil serta fungsi organ aksesori menurun 

sehingga menyebabkan berkurangnya produksi hormon dan ezim 

pencernaan. 

g) Sistem genitourinaria 

Ginjal mengecil, aliran darah ke ginjal menurun, penyaringan di 

glomerolus menurun, fungsi tubulus menurun sehingga 

kemampuan mengonsentrasi urin ikut menurun, otot-otot vesika 

urinaria melemah, kapasitas kandung kemih menurun, hiperplasia 

prostat, selaput lendir vagina mengering dan sekresi mengalami 

atrofi vulva. 

h) Sistem Kulit 

Keriput serta kulit kepala dan rambut menipis, rambut dalam 

hidung dan telinga menebal, elastisitas menurun, vaskularisasi 

menurun, rambut memutih, kelenjar keringat menurun, kuku keras 

dan rapuh, kuku kaki tumbuh berlebihan seperti tanduk. 
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i) Sistem Muskuloskeletal 

Cairan tulang menurun sehingga mudah rapuh (osteoporosis), 

bungkuk (kifosis), persendian membesar dan menjadi kaku, otot 

mengecil (atrofi), kram, tremor, tendon mengerut, dan mengalami 

sklerosis. 

2. Perubahan Sosial 

Pada lansia muncul berbagai perubahan sosial antara perubahan peran, 

kesendirian, kehampaan, merasa dibuang dan diasingkan. 

3. Perubahan Psikologis 

Menurut Maryam (2008) masalah kesehatan jiwa yang sering timbul 

pada lansia meliputi: 

a) Kecemasan 

Gejala-gejala kecemasan  yang dialami oleh lansia adalah 

perasaan khawatir atau takut yang tidak rasional akan kejadian 

yang akan terjadi, sulit tidur sepanjang malam, rasa tegang dan 

cepat marah, sering mengeluh akan gejala yang ringan atau takut 

terhadap penyakit yang berat, sering membayangkan hal-hal 

menakutkan, rasa panik terhadap masalah yang ringan. 

b) Depresi 

Depresi merupakan masalah kesehatan jiwa yang paling sering 

didapatkan pada lansia. Gejalanya sering mengalami gangguan 

tidur, sering kelelahan, lemas, kebersihan dan kerapihan diri 

sering diabaikan, cepat sekali menjadi marah atau tersinggung, 
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daya konsentrasi berkurang, berkurang atau hilangnya nafsu 

makan, ada kecenderungan untuk bunuh diri. 

c) Insomnia 

Kebiasaan atau pola tidur lansia dapat berubah. Perubahan tidur 

dapat berupa tidak bisa tidur sepanjang malam dan terbangun 

pada malam hari. 

d) Paranoid 

Lansia terkadang merasa bahwa ada orang yang mengancam 

mereka, membicarakan, serta berkomplot ingin melukai atau 

mencuri barang miliknya. 

 

e. Menurut Bandiyah (2009) faktor yang mempengaruhi penuaan antara 

lain : 

1. Faktor Internal 

a) Radikal bebas 

b) Hormon yang berkurang 

c) Sistem kekebalan yang menurun 

d) Gen 

2. Faktor Eksternal 

a) Gaya hidup tidak sehat 

b) Diit tidak sehat 

c) Stres 

d) Kemiskinan 

e) Polusi lingkungan 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Potter & Perry (2001) 

Gambar 3. Bagan Kerangka Teori : Hubungan dan proses terjadinya stres 

dengan insomnia 
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C. Kerangka Konsep 

 

Variabel Bebas   Variabel Terikat 

 

 

Gambar 4. Bagan Kerangka Konsep 

 

D. Hipotesis 

Dari penelitian yang dilakukan di Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta ada 

hubungan antara tingkat stres dengan insomnia pada lansia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan Analitic 

Corelational yaitu penelitian yang mencari hubungan antar dua variabel 

(Notoatmodjo, 2010). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Hubungan 

Tingkat Stres dengan Insomnia pada Lansia di Panti Wredha Budhi Dharma 

Yogyakarta. 

 

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Cross Sectional yaitu penelitian 

yang menekankan pada waktu pengukuran atau pengamatan data variabel 

independen dan dependen hanya satu kali, pada waktu yang bersamaan 

(Sastroasmoro, 2002). 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang 

dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang sesuatu konsep 

penelitian tertentu (Notoatmodjo, 2010). 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu 

variabel independen dan variabel dependen. 

1. Variabel Independen : Tingkat Stres Lansia 

2. Variabel Dependen  : Insomnia Lansia 
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D. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang dimaksud, 

atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan (Notoadmojo, 

2010). 

Dalam penelitian ini definisi operasional variabel penelitiannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Tingkat stres adalah suatu kondisi psikologis yang diukur dengan kuesioner 

yang menilai gejala-gejala emosional negatif yang dialami individu. 

Instrumen yang digunakan adalah Depression Anxiety Stress Scale (DASS 

42) yang terdiri dari 20  pernyataan. Skala yang digunakan adalah skala 

interval dengan skor 0-60. 

2. Insomnia adalah suatu keadaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah 

tidur, tidur tidak menyenangkan, sering terbangun pada malam hari, 

kesulitan untuk tidur kembali dan bangun terlalu pagi. Instrumen yang 

digunakan adalah Pittsburgh Insomnia Rating Scale 20 yang terdiri dari 20 

item pernyataan. Skala pengukuran yang akan digunakan adalah skala 

interval dengan skor 0-60. 

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti 

(Notoatmodjo, 2010). Penelitian ini mengambil populasi Lansia di Panti 

Wredha Budhi Dharma Yogyakarta yang berjumlah 57 orang. 
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2. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008). Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling, yaitu suatu teknik penetapan sampel 

dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang 

dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik 

populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2011).  

 Dari pengambilan sampel di atas didapatkan kriteria inklusi dan 

kriteria eksklusi yaitu sebagai berikut : 

Kriteria inklusi : 

a. Bertempat tinggal di PW Budhi Dharma 

b. Lansia yang mengalami insomnia 

c. Lansia yang mengalami stres 

d. Berusia 60 tahun atau lebih 

Kriteria eksklusi : 

a. Lansia yang mempunyai penyakit berat 

b. Lansia yang memiliki gangguan pendengaran  

c. Lansia yang tidak bisa berkomunikasi 

d. Lansia yang menolak menjadi responden 

 

F. Tempat dan waktu penelitian 

1. Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta. 
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2014. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

a. Data primer 

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini, data primer 

didapatkan dari wawancara dengan lansia dan dari pengisian kuesioner 

DASS 42 dan Pittsburgh Insomnia Rating Scale. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain maupun lewat 

dokumen (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini, data sekunder 

didapatkan dari dokumen atau catatan mengenai kesehatan lansia 

dengan menanyakan kepada petugas yang bekerja di PW Budi Dharma 

yang dilakukan saat melakukan studi pendahuluan. 

 

H. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk pengumpulan 

data (Notoatmodjo, 2010). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner. Pada jenis pengukuran ini peneliti mengumpulkan data secara 

formal kepada subjek untuk menjawab pertanyaan secara tertulis (Nursalam, 

2011).  
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 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah DASS (Depression 

Anxiety Stress Scales). DASS 42 merupakan instrumen yang digunakan oleh 

Lovibond dan Lovibond (1995) untuk mengetahui tingkat depresi kecemasan 

dan stres. Tes ini merupakan tes standar yang sudah diterima secara 

internasional. Dalam penelitian ini peneliti hanya memilih kuesioner yang 

mengukur tentang stres yaitu sejumlah 14 item dari 42 pernyataan dan dan telah 

dimodifikasi oleh peiliti menjadi 20 item pernyataan dengan skor 0-60. 

