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ABSTRAK
Pertumbuhan penduduk lansia di Indonesia tumbuh dengan cepat, bahkan

tercepat dibanding kelompok usia lainya. Proses degeneratif yang terjadi pada
lansia menyebabkan terjadinya penurunan kondisi kesehatannya. Keluhan yang
paling sering dialami lansia diantaranya adalah gangguan tidur (insomnia) yang
menyebabkan terjadi penurunan kualitas tidur penderitanya. Menurunnya kualitas
tidur tersebut berdampak buruk terhadap kesehatan dan kualitas hidup lansia.
Penatalaksanaan insomnia dapat secara farmakologis dan non farmakologis.
Kehawatiran akan efek samping dari penggunaan obat-obatan yang dikeluhkan
penderita insomnia menjadikan terapi komplementer sebagai pilihan terapi. Salah
satu terapi komplementer tersebut adalah akupresur. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh akupresur terhadap kualitas tidur lansia di Balai
Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay.

Rancangan penelitian adalah quasi experimen dengan pendekatan pre and
post test control group. Pemilihan sampel dengan teknik concecutive sampling
yang terdiri dari 36 responden, yang terbagi menjadi 18 responden kelompok
perlakuan dan 18 responden kontrol. Kelompok perlakuan mendapat 6 kali
intervensi akupresur (pada titik zhao hai, san yin jiao, shen men, da ling, nei
guan, yintang) dengan frekuensi 3 kali dalam seminggu selama 2 minggu.
Sebelum dan sesudah intervensi, kualitas tidur responden diukur dengan
Pitsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Analisis data menggunakan Uji t
Dependen, Wilcoxon, Uji t Independen dan Uji Mann Whitney.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna
kualitas tidur responden sebelum dan sesudah akupresur pada kelompok
perlakuan (p<0,05) dan terdapat perbedaan yang bermakna kualitas tidur setelah
akupresur antara kelompok perlakuan dan kontrol (p<0,05). Perbedaan tersebut
terlihat dari peningkatan respon kualitas tidur secara subyektif (subjective sleep
quality), pengurangan waktu yang diperlukan untuk memulai tidur (sleep latency),
peningkatan lamanya waktu tidur (sleep duration), peningkatan efisiensi tidur
(habitual sleep efficiency), berkurangnya gangguan tidur pada malam hari (sleep
disturbance), serta berkurangnya gangguan tidur pada siang hari (daytime
disfunction). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh akupresur
terhadap kualitas tidur lansia di Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha
Ciparay.

Kata Kunci: Akupresur, Insomnia, Kualitas Tidur



ABSTRACT

The growth of elder population in Indonesia has been very fast, even
fastest than other age groups. A degenerative process occurring in elders causes
a decrease in their health condition. A problem faced most frequently by elders is
sleep disturbance (insomnia) that results in a decrease in the insomniacs’ sleep
quality. The decreasing sleep quality adversely affects the elders’ health and sleep
quality. Insomnia management could be made by either pharmacological or non-
pharmacological ways. Concerns about the side effects of consuming drugs
expressed by insomniacs make complementary therapies an alternative for a
therapy option. One of the complementary therapies is acupressure. The objective
of the research was to determine the effect of acupressure on elders’ sleep quality
at Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay.

The research design used was quasi-experiment with pre and post-test
control group approach. Sampling was carried out by a concecutive sampling
technique, involving 36 respondents, divided into 18 respondents of treated group
and 18 respondents of control. The intervention group received an acupressure
intervention 6 times (at chao hai, san yin jiao, shen men, da ling, nei guan,
yintang) at a frequency of 3 times a week for two weeks. Before and after the
interventions, the respondents’ sleep quality had been measured by Pitsburgh
Sleep Quality Index (PSQI). Data analysis used Dependent t test, Wilcoxon,
independent t test, and Mann Whitney test.

The results showed that there was a significant difference in the
respondents’ sleep qualities before and after an acupressure in the intervention
group (p<0,05) and also a significant difference in sleep qualities after an
acupressure between intervention group and the control (p<0,05). The difference
could be seen in the increase in the respondents’subjective sleep quality, the
decrease in the time needed to get slept (sleep latency), the increase in sleep
duration, the increase in habitual sleep efficiency, the decrease in sleep
disturbance in the night, and the decrease in sleep disturbance in daytime
(daytime disfunction). Thus, it could be concluded that there was an effect of
acupressure on elders’ sleep quality at Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha
Ciparay.

Keywords: Acupressure, Insomnia, Sleep Quality



PENDAHULUAN
Pembangunan kesehatan

merupakan bagian dari pembangunan
nasional yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan masyarakat untuk hidup sehat
agar tercapai derajat kesehatan yang
optimal. Salah satu indikator keberhasilan
pembangunan kesehatan adalah
meningkatnya umur harapan hidup.
Meningkatnya umur harapan hidup artinya
persentase penduduk lanjut usia (lansia)
semakin meningkat (Kementerian
Kesehatan RI, 2013).

Menurut Undang-Undang No.13
tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia,
yang dimaksud dengan lansia adalah
seseorang baik laki-laki maupun
perempuan yang telah berusia 60 tahun
atau lebih (Kementerian Sosial RI, 2008).
Jumlah lansia di dunia tumbuh dengan
sangat cepat bahkan tercepat dibanding
kelompok usia lainya. Saat ini jumlah
lansia di dunia mencapai 500 juta jiwa
dengan usia rata-rata 60 tahun. Badan
kesehatan dunia memprediksi penduduk
lansia di Indonesia pada tahun 2020
mendatang mencapai 11,44 % atau tercatat
28,8 juta lansia, begitu juga proyeksi
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (BAPPENAS) jumlah lansia pada
tahun 2025 diperkirakan akan meningkat
menjadi 36 juta jiwa, jumlah tersebut
merupakan jumlah penduduk lansia
terbesar di dunia. Jumlah penduduk lansia
di Indonesia pada tahun 2012 mencapai
18,55 juta jiwa atau 7,78 % dari total
penduduk Indonesia (BPS, 2012). Jumlah
tersebut menempatkan Indonesia pada
urutan ketiga dari negara-negara Asia
dengan jumlah lansia terbesar setelah Cina

dan India (Kementerian Kesehatan RI,
2013).

