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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Gangguan Pola Tidur 

1. Definisi Tidur  

Tidur merupakan kebutuhan mental dan juga kebutuhan fisik bagi 

manusia, karena pada saat tidur akan memberikan kesempatan bagi 

otot untuk beristirahat. Tidur juga merupakan waktu saat segala 

pengalaman yang dirasakan oleh manusia setiap harinya diproses dan 

diintegrasikan oleh pikiran. Hal ini benar-benar sangat berpengaruh 

pada bayi dan anak, namun segala sesuatunya tergantung pada 

seberapa nyenyak mereka tidur (Graham, 2004).  

Potter & Perry (2005) mendefinisikan tidur merupakan  suatu 

keadaan berulang-ulang, perubahan status kesadaran yang terjadi 

selama periode tertentu. Tidur yang cukup dapat memulihkan tenaga. 

Tidur dapat memberikan waktu untuk perbaikan dan penyembuhan 

sistem tubuh untuk periode keterjagaan berikutnya. 

2. Fisiologi Tidur 

Fisiologi tidur merupakan pengaturan kegiatan tidur yang 

melibatkan mekanisme serebral secara bergantian dengan periode yang 

lebih lama, agar mengaktifkan pusat otak untuk tidur dan terjaga 

(Potter & Perry, 2005). Tidur diatur oleh tiga proses, yaitu; mekanisme 

10 
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hemeostasis, irama sirkandian dan irama ultradian (Harkreader, Hogan 

& Thobaben, 2007). 

a. Mekanisme Hemeostasis  

Sistem aktivasi retikular (SAR) berlokasi pada batang otak 

teratas. SAR terdiri dari sel khusus yang mempertahankan 

kewaspadaan dan terjaga. SAR menerima stimulus sensori 

visual, auditori, nyeri dan taktil serta aktivitas koteks serebral 

(misalnya; proses emosi dan berfikir). Menurut Sleep Research 

Society (1993) dalam Potter & Perry (2005) neuron dalam SAR 

mengeluarkan ketekolamin seperti norepinefrin. Tidur dapat 

dihasilkan dari pengeluaran serotonin dari sel tertentu pada 

otak depan bagian tengah tepatnya disebut daerah sinkronisasi 

bulbar (bulbar synchronizing region, BSR ). Seseorang dapat 

tertidur atau tetap terjaga tergantung pada keseimbangan 

impuls yang diterima dari pusat yang lebih tinggi (pikiran), 

reseptor sensori perifer (misalnya stimulus bunyi atau cahaya), 

dan system limbic (emosi). 

b. Irama Sirkandian 

Irama sirkandian atau irama diurnal merupakan pola 

bioritme yang berulang selam rentang waktu 24 jam. Fluktuasi 

dan prakiraan suhu tubuh, denyut jantung, tekanan darah, 

sekresi hormon, kemampuan sensori dan suasana hati 

tergantung pada pemeliharaan siklus sirkandian 24 jam (Potter 
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& Perry, 2005). Pola tidur-bangun dapat menyebabkan adanya 

pelepasan hormon tertentu. Melatonin, disintesis di kelenjar 

pineal saat waktu gelap, saat siang hari pineal tidak efektif 

tetapi jika matahari sudah terbenam dan hari mulai gelap pineal 

mulai memproduksi melatonin, yang akan dilepas ke dalam 

darah.  

c. Irama Ultradian 

Irama ultradian merupakan kejadian berulang pada jam 

biologis yang kurang dari 24 jam. Siklus ultradian pada tahap 

tidur terdapat dua tahapan, yaitu; tidur rapid eye movement 

(REM) dan tidur non rapid eye movement (NREM) 

3. Pola Tidur 

Setiap orang memiliki siklus bangun tidur yang sudah biasa 

dilakukan menentukan kapan waktu yang tepat untuk tidur. Waktu 

tersebut dapat didukung oleh cahaya lampu atau matahari di siang hari, 

kebiasaan waktu makan dan aktivitas yang dilakukan seperti biasanya 

dalam waktu tertentu setiap harinya. Seseorang yang mempunyai pola 

tidur-bangun yang teratur lebih menunjukan tidur yang berkualitas dan 

performa yang lebih baik daripada orang yang mempunyai pola tidur-

bangun yang berubah-ubah (Harkreader, Hogan & Thobaben, 2007). 

Pola tidur yang diubah-ubah dan apabika individu belum 

beradaptasi dengan perubahan tersebut maka akan mengakibatkan 

gangguan pola tidur. Carpenito (2002) mendefinisian gangguan pola 
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tidur sebagai kondisi ketika individu mengalami atau beresiko 

mengalami perubahan pada kualitas dan kuantitas pola istirahat yang 

menimbulkan ketidaknyamanan atau mengganggu gaya hidup yang 

diinginkan. 

a. Kualitas Tidur 

kualitas tidur adalah kemampuan setiap orang untuk 

mempertahankan keadaan tidur dan untuk mendapatkan tahap 

tidur REM dan NREM yang pantas (Kozier, et al, 2004). 