Sedangkan kuesioner untuk mengetahui insomnia pada lansia dengan 

menggunakan Pittsburgh Insomnia Rating Scale 20. Kuesioner ini terdiri dari 

20 item, kuesioner ini menggunakan skor 0-60. 

 

I. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

 Prinsip validitas adalah pengukuran dan pengamatan, yang berarti prinsip 

keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Uji validitas merupakan 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya (Nursalam, 2011). Instrumen yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan alat yang belum valid karena 

peneliti hanya memilih 14 item pernyataan pengukuran tentang tingkat stres 

dan memodifikasi menjadi 20 item pernyataan. 

 Uji validitas ini akan dilakukan dengan menggunakan alat bantuan 

komputer. Kuesioner ini akan diuji kembali oleh peneliti dengan 

menggunakan rumus Pearson Product Moment. Uji validitas ini telah 

digunakan peneliti di Panti Sosial Tresna Wredha Budhi Luhur Kasongan 
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Bantul dengan jumlah responden 30 orang dan didapatkan hasil bahwa 

kuesioner tingkat stres dinyatakan valid semua. Sedangkan untuk kuesioner 

Pittsburgh Insomnia Rating Scale 20 telah diuji validitas oleh Winda Ayu 

Bestari . 

 

2. Reliabilitas  

 Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan pengertian bahwa 

suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumennya tersebut baik (Arikunto, 2010). Alat 

pengukur yang akan digunakan pada penelitian ini adalah lembar kuesioner. 

Kuesioner soal ini perlu dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan 

rumus alpha Cronbach.  

 Dari uji reliabilitas didapatkan nilai alpha sebesar 0,904 pada kuesioner 

tingkat stres. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai alpha 

minimal 0,7 (Riwidikdo, 2010). Sedangkan untuk kuesioner Pittsburgh 

Insomnia Rating Scale 20 telah diuji validitas oleh Winda Ayu Bestari 

(2013) yang diujikan kepada 50 lansia. Alpha Cronbachs adalah 0,72. 

 

J. Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan data 

Pengolahan data pada penelitian ini didasarkan pada teori menurut 

(Notoadmodjo, 2010) yaitu setelah data terkumpul. Langkah–langkah 

pengolahan data dilakukan dengan : 
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a. Editing  

Pada kegiatan editing penelitian ini dilakukan pengecekan ulang untuk 

kelengkapan dan kejelasan jawaban responden. Editing dilakukan di 

tempat pengumpulan data sehingga jika terjadi ketidaklengkapan data 

dapat ditanyakan langsung kepada responden. 

b. Coding  

Coding merupakan kegiatan pemberian kode numerik (angka) 

terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori. Pemberian kode ini 

sangat penting bila pengolahan dan analisis data menggunakan 

komputer. Biasanya dalam pemberian kode dibuat juga daftar kode 

dan artinya dalam satu buku (code book) untuk memudahkan kembali 

melihat lokasi dan arti suatu kode dari suatu variabel. 

c. Tabulating 

Setelah diberi kode dan scoring kemudian hasil tersebut dimasukkan 

ke dalam tabel aplikasi pengolahan data sesuai dengan jumlah 

pernyataan. 

d. Entri Data 

Entri data adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan 

ke database komputer, kemudian membuat distribusi frekuensi 

sederhana. 
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2. Analisis data 

a. Analisis univariat 

Analisis univariat adalah analisa dilakukan terhadap setiap variabel 

dari hasil penelitian yang akan menghasilkan distribusi dan presentasi 

dari tiap variabel (Notoatmodjo, 2010). Tujuan dari analisis ini untuk 

menjelaskan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. 

b. Analisis bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap variabel 

yang diduga berhubungan atau berkorelasi (Notoatmodjo, 2010). 

Dalam penelitian ini, analisis bivariat menggunakan korelasi Pearson 

Pearson digunakan untuk mencari hubungan antara variabel tingkat 

stres dengan insomnia dengan data yang berdistribusi normal. 

Rumus uji Pearson adalah : 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

𝑛( 𝑋𝑌) − ( 𝑋) ( 𝑌)

  𝑛  𝑋2 − ( 𝑋)2  𝑛  𝑌2 − ( 𝑌)2 
 

 

Keterangan : 

R hitung : koefisien korelasi 

∑Xi : jumlah skor item 

∑Yi : jumlah skor total (item) 

N  : jumlah responden 
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Sebagai pedoman untuk interpretasi hasil korelasi digunakan pedoman dari 

Dahlan (2008) :  

Tabel 1. Koefisiensi Korelasi 

Parameter Jumlah (F) Prosentase (%) 

Kekuatan korelasi  

(r) 

0,00 – 0,199 Sangat lemah 

0,20 – 0,399 Lemah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0.60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 
Sumber : Dahlan (2008) 

 

K. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Tahap persiapan 

a. Melakukan observasi tempat penelitian 

b. Mengajukan surat pemohonan penelitian kepada bagian akademik 

STIKes Madani Yogyakarta 

c. Melakukan studi pendahuluan 

d. Melakukan wawancara langsung kepada lansia mengenai stres dan 

insomnia. 

e. Menyusun proposal penelitian 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Menentukan sampel penelitian dengan melakukan wawancara langsung 

kepada lansia untuk menentukan kriteria inklusi 

b. Memberikan penjelasan dan tujuan penelitian 

c. Meminta responden untuk menandatangani lembar persetujuan 

(informed consent)  
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d. Memberikan penjelasan cara pengisian kuesioner dan memberi 

kesempatan untuk bertanya apabila ada yang tidak jelas 

e. Meminta bantuan kepada 4-5 orang asisten untuk mendampingi lansia 

dalam pengisian kuesioner  

f. Memberi waktu  untuk mengisi kuesioner  

g. Menyerahkan kembali kuesioner yang telah diisi kepada peneliti 

h. Memeriksa kembali kuesioner untuk memastikan semua pernyataan 

dalam kuesioner sudah terisi lengkap atau tidak ada kesalahan dalam 

pengisian. 

3. Tahap penulisan laporan hasil penelitian 

a. Melakukan pengolahan data dari data yang telah diperoleh 

b. Melakukan analisis dari data yang telah diperoleh 

c. Menulis laporan hasil penelitian 

 

L. Etika Penelitian 

1. Persetujuan responden (informed consent) 

Informed Consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan, diberikan 

sebelum penelitian dilakukan dan menjelaskan tujuan dari penelitian. 

2. Tanpa nama (Anonimity) 

Masalah etika keperawatan merupakan masalah yang memberikan 

jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak 

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur 
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dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil 

penelitian yang akan disajikan. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality)  

Dalam pengambilan data dari responden, peneliti akan menjaga dan 

memperhatikan dengan baik serta tidak akan membicarakan identitas dan 

permasalahan responden kepada orang lain. Hanya kelompok data tertentu 

saja yang akan dilaporkan sebagai hasil riset. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta. 

Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta adalah panti sosial yang mempunyai 

tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi lanjut usia agar dapat hidup 

dengan baik. Panti Wredha Budhi Dharma yang dimiliki pemerintah kota 

Yogyakarta ini mempunyai tugas memenuhi kebutuhan lansia yang terus 

meningkat. Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta ini beralamat di 

Jl.Ponggalan UH VII/203, Umbulharjo, Yogyakarta. Di Panti Wredha Budhi 

Dharma Yogyakarta ini menampung lansia 57 orang dengan 19 lansia laki-laki 

dan 38 lansia perempuan dan 11 lansia di ruang isolasi. 

Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta ini memiliki kegiatan rutin 

seperti setiap hari senin dan kamis pengajian untuk yang beragama islam, setiap 

selasa kajian bagi yang beragama katolik dan kristen, dan setiap hari sabtu 

dilakukan senam di pendopo panti ada pula kegiatan seperti bernyanyi. 

Kegiatan ini sering diikuti lansia sambil untuk mengisi waktu kosong dan 

sebagai tujuan untuk menurunkan tingkat stres yang dialami oleh lansia.  

Panti Wredha Budhi Dharma ini juga biasa dikunjungi dari berbagai 

tempat seperti institusi pendidikan, dari institusi pekerjaan dan masih banyak 

lagi. Tujuan kunjungan tersebut sebagai sarana silahturahmi dan dapat 
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mengajak lansia tersebut mengobrol untuk mengurangi tingkat stres yang 

dirasakan oleh lansia. 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Univariat 

a. Karakteristik Responden 

Lansia yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 31 

orang. 

1) Distribusi Menurut Usia dan Jenis Kelamin 

Tabel 2.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia dan Jenis 

Kelamin di Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta 

Bulan Mei 2014 

 

Karakteristik Frekuensi Persentase (%) 

Jenis kelamin 

Perempuan 

Laki-laki 

 

21 

10 

 

67,7 

32,3 

Usia 

60-68 tahun 

70-76 tahun 

77-85 tahun 

 

10 

14 

7 

 

32,3 

45,2 

22,5 

Total 31 100 

Sumber : Data Primer (2014) 

 

Berdasarkan Tabel 2.1, responden dalam penelitian berjumlah 31 orang dan 

pada penelitian ini jenis kelamin perempuan memiliki frekuensi tertinggi 

sebanyak 21 orang (67,7%) sedangkan untuk jenis kelamin laki-laki memiliki 

frekuensi terendah sebanyak 10 orang (32,3%). Responden paling banyak 

berusia 70-76 tahun dengan frekuensi tertinggi sebanyak 14 orang (45,2%) 

sedangkan untuk frekuensi terendah yang berusia 77-85 tahun sebanyak 7 orang 

(22,5%). 
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Variabel yang terdiri dari tingkat stres yang diukur dengan DASS 42  dengan 

insomnia diukur dengan Pittsburgh Insomnia Rating Scale. Hasil pengukuran 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi : 

 

2) Distribusi Tingkat Stres 

Tabel 2.2 Distribusi Tingkat Stres Lansia di Panti Wredha Budhi Dharma 

Yogyakarta bulan Mei 2014 

 

Skor Stres Frekuensi Persentase (%) 

41-60 10 32,3 

21-40 14 45,2 

0-20 7 22,5 

Total 31 100 
Sumber : Data Primer (2014) 

 

Berdasarkan tabel 2.2, responden terbanyak mengalami stres dengan frekuensi 

tertinggi sebanyak 14 orang (45,2%) sedangkan yang memiliki insomnia 

dengan frekuensi terendah sebanyak 7 orang (22,5%). 

 

3) Distribusi Insomnia 

Tabel 2.3 Distribusi Insomnia Lansia di Panti Wredha Budhi Dharma 

Yogyakarta bulan Mei 2014 

 

Skor Insomnia Frekuensi Persentase (%) 

17-27 10 32,2 

28-40 13 42,0 

41-47 8 25,8 

Total 31 100 
Sumber : Data Primer (2014) 

Berdasarkan Tabel 2.3, responden terbanyak mengalami insomnia dengan 

frekuensi tertinggi sebanyak 13 orang (42,0%) sedangkan yang memiliki 

insomnia dengan frekuensi terendah sebanyak 8 orang (25,8%). 
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b. Uji Normalitas Variabel Penelitian 

Sebelum dilakukan uji hubungan antara variabel tingkat stres dengan 

insomnia, data yang sudah didapat dilakukan uji normalitas untuk melihat 

distribusi data sehingga bisa dilakukan uji statistik yang sesuai. Uji 

normalitas digunakan uji Shapiro-Wilk. Hasil perhitungan uji normalitas 

dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 2.4 Uji normalitas data dengan menggunakan Shapiro-Wilk 

 

 Shapiro-Wilk 
Keterangan 

Statistik Df Sig 

Tingkat stres .942 31 .095 Data berdistribusi normal 

Insomnia .938 31 .072 Data berdistribusi normal 
Sumber : Data Primer (2014) 

Berdasarkan Tabel 2.4, diperoleh nilai signifikansi tingkat stres dengan 

insomnia dengan nilai p>0,05, maka dapat disimpulkan data berdistribusi 

normal. Nilai signifikansi untuk tingkat stres 0.95 dan untuk insomnia 0.72. 

Menurut Dahlan (2008) menggunakan jika sampel kecil yang ≤50 maka 

menggunakan Shapiro Wilk, berdasarkan dari sampel penelitian bahwa yang 

masuk dalam kriteria inklusi adalah 31 orang. 

 

2. Analisis Bivariat  

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara dua variabel yaitu 

tingkat stres dengan insomnia. Untuk melihat hubungan keduanya digunakan uji 

Pearson dengan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 2.5 Hasil Analisis Korelasi Pearson Hubungan Tingkat Stres dengan 

Insomnia 

 

R r
2
 p 

0,649 0,421 0,000 
Sumber : Data Primer (2014) 

Berdasarkan Tabel 2.5, hasil pengujian korelasi terlihat pada tabel di atas bahwa 

diperoleh nilai signifikansi <0,05 sehingga disimpulkan ada hubungan antara 

skor tingkat stres dan skor insomnia. Nilai korelasi pearson sebesar 0,649 

menunjukkan korelasi positif dengan kekuatan korelasi yang kuat, sedangkan 

nilai r square sebesar 42,1% yang artinya besar kekuatan hubungan tingkat stres 

dengan insomnia sebesar 42,1%, sedangkan 57,9% dipengaruhi oleh faktor lain 

misalnya lingkungan dan obat-obatan. 

 

C. Pembahasan  

1. Pembahasan Analisis Univariat 

a) Usia dan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merupakan identitas responden yang dapat digunakan 

untuk membedakan responden laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan di PW Budhi Dharma jenis kelamin perempuan 

sebanyak 21 orang (67,7%) lebih banyak dibandingkan dengan laki laki 

yang hanya 10 orang (32,3%). Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Carla dkk (2007) mengungkapkan bahwa responden perempuan 

lebih banyak sebesar 86 orang (67,2%) dibandingkan dengan jumlah laki-

laki yang hanya 46 orang (32,8%). Seperti dalam teori Maryam (2008) 

tentang penyebab insomnia bahwa wanita secara psikologis memiliki 
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koping yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dalam mengatasi 

suatu masalah. Dengan adanya gangguan fisik maupun secara psikologis 

maka wanita akan mengalami stres, jika stres berlanjut maka akan 

mengakibatkan seseorang lansia mengalami insomnia dibandingkan laki-

laki. 

Lansia adalah individu yang berusia 60 tahun yang pada umumnya 

memiliki  penurunan fungsi-fungsi dari fisiologis maupun psikologis. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa 14 responden (45,2%) 

yang berusia 70-76 tahun sedangkan 10 responden (32,3%) berusia 60-68 

tahun. Hal ini serupa dengan penelitian Wahyu Wiyono dan Arif Widodo 

(2009) bahwa responden dengan usia 70-79 sebanyak 27 orang (57%) 

karena pada usia 70 tahun atau lebih lansia lebih rentan terkena gangguan 

fisiologis maupun psikologis. 