Provinsi dengan usia harapan hidup
yang lebih tinggi mempunyai jumlah
penduduk lansia yang lebih banyak. Suatu
wilayah disebut berstruktur tua jika
persentase lansianya lebih dari 7 persen.
Dari seluruh provinsi di Indonesia terdapat
11 provinsi dengan jumlah lansianya lebih
dari 7 persen yaitu Daerah Istimewa
Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah,
Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,
Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur,
Nusa Tenggara Barat, Lampung dan Jawa
Barat (Susenas, 2012). Data Statistik
Indonesia mencatat populasi lansia
golongan umur 60 tahun keatas di Provinsi
Jawa Barat adalah 2.739.719 (7,05%) jiwa
dari 38.886.975 jiwa total penduduk Jawa
Barat, terdiri dari 1.394.583 (50,9%) jiwa
lansia laki-laki dan 1.345.136 (49,09%)
jiwa lansia perempuan (BPS, 2012).

Meningkatnya jumlah lansia
tersebut diiringi dengan permasalahan
kesehatan yang dihadapi. Proses
degeneratif pada lansia meyebabkan
terjadinya penurunan kondisi fisik,
psikologis dan sosial. Salah satu dampak
dari perubahan fisik yang sering dialami
lansia adalah terjadinya gangguan tidur
(insomnia). Insomnia merupakan
ketidakmampuan dalam mencapai kualitas
dan kuantitas tidur yang efektif (Kozier,
2011). Menurunnya kualitas tidur pada
lansia disebabkan oleh meningkatnya
latensi tidur, berkurangnya efisiensi tidur,
terbangun lebih awal dan kesulitan untuk
kembali tidur. Hal ini berhubungan dengan
proses degeneratif sistem dan fungsi dari
organ tubuh pada lansia. Penurunan fungsi
neurontransmiter menyebabkan



menurunnya produksi hormon melatonin
yang berpengaruh terhadap perubahan
irama sirkadian, sehingga lansia akan
mengalami penurunan tahap 3 dan 4 dari
waktu tidur NREM, bahkan hampir tidak
memiliki fase 4 atau tidur dalam (Stanley,
2006; Stockslager, 2003).

Menurunnya kualitas tidur lansia
akan berdampak buruk terhadap kesehatan,
karena dapat menyebabkan kerentanan
terhadap penyakit, stres, konfusi,
disorientasi, gangguan mood, kurang fresh,
menurunnya kemampuan berkonsentrasi,
kemampuan membuat keputusan (Potter &
Perry, 2009). Dampak lebih lanjut dari
penurunan kualitas ini menyebabkan
menurunnya kemandirian lansia dalam
melakukan aktivitas sehari-hari yang
nantinya akan berujung pada penurunan
kualitas hidup pada lansia (Lo & Le,
2012). Untuk itu perlu adanya intervensi
yang efektif dalam menangani penurunan
kualitas tidur pada lansia dengan insomnia
ini.

Berbagai upaya dalam bidang
kesehatan yang dapat dilakukan untuk
membantu lansia yang menderita insomia
yaitu dengan penatalaksanaan
farmakologis atau nonfarmakologis. Secara
farmakologis, penatalaksanaan insomnia
yaitu dengan memberikan obat dari
golongan sedatif-hipnotik seperti
benzodiazepin (ativan, valium, dan
diazepam) (Widya, 2010). Terapi
farmakologis memiliki efek yang cepat,
akan tetapi jika diberikan dalam waktu
jangka panjang dapat menimbulkan efek
berbahaya bagi kesehatan lansia.
Penggunaan obat tidur secara terus
menerus dalam waktu yang lama pada
lansia dapat menimbulkan efek toksisitas,
karena pada lansia terjadi penurunan aliran
darah, motilitas pencernaan serta
penurunan fungsi ginjal dan efek samping
lainya seperti habituasi, ketergantungan
fisik dan psikologis, gangguan kognitif dan
psikomotor, mengantuk dan cemas pada
siang hari serta dapat terjadi gangguan
tidur iatrogenik (Sykes, 2003). Begitu juga
dengan pemberian sedatif untuk mengobati

gangguan tidur pada lansia yang berefek
terjadinya inkontinensia terutama terjadi
pada malam hari (Amir, 2007). Efek
samping tersebut menyebabkan semakin
berkurangnya kualitas tidur lansia
(Watson, 2003).

Terapi non farmakologis untuk
penderita insomnia diantaranya latihan
relaksasi otot progresif (Sulidah, 2013),
murottal Al Qur’an (Oktora, Purnawan,
Achiriyati, 2013) dan terapi musik
(Sutrisno, 2007). Terapi komplementer lain
yang dapat dipelajari dan direkomendasi
oleh perawat komunitas untuk gangguan
tidur adalah akupresur (Hung & Chen,
2011).

Akupresur adalah cara pengobatan
yang berasal dari Cina, yang biasa disebut
dengan pijat akupunktur yaitu metode
pemijatan pada titik akupunktur (acupoint)
di tubuh manusia tanpa menggunakan
jarum (Sukanta, 2008). akupresur
merupakan terapi yang sederhana, mudah
dilakukan, tidak memiliki efek samping
karena tidak melakukan tindakan invasif
(Fengge, 2012). Prinsip healing touch pada
akupresur menunjukan prilaku caring yang
dapat memberikan ketenangan,
kenyamanan, rasa dicintai dan diperhatikan
bagi klien sehingga lebih mendekatkan
hubungan terapeutik perawat dan klien
(Metha, 2007). Titik akupresur terletak di
seluruh tubuh, dekat dengan permukaan
kulit dan terhubung satu sama lain melalui
jaringan yang komplek dari meridian. Pada
titik-titik akupresur terdapat lebih dari
seribu saraf kecil dengan diameter kurang
lebih satu sentimeter, dengan kedalaman
yang bervariasi antara seperempat hingga
beberapa inci dari permukaan kulit. Setiap
titik akupresur tersebut mempunyai efek
khusus pada organ dan sistem tubuh
tertentu (Sukanta, 2008; Fengge 2012;
Hartono, 2012).