Kualitas tidur yang baik akan ditandai dengan tidur yang 

tenang merasa segar saat bangun tidur di pagi hari dan individu 

merasa penuh semangat untuk melakukan aktivitas hidup 

lainnya (Craven & Himle, 2000).  

b. Kuantitas Tidur 

Kuantitas tidur  adalah keseluruhan waktu tidur yang 

dimiliki individu (Kozier, 2004). Jumlah waktu tidur yang 

dibutuhkan setiap individu berbeda-beda sesuai dengan tahap 

perkembangannya, dari bayi sampai lanjut usia. 

4. Pola Tidur Normal 

Durasi dan kualitas tidur berbeda anatara seseorang dengan orang 

lain berdasarkan tingkat usia. Dalam buku Potter & perry (2005) 

membagi kebutuhan tidur berdasarkan kelompok usia, yaitu: 
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a. Neonatus 

Neonatus sampai usia 3 bulan rata-rata tidur sekitar 16 jam 

sehari. Pada minggu pertama, bayi baru lahir tidur dengan konstan. 

Kira-kira 50% dari tidur ini adalah tidur REM, yang menstimulasi 

pusat otak tertinggi. Hal ini esensial bagi perkembangan karena 

neonatus tidak terjaga cukup lama untuk stimulasi eksterrnal yang 

bermakna. 

b. Bayi  

Pada umunya bayi mengalami pola tidur malam hari pada 

usia 3 bulan. Bayi tertidur beberapa kali pada siang hari tetapi 

biasanya tidur rata-rata 8 sampai 10 jam pada malam hari. Sekitar 

30 % dari waktu tidur dihabiskan dalam siklus REM. Seorang bayi 

antara usia 1 bulan dan 1 tahun tidur rata-rata 14 jam sehari.  

c. Todler 

Pada anak usia 2 tahun, anak-anak biasanya tidur sepanjang 

malam dan tidur siang setiap hari. Rata-rata tidur selama 12 jam 

sehari. Tidur siang dapat hilang pada usia 3 tahun. Hal yang umum 

bagi todler terbangun pada malam hari. 

d. Prasekolah 

Rata-rata tidur anak usia prasekolah sekitar 12 jam 

semalam (sekitar 20% adalah REM). Pada usia 5 tahun anak usia 

prasekolah jarang tidur siang (Wong, 1995 dalam Potter & Perry, 

2005). Anak usia prasekolah biasanya mengalami kesulitan untuk 
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relaks atau diam setelah hari-hari yang aktif, panjang. Anak usia 

prasekolah juga mempunyai masalah dengan ketakutan waktu 

tidur, tejaga pada malam hari, atau mimpi buruk. Pada usia 2 tahun, 

anak-anak biasanya tidur sepanjang malam dan tidur siang setiap 

hari. Total tidur rata-rata 13 jam sehari. Durasi tidur ini berkurang 

ketika memasuki usia 3 tahun dimana pada usia ini total tidur rata-

rata 12 jam sehari. Perkembangan tidur ini berkaitan dengan umur 

dan bertambah besarnya anak (maturitas otak), maka jumlah total 

tidur yang diperlukan berkurang. Anak usia 2 tahun dapat tidur 

siang selama 1.5 jam, namun ketika memasuki usia 3 tahun, durasi 

tidur siang dapat berkurang menjadi 1 jam (Stirling, 2003). Anak 

usia 3 tahun sering terbangun di malam hari karena kebutuhan 

otonomi atau takut berpisah dari orang tua mereka (Potter & Perry, 

2005). 

Muscary (2005) menyatakan setiap anak memiliki ciri – ciri 

umum yang berbeda sesuai dengan tahap perkembangannya 

(disamping ciri – ciri khusus sesuai dengan pribadinya) dan karena 

itu semua jenis perlakuan yang diberikan menyesuaikan pada hal 

ini. Sehingga menghadapi dan merawat anak usia 3 dan 4 tahun 

berbeda dengan anak usia 5 atau 6 tahun. 

ciri-ciri dan prinsip tumbuh kembang anak antara lain 

perkembangan menimbulkan perubahan yaitu perkembangan 

terjadi bersamaan dengan pertumbuhan, setiap pertumbuhan 
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disertai dengan perubahan fungsi. Misalnya perkembangan 

intelegensi pada anak akan menyertai pertumbuhan otak dan 

serabut saraf ; Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal 

menentukan perkembangan selanjutnya yaitu setiap anak tidak bisa 

melewati satu tahap perkembangan sebelum ia melewati tahapan 

sebelumnya ; Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai 

kecepatan yang berbeda – beda baik dalam pertumbuhan fisik 

maupun perkembangan fungsi organ dan perkembangan pada 

masing – masing anak. Perkembangan berkorelasi dengan 

pertumbuhan yaitu pada saat pertumbuhan berlangsung cepat, 

perkembangan pun demikian, terjadi peningkatan mental, memori, 

daya nalar, asosiasi dan lain – lain (Muscary, 2005).  