Seperti Menurut Potter & Perry (2001) lansia seiring bertambah usia 

maka akan terjadi perubahan dari sitem saraf otonom mulai dari fase alarm 

pada lansia akan mengalami penurunan dari pertahanan tubuh dalam 

menghadapi stres. Banyak organ tubuh yang mempengaruhi kerja hormon 

salah satunya pituitari posterior, pituitari posterior akan menyekresikan 

hormon ADH sehingga timbul gejala reabsorsi air menjadi meningkat dan 

haluaran urin meningkat. Fase alarm melibatkan pengerahan mekanisme 

pertahanan dari tubuh seperti pengaktifan hormon yang berakibat 

meningkatnya volume darah dan akhirnya mengakibatkan individu 

bereaksi tetapi dikarenakan usia lansia yang terus bertambah 
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mengakibatkan kerja hormon tersebut mengalami penurunan sehingga 

peringatan terhadap stres juga akan mengalami penurunan.  

Bila stresor terlalu lama menetap didalam individu maka akan masuk 

ke dalam fase resisten. Fase resisten bertugas untuk memecahkan masalah 

atau mengatur strategi jika seseorang mengalami stres. Secara fisiologis 

lansia mengalami penurunan dari semua sistem apabila lansia sedang 

mengalami stres sel sel yang telah rusak tidak dapat diperbaiki lagi 

dikarenakan mengalami penurunan kerja hormon, penurunan kerja jantung 

sehingga upaya untuk beradaptasi dengan stresor menjadi gagal dan akan 

masuk pada tahapan terakhir yaitu fase exshaustion (kelelahan). Fase 

kelelahan ini merupakan fase dari stres yang berkepanjangan yang belum 

dapat tertanggulangi, apabila tubuh tidak dapat melawan, lingkungan tidak 

mendukung, cadangan energi menurun maka akan mengakibatkan 

kematian. Ketidakmampuan tubuh untuk mempertahankan diri terhadap 

stresor inilah yang akan berdampak pada kematian lansia. 

Berdasarkan penelitian perubahan perubahan yang terjadi pada lansia 

yaitu dari sistem pendengaran. Hal ini sesuai dengan teori Bandiyah 

(2009) lansia semakin tinggi usia maka semakin berkurang pula 

pendengaran, tulang-tulang pendengaran mengalami kekauan, 

pendengaran menurun pada usia lanjut yang mengalami stres. Selain 

sistem pendengaran organ yang yang mengalami perubahan yaitu sistem 

kardiovaskuler dimana kemampuan memompa darah menurun, elastisitas 

pembuluh darah menurun, serta meningkatnya pembuluh darah perifer 
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sehingga tekanan darah meningkat. Cairan tulang juga mengalami 

penurunan sehingga tulang lansia mudah rapuh, persendian menjadi kaku, 

kram, dan tremor.  

Lansia yang bertempat tinggal di Panti Wredha Budhi Dharma pasti 

akan mengalami perubahan dari segi sosial dan peran, lansia yang berada 

di PW Budhi Dharma kebanyakan di buang dan di campakkan oleh 

keluarga, anak, bahkan saudaranya sendiri. Keadaan inilah yang membuat 

lansia itu mengalami stresor dan apabila dibiarkan lansia tersebut akan 

mengalami stres yang berkepanjangan dan berujung dengan kematian. 

Perubahan yang terjadi tidak hanya dari segi fisik dan sosial. 

Perubahan yang sering timbul yaitu dari segi psikologis, seiring 

bertambahnya usia masalah kesehatan jiwa semakin banyak, dari hasil 

penelitian didapatkan lansia sering merasa cepat marah, rasa tegang, rasa 

panik terhadap masalah ringan, kebiasaan tidur yang berubah berupa tidak 

bisa tidur sepanjang malam dan terbangun pada malam hari. 

Menurut Bandiyah (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi penuaan 

dari faktor internal yaitu berkurangnya jumlah hormon yang diproduksi 

dalam tubuh, telah dijelaskan diatas bahwa peningkatan usia lansia dapat 

mempengaruhi kerja hormon dan dan sistem kekebalan tubuh seorang 

lansia juga mengalami penurunan, akibatnya lansia rentan terhadap 

penyakit fisik maupun psikologis. Jika dilihat dari faktor eksternal faktor 

yang mempengaruhi penuaan adalah stres. Berkurangnya kerja hormon di 
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atas yang mengakibatkan lansia tidak dapat menerima peringatan stres dan 

beradaptasi dengan stres.  

 

b) Tingkat Stres  

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar lansia  

mengalami stres dengan skor 21-40 sebanyak 14 orang (45,2%). 

Berdasarkan dari hasil obsevarsi sumber dari stres sendiri adalah konflik. 

Konflik disini bisa bersumber dari lansia yang ditinggal oleh keluarganya, 

yang merasa dibuang dan lain sebagainya, ada juga konflik yang berasal 

dari teman lansia itu sendiri. Didapatkan dari penelitian bahwa banyak 

lansia yang mengeluh tidak senang dengan teman sekamar ataupun yang 

berbeda kamar, bahkan ada lansia yang sampai bertengkar. Sumber inilah 

yang menjadi pencetus stres terhadap lansia di PW Budhi Dharma. 

Seperti menurut teori Sindhu (2007) tanda-tanda seseorang yang 

sedang mengalami stres dari segi emosi yaitu mudah tersinggung, marah 

karena alasan tidak jelas, mudah menangis sedangkan dari segi fisik sulit 

tidur, nyeri sendi, sering lelah, sakit pada kepala dan punggung. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di tempat penelitian bahwa 

stres yang dialami lansia di PW Budhi Dharma termasuk dalam 

penggolongan stres psikis atau emosional, didapatkan dari beberapa lansia 

banyak yang mengeluh tidak senang dengan teman yang lain. Hal ini sama 

dengan teori Sunaryo (2004) bahwa penggolongan stres ada berbagai 

macam dan dalam penelitian ini stres pada lansia di PW Budhi Dharma 

termasuk dalam golongan stres psikis atau emosional. Hal ini juga sesuai 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Carla dkk (2007) bahwa semakin 

tinggi usia seseorang maka semakin besar kemungkinan mengalami stres. 

Adanya stresor psikososial akan menyebabkan perubahan diri seseorang, 

sehingga orang tersebut harus beradaptasi atau menanggulangi stresor 

yang timbul. Namun dikarenakan pada lansia mengalami penurunan maka 

respon untuk mengatasi stres tersebut pun mengalami penurunan. Menurut 

Wong (1995) tubuh secara otomatis memiliki mekanisme pertahanan diri 

akibat dari respon stres yang dihadapi, jika merasakan hal seperti cemas 

dan sedih dalam waktu yang sama maka seseorang tidak merasa 

mengantuk, tidak dapat beristirahat. Reaksi psikologis berguna selama 

seseorang seseorang dapat menghadapi  stresor dan tidak terjadi gejala 

insomnia. 

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas lansia yang mengalami stres 

di PW Budhi Dharma sebanyak 14 orang dengan skor 21-40. Hal ini sesuai 

dengan teori Hawari (2001) bahwa tahapan stres yang didapatkan dari 

hasil penelitian diatas termasuk dalam stres tahap ketiga yaitu dengan 

keluhan seperti otot semakin tegang, perasaan tidak tenang dan ketegangan 

emosional meningkat, insomnia, mudah terjaga dan sulit tidur kembali, 

bangun terlalu pagi dan sulit tidur kembali. 

Jika dilihat dari skor yaitu 21-40 berarti dapat disimpulkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi stres pada lansia yang berada di PW Budhi 

Dharma dapat berupa keadaan fisik yang sudah mulai menurun, tidak 

dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan cepat, ada pula keadaan 
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psikologis lansia sudah mengalami penurunan dan yang terakhir yang 

paling mempengaruhi stres pada lansia yaitu kerena lingkungan yang 

kurang baik sehingga akan terjadi peningkatan stres pada lansia itu sendiri. 