Menstimulasi dengan cara
pemijatan dan penekanan pada titik-titik
akupresur akan berpengaruh pada
perubahan fisiologi tubuh serta dapat
mempengaruhi keadaan mental dan
emosional seseorang. Menurut Chen, Lin,



Wu & Lin (1999) penekanan pada titik
akupresur seperti pada titik meridian
jantung 7 (shenmen) secara fisiologis akan
menstimulus peningkatan pengeluaran
serotonin. Serotonin akan berperan sebagai
neurotransmiter yang membawa sinyal ke
otak untuk mengaktifkan kelanjar pineal
memproduksi hormon melatonin.
Kemudian hormon melatonin ini akan
mempengaruhi suprachiasmatic nucleus
(SCN) di hipotalamus anterior otak dalam
pengaturan ritme sirkadian sehingga terjadi
penurunan sleep latency, nocturnal
awakening, dan peningkatan total sleep
time dan kualitas tidur (Iswari dan
Wahyuni, 2013).

Intervensi akupresur untuk
perawatan insomnia perlu
mengkombinasikan beberapa titik
akupunktur karena terdapat perbedaan
permasalahan gangguan tidur yang
dihadapi setiap orang seperti: kesulitan
masuk kedalam tidur, kesulitan untuk
mempertahankan tidur dan sering
terbangun pada saat tidur (Widya, 2010).
Titik-titik akupunktur yang berhubungan
dengan permasalahan tersebut adalah titik-
titik pada meridian jantung, ginjal dan
limpa (Sukanta, 2008). Untuk mengatasi
kesulitan masuk kedalam tidur, titik yang
di intervensi adalah titik meridian jantung,
selaput jantung dan limpa (shen men, da
ling, nei guan dan san yin jiao), kesulitan
untuk mempertahankan tidur dan
mengurangi waktu terjaga pada malam hari
intervensi pada titik meridian ginjal (zhao
hai), dan titik istimewa (yin tang) untuk
memberikan perasaan rileks (Sukanta,
2008; Widya, 2010).

Pemilihan titik tersebut juga
dipertimbangkan dari aspek praktisnya.
Intervensi pada keenam titik tersebut tidak
perlu menggunakan alat khusus seperti stik
kayu ataupun benda lain pada saat terapi,
sebagimana penelitian sebelumnya oleh
Nesami et al (2014), Chen et al (2012),
Nasiri et al (2011) dan Tsay, Rong, Lin
(2003) yang memilih titik yuan chuan pada
telapak kaki, ear shenmen di telinga dan
titik baihui, fengchi dikepala sebagai titik

intervensi. Perangsangan pada titik yuan
chuan tersebut akan lebih efektif jika
menggunakan stik kayu, titik ear shenmen
menggunakan sejenis biji-bijian (semen
vaccariae) dan titik baihui, fengchi
dibagian belakang kepala yang letaknya
sulit dicari dan dijangkau ketika ingin
melakuan pemijatan sendiri.

Pemilihan titik intervensi tersebut
secara praktis lebih mudah dilakukan, titik
yang dipilih lokasinya mudah ditemukan
dan dijangkau oleh klien ketika ingin
melakukan pemijatan secara mandiri.
Titik-titik tersebut merupakan titik terapi
yang secara langsung berhubungan dengan
keluhan utama insomnia. Pemberian terapi
pada titik tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kualitas tidur penderita
insomnia, sehingga dampak buruk akibat
insomnia seperti kerentanan terhadap
penyakit, stres, konfusi, disorientasi,
gangguan mood, kurang fresh,
menurunnya kemampuan berkonsentrasi,
menurunnya kemampuan mengambil
keputusan pada lansia dapat dicegah, dan
pada akhirnya dapat meningkatkan
aktivitas sehari-hari (activity daily living)
dan kemandirian lansia.

Studi pendahuluan yang dilakukan
peneliti di Balai Perlindungan Sosial
Tresna Werdha (BPSTW) Ciparay pada
bulan Februari 2014. Jumlah lansia yang
tinggal di BPSTW tersebut sebanyak 150
lansia. Peneliti melakukan wawancara pada
23 lansia dan didapatkan bahwa 16 lansia
diantaranya mengalami gangguan tidur.
Lansia mengeluh sulit untuk memulai tidur
pada malam hari, sering terbangun waktu
tidur, merasa tidak puas dengan tidurnya
dan rata-rata lansia yang diwawancarai
tidur hanya 4-5 jam. Jika kita bandingkan
dengan kebutuhan tidur lansia minimal 6
jam sehari Stanly (2006) dan berbagai
keluhan yang diungkapkan oleh lansia di
atas artinya lansia di sini mengalami
ganguan tidur. Penelitian yang sudah
pernah dilakukan oleh Khasanah dan
Hidayati (2012) juga mengatakan bahwa
lansia tinggal di panti lebih sering
mengalami gangguan tidur, dimana dari 97



responden yang diteliti 68 (70,1%)
diantaranya mengalami gangguan tidur.

Tindakan yang sering dilakukan
untuk gangguan tidur di BPSTW Ciparay
ini adalah dengan menggunakan obat-
obatan, intervensi keperawatanan masih
jarang diaplikasikan di sana. Dari
permasalahan di atas menjadi penting
untuk meneliti pengaruh akupresur sebagai
upaya perawatan komplementer untuk
meningkatkan kualitas tidur lansia.
Berdasarkan uraian dari latar belakang di
atas, maka rumusan masalah pada
penelitian ini adalah apakah ada pengaruh
akupresur terhadap kualitas tidur lansia di
Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha
(BPSTW) Ciparay?

METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian ini adalah

quasi experiment dengan pendekatan pre
and post test control group. Sebelum
intervensi peneliti terlebih dahulu
melakukan penilaian kualitas tidur pada
responden (pre test). Intervensi akupresur
dilakukan pada kelompok perlakuan di
beberapa titik akupunktur yaitu titik
meredian ginjal 3 (zhao hai), limpa 6 (san
yin jiao), jantung 7 (shen men), selaput
jantung 7 (da ling), selaput jantung 6 (nei
guan) dan titik istimewa (yin tang). Setelah
intervensi peneliti kembali melakukan
penilaian kualitas tidur responden (post
test) pada kedua kelompok untuk
mengetahui perubahan kualitas tidur lansia
antara sebelum dan sesudah akupresur.