 

c) Insomnia 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar lansia  

mengalami insomnia dengan skor 28-40 sebanyak 13 orang (42,0%). Hal 

ini sesuai dengan National Sleep Foundation (2012) yang menyebutan 

insidensi insomnia menyerang usia lanjut sebesar 5%. Menurut teori 

Rafknowladge (2004) insomnia ringan atau hanya sementara biasanya 

dipicu oleh stres, suasana berisik, perubahan lingkungan sekitar, masalah 

jadwal tidur yang tidak teratur. Dijelaskan pula bahwa stres adalah pemicu 

utama bagi seorang untuk mengalami insomnia. Seperti dalam teori 

Stanley (2006) klasifikasi insomnia berdasarkan hasil penelitian di atas 

termasuk dalam klasifikasi kronis dimana berlangsung selama tiga minggu 

atau seumur hidup. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kebiasaan tidur yang 

buruk, masalah psikologis, gangguan jadwal tidur dan masalah kesehatan 

lainnya.  Hal ini serupa dengan teori Maryam (2008) bahwa penyebab 

insomnia adalah stres yang berkepanjangan yang menyebabkan gangguan 

tidur. 

Berdasarkan dari hasil diatas lansia yang mengalami insomnia di PW 

Budhi Dharma sebanyak 13 orang dengan skor 28-40. Tidur adalah bagian 

dari ritme biologis yang bertujuan untuk mengembalikan stamina. 

Pengaturan tidur dan terbangun yang diatur oleh talamus dan berbagai 
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hormon yang diproduksi oleh hipotalamus. Beberapa neurohormon dan 

neurotransmiter juga dihubungkan dengan tidur dan terbangun, produksi 

yang dihasilkan oleh mekanisme serebral ini menghasilkan serotonin. 

Serotonin berperan dalam menginduksi rasa kantuk juga sebagai 

modulator kapasitas kerja otak. Serotonin ini diubah menjadi katekolamin 

yang menghasilkan hormon norepinefrin yang berfungsi merangsang otak 

untuk melakukan peningkatan aktifitas. Norepinefrin akan menyekresikan 

hormon melatonin namun seiring dengan bertambahnya usia, produksi 

melatonin ini akan terus menurun sehingga menyebabkan lansia tersebut 

akan terus terjaga dari tidur. 

Dilihat dari skor insomnia yaitu 28-40 insomnia yang diderita lansia di 

PW Budhi Dharma termasuk di dalam klasifikasi kronis. Menurut teori 

Stanley (2006) insomnia yang diklasifikasikan dalam kategori kronis yaitu 

insomnia yang berlangsung selama tiga minggu atau seumur hidup dan 

biasanya disebabkan oleh kebiasaan tidur yang buruk, masalah psikologis, 

dan jadwal tidur yang dapat mengganggu kesehatan. 

Hasil penelitian didapatkan skor insomnia 28-40 pada lansia di PW 

Budhi Dharma. Skor yang tinggi ini disebabkan oleh beberapa penyebab 

salah satunya umur yang lebih dari 60 tahun, lingkungan sekitar dan stres 

yang berkepanjangan yang menjadi penyebab terjadinya insomnia pada 

lansia. 

Dampak dari insomnia ini akan menyebabkan efek psikologis yaitu 

berupa ganguan dalam mengingat, gangguan dalam berkonsentrasi, 
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kehilangan motivasi, adapun efek fisik yang terjadi pada lansia sendiri 

yaitu berupa gejala kelelahan, nyeri otot, hipertensi dan lain sebagainya. 

Selain efek psikologis dan efek fisik, efek sosial juga akan berdampak 

pada insomnia karena lansia kurang berhubungan sosial dan berinteraksi 

dengan teman yang ada di panti wredha. 

Jika dilihat dari skor yaitu 28-40 berarti dapat disimpulkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi insomnia pada lansia yang berada di PW Budhi 

Dharma dapat berupa penyakit yang menyebabkan lansia mengalami nyeri 

atau ketidaknyamanan fisik sehingga akan mempengaruhi pola tidur 

lansia. Selain penyakit kondisi stres juga mempengaruhi pola tidur dari 

lansia apalagi kerja hormon mengalami penurunan maka lansia lebih 

sering terbangun dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Obat-obatan juga 

salah satu yang dapat mempengaruhi insomnia pada lansia. Lingkungan 

tempat tidur berpengaruh pada kemampuan untuk tidur baik dari segi 

ventilasi, tempat tidur, pencahayaan dan suhu juga dapat mempengaruhi 

kualitas tidur dari lansia. 

 

2. Pembahasan Analisis Bivariat 

a. Hubungan tingkat stres dengan insomnia 

Bedasarkan uji hipotesis menyebutkan bahwa ada hubungan tingkat 

stres dengan insomnia pada lansia di Panti Wredha Budhi Dharma 

Yogyakarta. Data yang ditemukan sebagaimana telah dikemukakan dalam 

hasil analisis Pearson menunjukkan bahwa Ha diterima, sebab variabel 

bebas dan terikat yang dihipotesiskan memiliki korelasi yang signifikan 
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dengan kekuatan hubungan kuat. Hal ini dapat diketahui dari koefisien 

korelasi sebesar 0.649, sedangkan hasil yang didapat dari r square yaitu 

derajat kekuatan hubungan, pada hasil yang didapat nilai r square sebesar 

42,1%, sedangkan 57,9% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu lingkungan dan 

obat-obatan. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Rosmawati 

Dwi dan Sri Kusrohmaniah tahun 2009 bahwa terdapat hubungan positif 

antara variabel kondisi stres variabel kesulitan tidur. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa koefisien korelasi sebesar 0,649 

dan nilai tersebut berada pada rentang kekuatan hubungan kuat. Dalam 

penelitian ini variabel perancu tersebut dapat dikendalikan dengan cara 

mengeksklusi lansia yang mengalami gangguan penyakit berat yang 

mengkonsumsi obat-obatan dalam jumlah yang banyak. Hal ini sesuai 

dengan Perry dan Potter (2005) bahwa faktor yang mempengaruhi insomnia 

yaitu obat-obatan. Obat seringkali membawa efek samping, lansia dapat 

mengalami ketergantungan obat untuk mengatasi stresor gaya hidup dan 

beberapa obat juga dapat menimbulkan efek samping penurunan tidur. 

Selain obat-obatan, lingkungan juga mempengaruhi stres dan insomnia 

karena lingkungan tempat tidur seseorang berpengaruh pada kemampuan 

untuk tertidur, ventilasi yang baik memberikan kenyamanan untuk tidur 

tenang, cahaya, suhu, dan suara juga dapat mempengaruhi kemampuan 

untuk tidur. 

Menurut teori Bandriyah (2009) menua suatu proses penghilangan 

perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atu mengganti dan 
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mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap 

infeksi dan perbaikan kerusakan yang diderita. Menurut Mubarok (2012) 

penuaan terbagi menjadi dua primer dan sekunder, jika dilihat dari 

penelitian di atas penuaan di atas termasuk dalam penuaan secara sekunder 

yaitu yang berakibat dari faktor lingkungan fisik dan sosial, stres fisik atau 

psikis, dan gaya hidup. 

Menurut Maryam (2008) selain perubahan fisik, perubahan sosial, 

perubahan psikologis juga sering terjadi pada usia lanjut. Perubahan 

psikologis ini meliputi depresi, stres dan insomnia. Seperti dalam teori 

Laniwati (2001) bahwa seseorang yang mengalami stres akan berdampak 

seseorang itu untuk mengalami insomnia. 

Menurut Potter Perry (2001) Stres pada lansia ini melibatkan 

pengerahan mekanisme pertahanan dari tubuh seperti pengaktifan hormon 

yang terjadi melalui jalur hipotalamus-hipofisis-adrenal medulla dan 

sistem saraf simpatis. Pada keadaan seseorang dalam keadaan stres maka 

akan tubuh akan memberikan peringatan baik dari dalam maupun dari luar 

tubuh. Tanda-tanda peringatan itu akan diteruskan oleh saraf ke kortek 

serebral, koretek serebral ini mempunyai fungsi untuk meningkatkan 

kesadaran tehadap stres agar individu dapat mengatasi stres. Dari kortek 

serebral akan diteruskan ke hipotalamus yang berfungsi sebagai pengatur 

suhu tubuh, keseimbangan cairan dan sekresi hormon yang berperan dalam 

homeostasis tubuh. Di hipotalamus merangsang sistem endokrin yang 

mengontrol kerja kelenjar pituitari yang menyebabkan peningkatan 
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produksi hormon yang mempengaruhi organ tubuh salah satunya anterior 

pituitari, organ ini menyekresikan hormon Adenocorticotropin Hormone 

(ACTH) yang akan menyebabkan peningkatan kadar kortisol darah. Selain 

anterior pituitari organ yang juga berperan penting adalah adrenal medulla 

dan sistem saraf simpatis yang menghasilkan serotonin yang beperan 

dalam menginduksi rasa kantuk, juga sebagai modulator kerja otak. 

Serotonin ini diubah menjadi katekolamin yang menghasilkan hormon 

norepinefrin yang berfungsi merangsang otak untuk melakukan 

peningkatan aktifitas. Pada lansia yang dalam keadaan stres atau cemas, 

kadar hormon ini akan meningkat dalam darah yang akan merangsang 

sistem saraf simpatik Norepinefrin ini akan menyekresikan hormon 

melatonin namun seiring dengan bertambahnya usia, produksi melatonin 

ini akan terus menurun sehingga menyebabkan lansia tersebut akan terus 

terjaga dari tidur. Hormon tersebutlah yang mempengaruhi stres sehingga 

dapat menyebabkan insomnia pada lansia. 

Menurut Khavari (2000) tidur yang baik merupakan kunci untuk 

merasa nyaman dan bahagia. Tidur yang buruk sebaliknya, dapat 

mengakibatkan perasaan lelah, mudah marah, bahkan menjadi penyebab 

terjadinya stres klinis. Sementara menurut Wong (1995) penderita insomnia 

selalu merasa tidak enak badan, menjadi tidak sabaran karena tidak tidur, 

merasa frustasi, kurang percaya diri, merasa gelisah, stres dan cemas dengan 

apa yang akan terjadi. Stres biasanya menjadi penyebab umum dari 

insomnia.  
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Menurut Sindhu (2007) tanda tanda seseorang mengalami stres adalah 

insomnia (sulit tidur). Seperti menurut Hawari (2001) semakin tinggi tingkat 

stres maka semakin banyak keluhan yang muncul salah satunya insomnia. 

Lansia yang tinggal di panti wredha umumnya lebih merasa kesepian, 

cepat marah, ingin pulang, ingin cepat meninggal karena merasa menjadi 

manusia tidak berguna, walaupun ada sebagian kecil dari mereka yang 

merasa senang tinggal di panti. Menurut Widyastuti (2000) memasuki masa 

tua sebagian besar lanjut usia yang berada di panti wredha kurang siap 

menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, sehingga menyebabkan para 

lansia kurang dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut Kelliat 

(1996) perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia itu meliputi berbagai 

aspek yaitu afektif, fisiologik, kognitif dan perilaku yang didalam berbagai 

aspek itu terdapat gejala mudah tersinggung, cepat marah, insomnia, 

gangguan pada sistem pencernaan. Sejalan dengan penelitian Bahrul 

Ulumuddin (2011) bahwa penyebab terjadinya insomnia adalah berupa 

masalah emosional seperti stres, marah, kesedihan atau masalah emosi 

lainnya. 

Dari hasil diatas bahwa stres pada lansia akan mengakibatkan 

insomnia. Semakin tinggi skor stres lansia maka semakin tinggi pula skor 

insomnia yang diderita. Sebaliknya semakin rendah skor stres seseorang 

maka semakin kecil pula kemungkinan lansia tersebut mengalami insomnia.  

 

 



59 

 

 

D. Keterbatasan Penenelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan mengingat adanya 

keterbatasan, meliputi: 

1. Tidak semua faktor yang mempengaruhi stres dan insomnia dapat diteliti. 

2. Sampel yang didapat oleh peneliti tidak mewakili terhadap keseluruhan 

lansia di Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta dikarenakan banyak 

lansia yang mengalami masalah dalam segi berkomunikasi dan dalam segi 

pendengaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Sebagian besar (45,2%) lansia di  Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta 

memiliki skor stres 21-40 (sedang) 

2. Sebagian besar (42,0%) lansia di Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta 

memiliki skor insomnia 28-40 (sedang) 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat stres dengan insomnia 

pada lansia di Panti Wedha Budhi Dharma Yogyakarta 

 

B. Saran 

1. Bagi Lansia 

Diharapkan lansia dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

panti wredha agar tingkat stres dan insomnia dapat berkurang 

2. Bagi Institusi Panti Wredha 

Diharapkan panti dapat mengadakan kegiatan seperti life review therapy, 

terapi tertawa untuk penurunan dari tingkat stres dan insomnia pada lansia 

di Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan hasil dari penelitian dapat mengembangkan penelitian yang 

terkait dengan tingkat stres dan insomnia dan dapat bekerja sama dengan 

panti dalam menurunkan tingkat stres lansia 



61 

 

 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya agar meneliti faktor penyebab lain yang 

dapat mempengaruhi tingkat stres dan insomnia pada lansia 
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Lampiran 6 

 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Kepada : 

Yth. 

Bapak/Ibu  

 

Dengan Hormat 

Saya yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama : Restyniar Lindyta Pratiwi 

NIM : M10.01.0034 

Merupakan mahasiswi Program Studi Ilmu Keperwatan STIKes MADANI yang 

sedang mengadakan penelitian yang berjudul “Hubungan Tingkat Stres dengan 

Insomnia pada Lansia di Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta”. Untuk 

kegiatan penelitian tersebut, peneliti memohon kesedian bapak/ibu untuk 

berpatisipasi dalam penelitian ini dan bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan yang 

tercantum dalam kuesioner. Jawaban yang bapak/ibu berikan akan dijamin 

kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian.  

Atas perhatian dan kesedian bapak/ibu untuk berpartisipasi dalam membantu 

kelancaran penelitian ini saya ucapkan terima kasih. 

 

 

Yogyakarta,   Mei 2014 

Peneliti  

 

 

 

Restyniar Lindyta Pratiwi 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 7 

SURAT PERSETUJUAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 

Umur  : 

Menyatakan bahwa : 

1. Saya telah mendapat penjelasan segala sesuatu mengenai penelitian 

“HUBUNGAN TINGKAT STRES DENGAN INSOMNIA PADA 

LANSIA DI PW BUDHI DHARMA YOGYAKARTA” 

2. Setelah saya memahami penjelasan tersebut dengan penuh kesadaran dan 

tanpa paksaan dari siapapun bersedia ikut serta dalam penelitian ini sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. 

Apabila dipandang perlu, karena suatu alasan tertentu saya keluar dari penelitian. 