Populasi penelitian ini adalah
seluruh lansia yang tinggal di BPSTW
Ciparay yang berjumlah 150 lansia. Teknik
sampling yang digunakan adalah
consecutive sampling yaitu metode
pemilihan sampel yang dilakukan dengan
memilih semua individu yang ditemui dan
memenuhi kriteria pemilihan, sampai
jumlah sampel yang diinginkan terpenuhi
Dharma (2011). Penentuan jumlah sampel
dilakukan dengan menggunakan rumus
beda dua mean kelompok berpasangan
(Dahlan, 2013). Berdasarkan hasil
penelitian Shariati et al (2012) kemudian

dimasukan kedalam rumus tersebut,
diperoleh hasil 18 responden untuk tiap
kelompok, adapun kriteria inkulsi dan
ekslusi sampel penelitian ini adalah:
Kriteria inkulsi:
1) Lansia yang mengalami gangguan tidur

(insomnia)
2) Bersedia menjadi responden
3) Dapat bekerjasama dalam penelitian

Kriteri ekslusi:
1) Lansia yang mengkonsumsi obat tidur
2) Lansia yang mengalami demensia
3) Lansia yang mengalami gangguan tidur

akibat cedera yang dialami (jatuh,
fraktur, luka).

Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Instrumen penilaian
kualitas tidur yang diadopsi dari Pittsburgh
Slepp Quality Index (PSQI) dari Buysse
(1988) yang telah dimodifikasi oleh Carole
dengan koefisien reliabilitas (alpha
cronbach) sebesar 0,83 (Carole,
2007).Kuesioner kualitas tidur PSQI terdiri
dari sembilan pertanyaan yang masing-
masing memiliki skor 0 sampai dengan 3.
Kesembilan pertanyaan tersebut
mempresentasikan tujuh komponen
kualitas tidur yang terdiri dari kualitas
tidur secara subyektif (subjective sleep
quality), waktu yang diperlukan untuk
memulai tidur (sleep latency), lamanya
waktu tidur (sleep duration), efisiensi tidur
(habitual sleep efficiency), gangguan tidur
yang sering dialami pada malam hari
(sleep disturbance), penggunaan obat
untuk membantu tidur (using medication),
dan gangguan tidur yang sering dialami
pada siang hari (daytime disfunction).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Usia Responden

Keterangan: *Uji t Independen

Variabel n Mean Median SD Min Max 95% CI Nilai
p

Usia
Perlakuan 18 72,17 72,00 7,83 60 86 68,27 – 76,06 0,58

*
Kontrol 18 71,11 72,00 7,02 60 82 67,62 – 74,60



Berdasarkan tabel 1 diketahui
bahwa rata-rata usia responden kelompok
perlakuan adalah 72,17 tahun dengan
standar deviasi 7,83 tahun, usia terendah
60 tahun dan usia tertinggi 86 tahun. Hasil
estimasi interval menunjukan bahwa 95 %
diyakini rata-rata usia responden antara
68,27 sampai 76,06 tahun. Pada kelompok
kontrol, rata-rata usia responden adalah
71,11 tahun dengan standar deviasi 7,02
tahun, usia terendah 60 tahun dan usia
tertinggi 82 tahun. Hasil estimasi interval
menunjukan bahwa 95 % diyakini usia
responden antara 67,62 sampai 74,60
tahun.

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Responden
Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Status
Pernikahan, Suku, dan Lama Tinggal di Panti

Karakteristik Kategori

Kelompok
Nilai

p
Perlakuan Kontrol

f % f %
Jenis
Kelamin

Laki-laki 6 33,3 9
50,0 0,49*

Perempuan 12 66,7 9 50,0

Pendidikan
Tidak
sekolah

12 66,7 10
55,6 0,91**

SD 1 5,6 1 5,6
SLTP 3 16,7 4 22,2
SMA 2 11,1 3 16,7

Status
Pernikahan

Menikah 0 0 2
11,1 0,21**

Tidak
menikah

0 0 1
5,6

Duda/Janda 18 100 15 83,3

Suku Sunda 15 83,3 16 88,9 0,63***

Jawa 3 16,7 2 11,1

Lama
tinggal
dipanti

< 1 tahun 4 22,2 4
22,2 0,32**

1-5 Tahun 6 33,3 9 50,0
6-10 tahun 5 27,8 4 22,2
11-15 tahun 3 16,7 0 0
16-20 tahun 0 0 0 0
> 20 tahun 0 0 1 5,6

Keterangan: * Continuity Correction, ** Pearseon Chi-Square,***Likelihood Ratio

Berdasarkan dari tabel 2 dapat
dilihat bahwa sebagian besar responden
penelitian adalah perempuan. Tingkat
pendidikan responden sebagian besar tidak
sekolah, status pernikahan responden
sebagian besar adalah duda atau janda,
suku bangsa responden sebagian besar
adalah suku sunda, lama tinggal di panti

cukup bervariasi sebagian besar responden
sudah tinggal selama 1 sampai dengan 5
tahun.

Distribusi Frekuensi Kualitas Tidur
Responden Sebelum dan Sesudah
Akupresur
Diagram 1 Distribusi Frekuensi kualitas tidur
responden Kelompok Perlakuan

Dari diagram di atas diketahui
bahwa sebelum dilakukan akupresur
seluruh responden (100 %) kelompok
perlakuan mempunyai kualitas tidur buruk.
Setelah dilakukan akupresur frekuensi
responden dengan kualitas tidur baik
meningkat menjadi 14 (77,8%) responden.
Hal tersebut menunjukan bahwa setelah
akupresur terjadi penurunan frekuensi
responden yang mengalami gangguan tidur
dan terjadi peningkatan frekuensi
responden dengan kualitas tidur baik.

Diagram 2 Distribusi Frekuensi kualitas tidur
responden Kelompok Kontrol

Berdasarkan diagram di atas
diketahui bahwa setelah akupresur pada
kelompok kontrol frekuensi responden
dengan kualitas tidur baik hanya
meningkat menjadi 2 (11,1%) responden,
artinya sebagaian besar responden tetap
memiliki kualitas tidur buruk.
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Rata-Rata Skor PSQI Responden
Sebelum dan Sesudah Akupresur

Diagram 3 Rata-rata Skor PSQI Responden
Sebelum dan Sesudah Akupresur

Diagram 3 menggambarkan bahwa
kelompok perlakuan yang mendapatkan
terapi akupresur menunjukan
kecenderungan penurunan rata-rata skor
PSQI, sedangkan pada kelompok kontrol
yang tidak mendapatkan akupresur rata-
rata skor PSQI cenderung konstan.

Hasil analisis univariat didapatkan
rata-rata skor kualitas tidur responden
kelompok perlakuan sebelum akupresur
adalah 12,39 dengan standar deviasi 2,61,
skor terendah 8 dan skor tertinggi 17. Hasil
estimasi interval menunjukan bahwa 95%
diyakini rata-rata skor PSQI lansia di
BPSTW Ciparay berkisar antara 11,09
sampai 13,69. Pada kelompok kontrol rata-
rata skor PSQI adalah 10,89 dengan
standar deviasi 2,29, skor terendah 7 dan
skor tertinggi 15. Hasil estimasi interval
mengindikasikan bahwa 95% diyakini skor
rata-rata kualitas tidur lansia berkisar
antara 9,75 sampai 12,03.

Setelah intervensi rata-rata skor
PSQI pada kelompok perlakuan adalah
5,44 dengan standar deviasi 2,52, nilai
terendah 3 dan nilai tertinggi 11. Hasil
estimasi interval menunjukan bahwa 95%
diyakini rata-rata skor kualitas tidur lansia
kelompok perlakuan di BPSTW Ciparay
berkisar antara 4,19 sampai 6,70. Hasil
tersebut menggambarkan bahwa terjadinya
penurunan skor PSQI pada kelompok

perlakuan setelah dilakukan akupresur
dalam rentang waktu dua minggu. Hal ini
berarti kualitas tidur lansia pada kelompok
perlakuan meningkat dibandingkan
sebelum dilakukan terapi akupresur.

Pada kelompok kontrol rata-rata
skor PSQI adalah 10,39 dengan standar
deviasi 2,54, skor terendah 5 dan skor
tertinggi 15. Hasil estimasi interval
menunjukan bahwa 95% diyakini rata-rata
skor PSQI lansia berkisar antara 9,12
sampai 11,66. Data tersebut secara jelas
mengindikasikan bahwa tidak ada
perubahan skor PSQI antara sebelum dan
sesudah akupresur, artinya kualitas tidur
lansia di BPSTW Ciparay pada kelompok
kontrol yang tidak diintervensi akupresur
tidak mengalami perubahan.

Perbedaan Skor PSQI Sebelum dan
Sesudah Akupresur

Tabel 1 Perbedaan Skor PSQI Sebelum dan
Sesudah Akupresur Pada Kelompok Perlakuan

Kualitas Tidur

Skor PQSI

pPretest Postest

Mean SD Mean SD

Kualitas Tidur
Global

12,39 2,61 5,44 2,52 0,000**

Komponen
Kualitas Tidur

Kualitas Tidur
Subyektif

1,83 0,618 0,83 0,618 0,000**

Latensi tidur 2,78 0,548 1,17 0.514 0,000**

Durasi tidur 2,61 0,502 1,22 0,428 0,000**

Efisiensi tidur 1,89 0,832 0,50 0,786 0,000**

Gangguan tidur
malam hari

1,39 0,502 1,00 0,000 0,008**

Gangguan tidur
siang hari

1,89 0,676 0,72 0,752 0,000**

Keterangan: ** Uji Wilcoxon

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat
bahwa hasil uji statistik skor kualitas tidur
global pada kelompok perlakuan
didapatkan nilai p = 0,000 (p < 0,05),
begitu juga dilihat dari subkomponen
kualitas tidur semuanya dengan nilai p <
0,05 yang artinya terdapat perbedaan yang
signifikan skor kualitas tidur lansia pada
kelompok perlakuan antara sebelum dan
setelah akupresur.

Skor PSQI
Pretest

Skor PSQI
Postest

Perlakuan 12.39 5.44

Kontrol 10.89 10.39
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Tabel 2 Perbedaan Skor PSQI Sebelum dan
Sesudah Akupresur Pada Kelompok Kontrol

Kualitas Tidur

Skor PQSI

pPretest Postest

Mean SD Mean SD

Kualitas Tidur
Global

10,89 2,29 10,39 2,554 0,120*

Komponen
Kualitas Tidur

Kualitas tidur
subyektif

1,50 0,514 1,50 0,618 1,000**

Latensi tidur 2,56 0.511 2,50 0,618 0,655**

Durasi tidur 2,33 0,594 2,28 0,669 0,564**

Efisiensi tidur 1,56 0,856 1,50 0,857 0,564**

Gangguan tidur
malam hari

1,50 0,514 1,22 0,428 0,025**

Gangguan tidur
siang hari

1,44 0,856 1,39 0,778 0,655**

Keterangan: *Uji t Dependen, ** Uji Wilcoxon

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat
bahwa hasil uji statistik skor kualitas tidur
global pada kelompok kontrol didapatkan
nilai p = 0,120 (p > 0,05), begitu juga
dilihat dari subkomponen kualitas tidur
dengan nilai p > 0,05 yang artinya tidak
terdapat perbedaan yang signifikan skor
kualitas tidur lansia pada kelompok kontrol
sebelum dan setelah akupresur.

Perbedaan Skor PSQI Kelompok Perlakuan
dan Kelompok Kontrol Dengan Uji Beda
Tidak Berpasangan

Tabel 3 Perbedaan Skor PSQI Sebelum Intervensi

Kualitas Tidur

Kelompok

pPerlakuan Kontrol

Mean SD Mean SD

Kualitas Tidur
Global

12,39 2,615 10,89 2,298 0,076*

Komponen
Kualitas Tidur

Kualitas Tidur
Subyektif

1,83 0,618 1,50 0,514 0,105**

Latensi tidur 2,78 0,548 2,56 0.511 0,106**

Durasi tidur 2,61 0,502 2,33 0,594 0,154**

Efisiensi tidur 1,89 0,832 1,56 0,856 0,250**

Gangguan tidur
malam hari

1,39 0,502 1,50 0,514 0,508**

Gangguan tidur
siang hari

1,89 0,676 1,44 0,856 0,135**

Keterangan: : * Uji t Independen, ** Uji Mann Whitney

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat
bahwa hasil uji statistik skor kualitas tidur
global sebelum intervensi didapatkan nilai
p = 0,076 (p > 0,05), begitu juga dilihat
dari subkomponen kualitas tidur semuanya
dengan nilai p > 0,05, artinya tidak
terdapat perbedaan skor PSQI pada

kelompok perlakuan dan kontrol sebelum
akupresur.