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya. 

 

       Yogyakarta,   Mei 2014 

Peneliti      Yang membuat pernyataan 

 

 

(Restyniar LP)      (   )



 

 

 

Lampiran 8 

 

KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN TINGKAT STRES DENGAN INSOMNIA PADA LANSIA DI PW 

BUDHI DHARMA YOGYAKARTA 

Ketentuan dalam pengisian kuesioner adalah sebagai berikut : 

1. Di bawah ini terdapat 20 aktivitas yang dirasakan oleh seseorang 

2. Untuk mengisi kolom dapat dilakukan dengan memberi ceklist pada kolom 

yang terdapat di dalam kolom masing-masing. 

Contoh :  

√    

 

3. Jawaban dianggap sah apabila dalam tiap kolom hanya terdapat 1 kolom 

skor yang dilingkari 

4. Silahkan bertanya terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian kuesioner. 

A. Identitas Responden  

1. Jenis Kelamin   : 

2. Umur   :  

No Pernyataan  
Tidak 

pernah 
Kadang Sering Selalu 

1 Saya menemukan diri saya mudah 

marah dengan hal-hal yang sepele 

    

2 Saya cenderung bereaksi 

berlebihan terhadap 

kondisi/situasi yang tidak sesuai 

dengan harapan saya 

    

3 Saya menemukan bahwa diri saya 

sulit untuk bersantai 

 

 

 

   

4 Saya lebih mudah marah 

dibanding teman-teman saya 

    

5 Saya merasa bahwa saya telah 

menggunakan banyak energi 

untuk berfikir dalam mengerjakan 

aktivitas sehari-hari  

 

 

 

 

   



 

 

 

6 Saya cenderung tidak sabaran 

terhadap sesuatu yang ditunda-

tunda 

    

7 Saya mudah tersinggung terhadap 

lelucon yang disampaikan oleh 

teman-teman yang mengarah 

pada latar belakang lansia 

(misalnya suku atau tingkat 

tingkat ekonomi) 

    

8 Saya tidak dapat santai dalam 

melakukan sesuatu, jika saya 

tidak benar-benar mampu untuk 

melakukannya 

    

9 Saya merasa diri saya adalah 

orang yang pemarah 

    

10 Saya merasa sulit untuk tenang 

setelah sesuatu membuat saya 

sedih 

    

11 Saya sulit untuk sabar dalam 

menghadapi gangguan terhadap 

hal yang sedang saya lakukan. 

    

12 Saya sedang merasa gelisah.     

13 Saya tidak dapat memaklumi hal 

apapun yang menghalangi saya 

untuk menyelesaikan hal yang 

sedang saya lakukan. 

    

14 Saya menemukan diri saya mudah 

gelisah. 

    

15 Saya mengalami gangguan 

gangguan pencernaan seperti sulit 

menelan, perut melilit, nyeri 

sebelum dan sesudah makan, 

perasaan terbakar di perut, rasa 

penuh atau  kembung, mual, 

muntah, BAB lembek, sulit  

BAB, BAB lembek. 

    

16 Saya mengalami gangguan tidur 

seperti sulit tidur, terbangun 

malam hari, tidur tidak nyenyak, 

    



 

 

 

bangun dengan lesu, banyak 

mimpi-mimpi, mimpi buruk, 

mimpi menakutkan. 

17 Saya merasa ketakutan seperti 

takut pada gelap, pada orang 

asing, ditinggal sendiri, pada 

binatang besar, pada keramaian, 

pada kerumunan orang banyak. 

    

18 Saya merasa sakit dan nyeri otot, 

kekauan otot. 

    

19 Saya merasa tegang, lesu, tidak 

bisa istirahat dengan tenang, 

mudah terkejut, mudah menangis, 

gelisah, gemetar. 

    

20 Saya merasa sulit untuk 

konsentrasi kepala pusing, kepala 

terasa berat, kepala terasa sakit, 

mulut kering, muka merah, 

mudah berkeringat. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN TINGKAT STRES DENGAN INSOMNIA PADA LANSIA DI PW 

BUDHI DHARMA YOGYAKARTA 

No responden : 

Tanggal : 

 

Jawablah pertanyaan berikut tentang tidur malam anda dalam 7 hari terakhir. 

Silahkan ceklist satu jawaban terbaik untuk setiap pertanyaan. 

 

A. Dalam seminggu terakhir 

No Seberapa besar tidur 

anda terganggu 

Tidak 

pernah 

terganggu 

Sedikit 

terganggu/ 

Gangguan 

ringan 

Cukup 

terganggu/ 

Gangguan 

sedang 

Sangat 

terganggu/ 

Gangguan 

berat 

1 Satu kali atau lebih 

terbangun setelah mulai 

tidur 

    

2 Tidak bisa tidur dengan 

cukup/tidak bisa tidur 

pulas 

    

3 Tidur tidak membuat 

anda merasa segar 

    

4 Konsentrasi buruk 

sepanjang hari 

    

5 Kesulitan menjaga 

pikiran anda terfokus 

    

6 Orang lain 

memperhatikan anda 

terlihat lelah atau letih 

    

7 Banyak mengalami 

kesulitan dalam berpikir 

jernih dan membuat 

keputusan 

    

8 Suasana hati buruk 

karena mengalami 

gangguan tidur 

 

 

   



 

 

 

9 Kurang tenaga akibat 

kurang tidur 

    

10 Kurang tidur 

mempengaruhi 

hubungan sosial anda 

    

11 Tidak bisa tidur     

12 Hanya mampu 

melakukan sesuatu 

sekedarnya/tidak 

optimal 

    

 

B. Silahkan beri tanda (X) jawaban terbaik untuk setiap pertanyaan hal-hal yang 

terjadi satu minggu terakhir. 

13.  Pada malam tersulit untuk tidur, saat anda berusaha tidur, berapa lama akhirnya 

anda bisa tidur ? 

a. kurang dari ½ jam 

b. antara ½ sampai 1 jam 

c. antara 1 sampai 3 jam 

d. lebih dari 3 jam atau saya tidak bisa tidur sama sekali 

 

14. Apabila anda terbangun di malam hari, berapa waktu terlama untuk bisa tidur 

kembali ? 

a. kurang dari ½ jam atau tidak pernah terbangun di malam hari 

b. antara ½ sampai 1 jam 

c. antara 1 sampai 3 jam 

d. lebih dari 3 jam atau saya tidak dapat jatuh tidur lagi 

 

15. Tanpa memperhitungkan lama anda terbangun, berapa jam waktu tidur anda 

yang sesungguhnya di malam tersulit untuk tidur ? 

a. lebih dari 7 jam 

b. antara 4 sampai 1 jam 

c. antara 2 sampai 4 jam 

d. kurang dari 2 jam atau saya tidak bisa tidur sama sekali 



 

 

 

16. Sudah berapa hari anda mengalami gangguan dalam mengatasi masalah karena 

kurang tidur ? 

a. tidak sama sekali atau 1 hari 

b. dalam 2 atau 3 hari 

c. dalam 4 atau 5 hari 

d. dalam 6 atau setiap hari 

 

C.  