Tabel 4 Perbedaan Skor PSQI Setelah Intervensi

Kualitas Tidur

Kelompok

pPerlakuan Kontrol

Mean SD Mean SD

Kualitas Tidur
Global

5,44 2,526 10,39 2,547 0,000**

Komponen
Kualitas Tidur

Kualitas tidur
subyektif

0,83 0,618 1,50 0,618 0,004**

Latensi tidur 1,17 0,514 2,50 0,618 0,000**

Durasi tidur 1,22 0,428 2,28 0,669 0,000**

Efisiensi tidur 0,50 0,786 1,50 0,857 0,001**

Gangguan tidur
malam hari

1.00 0,000 1,22 0,428 0,036**

Gangguan tidur
siang hari

0,72 0,752 1,39 0,778 0,016**

Keterangan: ** Uji Mann Whitney

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat
bahwa hasil uji statistik skor kualitas tidur
global setelah intervensi didapatkan nilai p
= 0,000 (p < 0,05), begitu juga dilihat dari
subkomponen kualitas tidur semuanya
menunjukan nilai p < 0,05, artinya terdapat
perbedaan yang signifikan skor PSQI
sebagai indikator kualitas tidur lansia
antara kelompok perlakuan dan kontrol
setelah akupresur.

PEMBAHASAN
Pengaruh Akupresur Terhadap Kualitas
Tidur Lansia

Skor rata-rata kualitas tidur setelah
akupresur terjadi perubahan antara skor
pretest dan postest yaitu dari 12,39 menjadi
5,44 pada kelompok perlakuan. Akan
tetapi pada kelompok kontrol cenderung
tetap yaitu dari 10,89 menjadi 10, 39. Jika
dilihat dari skor awal (pretest) kelompok
perlakuan dan kontrol semuanya memiliki
kualitas tidur yang buruk. Pada kelompok
perlakuan menunjukan perubahan kualitas
tidur menjadi baik, sedangkan pada
kelompok kontrol tidak menunjukan
perubahan yang berarti pada kualitas
tidurnya. Padahal jika dilihat dari
perbedaan skor kualitas tidur kelompok
perlakuan dan kontrol sebelum intervensi,
kelompok perlakuan memiliki rata-rata
skor kualitas tidur yang lebih tinggi
dibandingkan kelompok kontrol. Rata-rata
tersebut menggambarkan bahwa kualitas



tidur responden kelompok perlakuan lebih
buruk sebelum intervensi. Oleh karena itu
peneliti meyakini bahwa perbaikan kualitas
tidur pada kelompok perlakuan adalah
pengaruh dari terapi akupresur yang
dilakukan.

Silvanasari (2013) menyatakan
bahwa beberapa faktor yang dapat
berhubungan dengan kualitas tidur yang
buruk pada lansia diantaranya adalah
faktor kecemasan, perasaan tegang atau
kekhawatiran yang sering dialami lansia.
Hal tersebut juga dapat berhubungan
dengan fakor penyakit, lingkungan ataupun
gaya hidup.

Menurut Vitiello (2009)
menurunnya kualitas tidur pada lansia
berhubungan erat dengan proses
degeneratif yang dialaminya, perubahan
sistem neurologis seperti penurunan
jumlah dan ukuran neuron pada sistem
saraf pada lansia yang menyebabkan tidak
optimalnya fungsi neurontransmiter yang
berhubungan dengan penghantaran signal
keotak otak, tepatnya di kelenjar pienal
sehingga terjadinya penurunan produksi
melatonin. Menurunnya produksi hormon
melatonin pada tubuh seseorang
berpengaruh terhadap perubahan irama
sirkadian, sehingga menyebabkan
penurunan tahap 3 dan 4 dari waktu tidur
NREM, bahkan sampai hampir tidak
memiliki tidur dalam pada tahap 4
(Stanley, 2006).

Akupresur merupakan terapi
dengan prinsip healing touch yang lebih
menunjukan prilaku caring pada
responden, sehingga dapat memberikan
perasaan tenang, nyaman, perasaan yang
lebih diperhatikan yang dapat
mendekatkan hubungan terapeutik antara
peneliti dan responden (Metha, 2007). Dari
aspek psikologis akupresur juga dapat
membantu perbaikan kualitas tidur
responden. Sebagian besar responden
mengatakan bahwa dengan terapi
akupresur mereka merasa lebih
diperhatikan, merasa tenang, nyaman dan
rileks.

Perasaan nyaman, tenang dan rileks
pada lansia tersebut merupakan pengaruh
dari akupresur. Adanya stimulasi sel saraf
sensorik disekitar titik akupresur akan
diteruskan kemedula spinalis, kemudian ke
mesensefalon dan komplek pituitari
hipothalamus yang ketiganya diaktifkan
untuk melepaskan hormon endorfin yang
dapat memberikan rasa tenang (Saputara &
Sudirman, 2009). Hal ini sejalan dengan
hasil penelitian Tsay, Cho, Chen (2004)
yang menyatakan bahwa akupresur efektif
untuk menenangkan suasana hati,
mengurangi kelelahan dan dapat
meningkatkan kualitas tidur.

Kondisi nyaman, tenang dan rileks
tersebut akan membuat lansia memiliki
keinginan untuk tidur. Sebagaimana
diungkapkan oleh Potter & Perry (2009)
yang menyatakan bahwa seseorang akan
tertidur ketika seseorang tersebut merasa
nyaman dan rileks. Kondisi seperti inilah
yang menjadi kebutuhan tidur bagi lansia,
sehingga lansia tidak mengalami kesulitan
untuk tidur dan dapat mencapai tidur yang
dalam (tidur tahap 4 NREM) serta terjadi
peningkatan durasi dan efisiensi tidur pada
lansia.

Pengaruh lain dari reaksi akupresur
adalah merangsang pengeluaran serotonin
yang berfungsi sebagai neurotransmiter
pembawa signal rangsangan ke batang otak
yang dapat mengaktifkan kelenjar pineal
untuk menproduksi hormon melatonin
(Chen, Lin, Wu & Lin (1999). Hormon
melatonin inilah yang dapat mempengaruhi
suprachiasmatic nucleus (SCN) di
hipotalamus anterior otak dalam
pengaturan ritme sirkadian sehingga terjadi
penurunan sleep latency, nocturnal
awakening, dan peningkatan total sleep
time dan kualitas tidur (Iswari dan
Wahyuni, 2013).

Konsep pengobatan TCM
(Traditional Chinese Medicine) meyakini
bahwa masalah tidur (insomnia) pada
seseorang karena adanya
ketidakseimbangan energi (chi) dan zat
fundamental (shen) dalam tubuh. Shen di
diartikan sebagai materi kehidupan yang



mencakup semangat, hasrat, pikiran, jiwa
dan kesadaran dalam bertindak. Ketika
lansia mengalami stress emosional, kurang
mendapat perhatian dari keluarga, merasa
keinginanya belum tercapai menyebabkan
kerja otak menjadi lebih berat sehingga
terjadinya ketidakharmonisan hubungan
fungsional antara organ dalam tubuh
seperti jantung, ginjal, limpa dan akhirnya
akan terganggunya shen dalam tubuh
(Sukanta, 2008 & Hartono, 2012).
Gangguan pada fungsi jantung dan energi
pada limpa menyebabkan hambatan
saluran energi ke organ lain. Begitu juga
ketika energi pada ginjal lemah maka
hubungannya dengan jantung akan terputus
sehingga shen jantung tidak terpelihara
dengan baik (Sukanta, 2008).

Intervensi akupresur pada titik
meredian ginjal, limpa dan jantung
sebagaimana intervensi pada penelitian ini
akan memperkuat fungsi limpa, menambah
darah sehingga dapat menenangkan shen.
Begitu juga perangsangan pada titik
meridian ginjal (zhao hai) akan
menguatakan energi dan unsur yin pada
ginjal serta melemahkan unsur yang
jantung sehingga akan terjadi
keseimbangan energi dalam tubuh.
Terjadinya keseimbangan energi tubuh
tersebut akan mengoptimalkan fungsi dan
sistem organ dalam tubuh seseorang
sehingga dapat terjadi peningkatan
kesehatan termasuk kualitas tidur,
pencegahan, penyembuhan dan pemulihan
dari penyakit (Sukanta, 2009).

Sebagaimana telah diungkapkan
oleh Silvanasari (2013) bahwa faktor yang
mempengaruhi buruknya kualitas tidur
lansia juga terkait penyakit fisik yang
diderita lansia. Pada penelitian ini sebagian
besar responden menderita hipertensi yang
sangat mungkin akan mempengaruhi
kualitas tidur lansia. Namun dari hasil
penelitian terlihat bahwa setelah akupresur
juga terjadi peningkatan kualitas tidur pada
lansia yang menderita hipertensi di
kelompok perlakuan. Hal tersebut sejalan
dengan penelitian Adam (2011) yang
mengungkapkan bahwa rangsangan

akupresur dapat menstimulasi sel mast
untuk melepaskan histamine sebagai
mediator vasodilatasi pembuluh darah,
sehingga terjadinya peningkatan sirkulasi
darah yang menjadikan tubuh lebih
relaksasi dan pada akhirnya dapat
meningkatkan kualitas tidur seseorang.

Pada penelitian ini pemilihan titik-
titik intervensi ditujuan pada penderita
insomnia yang ditandai dengan kesulitan
masuk kedalam tidur dan kesulitan untuk
mempertahankan tidur. Sehingga perlu
mengkombinasikan beberapa titik yang
berhubungan dengan permasalahan
tersebut. Titik-titik intervensi yang dipilih
adalah titik jantung 7 (shen men), selaput
jantung 7 (da ling), selaput jantung 6 (nei
guan) dan limpa 6 (san yin jiao) untuk
mengatasi kesulitan masuk kedalam tidur
dan untuk mempertahankan tidur dan
mengurangi waktu terjaga pada malam hari
intervensi dilakukan pada titik meridian
ginjal (zhao hai), dan titik istimewa (yin
tang) untuk memberikan perasaan rileks
(Sukanta, 2008).

Pemilihan titik tersebut terbukti
efektif setelah dilihat dari hasil postest skor
kualitas tidur responden khususnya pada
kelompok perlakuan. Akupresur yang
dilakukan dengan beberapa titik intervensi
tersebut efektif menurunkan skor kualitas
tidur lansia. Hal tersebut terlihat dari
pengurangan waktu untuk memulai tidur
(sleep latency) yang artinya berkurangnya
kesulitan untuk memuali tidur pada lansia,
terjadi peningkatan lamanya waktu tidur
(sleep duration), serta terjadinya
peningkatan efisiensi tidur (habitual sleep
efficiency) lansia.

Dari pembahasan di atas jelas
bahwa akupresur memberikan pengaruh
yang positif baik secara fisik maupun
psikologis pada responden. Peneliti
meyakini bahwa peningkatan kualitas tidur
pada penelitian ini adalah pengaruh
akupresur yang dilakuan. Responden pada
penelitian ini memiliki karakteristik yang
hampir sama, tinggal dalam lingkungan
yang sama, serta sama-sama memiliki
kualitas tidur yang buruk pada awal



penelitian. Kelompok perlakuan
menunjukan peningkatan kualitas tidur
secara bermakna setelah akupresur,
sedangkan kelompok kontrol yang tidak
diintervensi tidak mengalami perubahan
yang bermakna pada kualitas tidurnya. Hal
ini membuktikan bahwa akupresur
memberikan pengaruh terhadap
peningkatan kualitas tidur lansia.