 Sepanjang minggu terakhir, 

bagaimana anda menilai : 

Sangat 

baik 

Baik Cukup Tidak 

baik 

17 Kualitas tidur anda bila 

dibandingkan dengan orang lain 

    

18 Kepuasan tidur anda     

19 Rutinitas/keteraturan tidur anda     

20 Kesehatan/kualitas tidur anda     

SKOR :  

 

 

 Yogyakarta,   Mei 2014 

 

 

 Penilai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran  9 

 

RENCANA ANGGARAN PENELITIAN 

 

NO KEGIATAN BAHAN DAN ALAT BIAYA 

1 Penyusunan proposal 

skripsi 

Pengetikan dan 

penjilidan 

Rp 150.000 

2 Seminar proposal skripsi Pengetikan, penjilidan  Rp 150.000  

3 Revisi proposal skripsi Transparansi, 

penggandaan 

Rp. 100.000 

4 Perijinan penelitian Biaya perijinan Rp. 200.000 

5 Persiapan penelitian Kuesioner, persiapan 

bahan 

Rp. 150.000 

6 Pelaksanaan penelitian Transportasi, 

akomodasi, snack dan 

souvenir 

Rp 400.000 

7 Laporan skripsi Pengetikan dan 

penjilidan 

Rp 150.000 

8 Sidang skripsi Transparansi, 

penggandaan 

Rp 150.000  

9 Revisi laporan skripsi Pengetikan dan 

penjilidan 

Rp 100.000 

10 Biaya tak terduga  Rp 200.000 

 Jumlah   Rp 1.750.000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 10 

 Kegiatan 

2013 2014 

des januari feb maret april mei juni juli 

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

1 Penyusunan proposal skripsi                                 

2 Seminar proposal Skripsi                                 

3 Revisi proposal Skripsi                                 

4 Perijinan penelitian                                 

5 Persiapan penelitian                                 

6 Pelaksanaan penelitian                                 

7 Pengolahan data                                 

8 Laporan skripsi                                 

9 Sidang pendadaran                                 

10 Revisi laporan skripsi akhir                                 



 

 

 

 

 



 

 

 

Hasil Uji Validitas Stres 
 

Correlations 

  TOTAL 

pernyataan1 Pearson Correlation .669
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

pernyataan2 Pearson Correlation .573
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 30 

pernyataan3 Pearson Correlation .484
**
 

Sig. (2-tailed) .007 

N 30 

pernyataan4 Pearson Correlation .650
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

pernyataan5 Pearson Correlation .735
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

pernyataan6 Pearson Correlation .735
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

pernyataan7 Pearson Correlation .549
**
 

Sig. (2-tailed) .002 

N 30 

pernyataan8 Pearson Correlation .615
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

pernyataan9 Pearson Correlation .731
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

penyataan10 Pearson Correlation .484
**
 

Sig. (2-tailed) .007 

N 30 

pernyataan11 Pearson Correlation .490
**
 

Sig. (2-tailed) .006 

N 30 

pernyataan12 Pearson Correlation .719
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

pernyataan13 Pearson Correlation .664
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 



 

 

 

pernyataan14 Pearson Correlation .684
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

pernytaan15 Pearson Correlation .416
*
 

Sig. (2-tailed) .022 

N 30 

pernyataan16 Pearson Correlation .573
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 30 

pernyataan17 Pearson Correlation .484
**
 

Sig. (2-tailed) .007 

N 30 

pernyataan18 Pearson Correlation .731
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

pernyataan19 Pearson Correlation .386
*
 

Sig. (2-tailed) .035 

N 30 

pernyataan20 Pearson Correlation .416
*
 

Sig. (2-tailed) .022 

N 30 

TOTAL Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Hasil Uji Reliabilitas Stres 
 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.904 20 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

pernyataan1 24.43 101.840 .609 .897 

pernyataan2 24.57 105.495 .512 .900 

pernyataan3 24.53 108.189 .423 .902 

pernyataan4 24.47 104.533 .599 .898 

pernyataan5 24.17 100.557 .685 .895 

pernyataan6 24.17 100.557 .685 .895 

pernyataan7 24.23 105.013 .479 .901 

pernyataan8 24.60 106.248 .567 .899 

pernyataan9 24.37 100.723 .682 .895 

penyataan10 24.47 107.982 .422 .902 

pernyataan11 24.47 108.257 .432 .902 

pernyataan12 24.07 101.995 .672 .896 

pernyataan13 24.87 105.430 .621 .898 

pernyataan14 24.60 103.007 .633 .897 

pernytaan15 24.43 109.771 .356 .904 

pernyataan16 24.57 105.495 .512 .900 

pernyataan17 24.47 107.982 .422 .902 

pernyataan18 24.37 100.723 .682 .895 

pernyataan19 24.67 109.471 .314 .905 

pernyataan20 24.43 109.771 .356 .904 



 

 

 

Distribusi frekuensi usia dan jenis kelamin 
 

usia responden 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 61 1 3.2 3.2 3.2 

62 3 9.7 9.7 12.9 

63 1 3.2 3.2 16.1 

66 1 3.2 3.2 19.4 

67 2 6.5 6.5 25.8 

68 2 6.5 6.5 32.3 

70 4 12.9 12.9 45.2 

72 2 6.5 6.5 51.6 

73 4 12.9 12.9 64.5 

74 2 6.5 6.5 71.0 

75 1 3.2 3.2 74.2 

76 1 3.2 3.2 77.4 

77 1 3.2 3.2 80.6 

78 2 6.5 6.5 87.1 

80 1 3.2 3.2 90.3 

82 1 3.2 3.2 93.5 

83 1 3.2 3.2 96.8 

85 1 3.2 3.2 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

 

 

jenis kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid perempuan 21 67.7 67.7 67.7 

laki-laki 10 32.3 32.3 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Distribusi frekuensi skor stres 

 
total skor stres 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 12 1 3.2 3.2 3.2 

16 2 6.5 6.5 9.7 

17 1 3.2 3.2 12.9 

18 1 3.2 3.2 16.1 

19 3 9.7 9.7 25.8 

20 2 6.5 6.5 32.3 

21 1 3.2 3.2 35.5 

24 3 9.7 9.7 45.2 

27 1 3.2 3.2 48.4 

29 2 6.5 6.5 54.8 

30 1 3.2 3.2 58.1 

31 1 3.2 3.2 61.3 

32 1 3.2 3.2 64.5 

33 1 3.2 3.2 67.7 

36 1 3.2 3.2 71.0 

37 1 3.2 3.2 74.2 

38 1 3.2 3.2 77.4 

41 1 3.2 3.2 80.6 

42 1 3.2 3.2 83.9 

43 1 3.2 3.2 87.1 

45 2 6.5 6.5 93.5 

46 1 3.2 3.2 96.8 

50 1 3.2 3.2 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Distribusi frekuensi skor insomnia 

 
total skor insomnia 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 17 1 3.2 3.2 3.2 

18 1 3.2 3.2 6.5 

20 3 9.7 9.7 16.1 

22 1 3.2 3.2 19.4 

23 1 3.2 3.2 22.6 

25 2 6.5 6.5 29.0 

27 1 3.2 3.2 32.3 

28 1 3.2 3.2 35.5 

29 2 6.5 6.5 41.9 

31 1 3.2 3.2 45.2 

35 4 12.9 12.9 58.1 

37 2 6.5 6.5 64.5 

39 2 6.5 6.5 71.0 

40 1 3.2 3.2 74.2 

41 1 3.2 3.2 77.4 

43 2 6.5 6.5 83.9 

44 1 3.2 3.2 87.1 

45 2 6.5 6.5 93.5 

46 1 3.2 3.2 96.8 

47 1 3.2 3.2 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

total skor stres .135 31 .160 .942 31 .095 

total skor insomnia .137 31 .146 .938 31 .072 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hasil Uji Correlations Pearson 

 

Correlations 

  

total skor stres 

total skor 

insomnia 

total skor stres Pearson Correlation 1 .649
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 31 31 

total skor insomnia Pearson Correlation .649
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 31 31 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .649
a
 .421 .401 7.261 

a. Predictors: (Constant), stres 

 