Perbandingan Kualitas Tidur
Responden Kelompok Perlakuan dan
Kelompok Kontrol

Hasil uji beda tidak berpasangan
(Uji Mann Whitney) didapatkan nilai
signifikansi 0,000 (< 0,05) yang berarti
terdapat perbedaan yang bermakna antara
kelompok perlakuan dan kelompok kontrol
setelah akupresur. Akupresur yang
dilakuan pada kelompok perlakuan terbukti
memberikan pengaruh positif terhadap
peningkatan kualitas tidur lansia yang
dibuktikan dengan terjadinya penurunan
skor PSQI setelah dilakuan akupresur.
Sementara kelompok kontrol tidak terjadi
perubahan secara signifikan pada skor
PSQI. Terdapat perubahan rata-rata skor
pada kelompok kontrol jika dilihat dari
skor kualitas tidur pretest dan postest,
tetapi perubahan tersebut sangat tidak
bermakna.

Perubahan kualitas tidur menjadi
baik pada kelompok kontrol hanya terlihat
pada dua responden. Berdasarkan data skor
kualitas tidur pada pretest di awal
penelitian kedua responden tersebut
didapatkan bahwa skornya kualitas
tidurnya tidak terlalu tinggi (buruk) yaitu 7
dan 8. Skor tersebut sangat mendekati skor
dengan kategori kualitas tidur baik yaitu ≤ 
5. Dengan demikian sangat mungkin
terjadi perubahan skor hingga menjadi
kategori kualitas tidur baik. Penurunan
skor tersebut karena terjadi perbaikan pada
gangguan tidur yang dialami oleh lansia
pada malam hari. Serta gangguan tidur
yang dialami kedua responden tersebut
adalah gangguan tidur ringan.

Perbandingan terjadinya perubahan
kualitas tidur responden kelompok

perlakuan dan kelompok kontrol dapat
dilihat dari aktivitas yang biasanya rutin
dilakukan lansia menjelang tidur. Semula
kegiatan menonton televisi, mendengarkan
radio, duduk atau tidur ditempat tidur
sambil berzikir menjadi lebih singkat
setelah mendapatkan terapi akupresur.
Sementara responden pada kelompok
kontrol tidak ada yang berubah dalam
rutinitas menjelang tidur dan tetap
mengalami kesulitan untuk memulai atau
mempertahankan tidur.

Dengan membandingkan
perubahan skor kualitas tidur kelompok
perlakuan dan kelompok kontrol,
akupresur terbukti cukup efektif
memperpendek waktu yang diperlukan
untuk memulai tidur (sleep latency),
memperpanjang lamanya waktu tidur
(sleep duration), meningkatkan efisiensi
tidur (habitual sleep efficiency),
mengurangi gangguan tidur pada malam
hari (sleep disturbance), serta mengurangi
gangguan tidur pada siang hari (daytime
disfunction).

Peningkatan kualitas tidur lansia
dengan akupresur didukung oleh konsep
pengobatan tradisional Cina dalam buku
Sukanta (2008), Hartono (2012) yang
menyatakan bahwa akupresur berpengaruh
pada organ dan sistem fisiologis tubuh
dengan cara menjaga dan memelihara
keseimbangan energi (chi) dalam tubuh.
Energi chi di sini jika kita analogikan
dengan pengobatan modern saat ini adalah
terdiri dari unsur-unsur pokok yang
menunjang kehidupan seperti zat makanan,
oksigen, darah serta unsur penting lainya
dalam tubuh. Keseimbangan di sini dapat
kita asumsikan terjadinya kecukupan
suplai makanan dan oksigen pada sel dan
jaringan tubuh, keselarasan atau
keharmonisan fungsi organ dan sistem
tubuh.
Sehingga dengan keseimbangan tersebut
peran dan fungsi organ dan sistem dalam
tubuh berjalan optimal (Fengge, 2012).

Beberapa penelitian telah
membuktikan bahwa akupresur dapat
meningkatkan kualitas tidur seseorang.



Seperti penelitian Tsay, Rong, Lin (2003);
Tsay dan Chen (2003); Tsay, Cho, Chen
(2004) pada penderita penyakit ginjal
stadium akhir, penelitian Cerrone, et al.
(2008) pada penderita kanker serta
penelitian Chen, Chao, Lu, Shiung dan
Chao (2012) pada pasien yang dirawat
diruang ICU. Hasil penelitian tersebut
menunjukan terjadinya perbedaan yang
signifikan dari kualiatas tidur responden
setelah akupresur pada kelompok
perlakuan dibandingkan dengan kelompok
kontrol.

Berdasarkan dari beberapa
penelitian yang sudah pernah dilakukan
diperkuat dengan hasil pada penelitian ini
akupresur efektif menjadi salah satu terapi
komplementer untuk meningkatkan
kualitas tidur penderita insomnia baik pada
lansia ataupun pada penderita insomnia
lain karena kondisi penyakit yang
dialaminya.

Pada penelitian ini hasil
perhitungan effect sizenya didapatkan nilai
2,66, dimana nilai 2,66 > 0,08 artinya efek
dari intervensi digolongkan pada kategori
tinggi. Berdasarkan perhitungan effect size
tersebut akupresur sebagai variabel bebas
dalam penelitian ini memberikan efek
dengan kategori tinggi atau pengaruh yang
kuat terhadap peningkatan kualitas tidur
responden.

SIMPULAN
Simpulan dari hasil penelitian ini

adalah ada pengaruh akupresur terhadap
peningkatan kualitas tidur lansia

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang

didapatkan, disarankan beberapa hal
berikut ini:
1. Pelayanan keperawatan

Berdasarkan dari perhitungan effect
size pada penelitian ini akupresur
memberikan pengaruh yang kuat
(kategori tinggi) terhadap peningkatkan
kualitas tidur lansia. Dengan hasil
tersebut hendaknya akupresur dapat
dipelajari dan dijadikan intervensi

mandiri perawat dalam upaya
meningkatkan kualitas tidur lansia di
komunitas.

2. Pendidikan
Disarankan hasil penelitian ini dapat
dijadikan bahan kajian (evidence based
practice) pada mata kuliah tertentu
ditatanan akademik sebagai upaya
pengembangan teori dan praktik
keperawatan komplementer.

3. Penelitian lanjut
Disarankan hasil penelitian ini dapat
dijadikan data dasar atau bahan
pertimbangan untuk penelitian lebih
lanjut. Contohnya, penelitian serial
atau cohort yang menguji berapa lama
pengaruh akupresur terhadap
peningkatan kualitas tidur responden
sampai terjadi penurunan kualitas tidur
kembali.
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