Tingkatan tumbuh dan kembangnya anak menjadi seorang 

yang terampil dan cakap dalam gerak serta lancar berkomunikasi, 

disebut sebagai tahapan perkembangan (Thompson, 2003). 

Masalah perkembangan anak, yang terpenting adalah pada masa 3 

tahun pertama, karena pada usia 3 tahun pertama ini tumbuh 

kembang berlangsung dengan pesat dan menentukan masa depan 

anak kelak. (Narendra, 2002). Salah satu aspek dari perkembangan 

adalah perkembangan motorik halus (fine motor adaptif), yaitu 

aspek yang berhubungan dengan kemapuan anak untuk mengamati 

sesuatu dan melakukan gerakan – gerakan yang melibatkan bagian 

bagian tubuh tertentu dan otot – otot kecil, memerlukan koordinasi 
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yang cermat dan tidak memerlukan banyak tenaga (Nursalam, 

2008). 

Tahap perkembangan anak umur 3 – 5 tahun berbeda – 

beda, anak yang berumur 3-4 tahun tahap perkembangannya 

adalah: berdiri 1 kaki 2 detik, melompat kedua kaki diangkat, 

mengayuh sepeda roda tiga, menggambar garis lurus, menumpuk 8 

buah kubus, mengenal 2-4 warna, menyebut nama umur dan 

tempat, mengerti arti kata di atas, di bawah dan di depan, 

mendengarkan cerita, mencuci dan mengeringkan tangan sendiri, 

bermain bersama teman dan mengikuti aturan permainan, 

mengenakan sepatu sendiri, mengenakan celana panjang, kemeja 

dan baju. Tahap perkembangan anak umur 4-5 tahun adalah : 

berdiri 1 kaki 6 detik, melompatlompat 1 kaki, menari, mengambar 

tanda silang, menggambar lingkaran, menggambar orang dengan 3 

bagian tubuh, mengancing baju atau pakaian boneka, menyebut 

nama lengkap tanpa dibantu, senang menyebut kata-kata baru, 

senang bertanya tentang sesuatu, menjawab pertanyaan dengan 

kata-kata yang benar, bicaranya mudah dimengerti, bisa 

membandingkan sesuatu dari ukuran dan bentuknya, menyebut 

angka dam menghitung jari, menyebut nama-nama hari, berpakaian 

sendiri tanpa dibantu, menggosok gigi tanpa dibantu, bereaksi 

tenang dan tidak rewel ketika ditinggal ibu (Rusmil, 2008). 
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Pada umumnya reaksi anak terhadap sakit adalah 

kecemasan karena perpisahan, kehilangan, perlukaan tubuh, dan 

rasa nyeri. Pada masa prasekolah (usia 3-5 th) reaksi anak terhadap 

hospitalisasi adalah menolak makan, sering bertanya, menangis 

perlahan, tidak kooperatif terhadap petugas kesehatan. Perawatan 

di rumah sakit menjadi kehilangan kontrol dan pembatasan 

aktivitas. Sering kali hospitalisasi dipersepsikan oleh anak sebagai 

hukuman, sehingga ada perasaan malu, takut sehingga 

menimbulkan reaksi agresif, marah, berontak, tidak mau bekerja 

sama dengan perawat (Jovan, 2007). 

e. Anak Usia Sekolah 

Jumlah tidur yang diperlukan pada usia sekolah bersifat 

individu dikarenakan status aktivitas dan tingkat kesehatan yang 

bervariasi. Anak usia sekolah biasanya tidak membutuhkan tidur 

siang. Pada usia 6 tahun akan  tidur malam rata-rata 11 sampai 12 

jam, sementara anak usia 11 tahun tidur sekitar 9 sampai 10 jam 

(Wong, 1995 dalam Potter & Perry, 2005). 

f. Remaja 

Remaja biasanya tidur antara 7 ½ jam setiap malam. Pada 

saat kebutuhan tidur yang aktual meningkat, remaja umumnya 

mengalami sejumlah perubahan yang seringkali mengurangi waktu 

tidur (Carskadon, 1990 dalam Potter & Perry, 2005). Karena 

tuntutan gaya hidup yang memperpendek waktu yang tersedia 
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untuk tidur dan kemungkinan kebutuhan fisilogis, maka remaja 

sering kali mengantuk berlebihan pada siang hari (excenssive 

daytime sleepines, EDS). Penampilan di sekolah, kerentanan 

terhadap kecelakaan, dan masalah perilaku dan suasana hati karena 

EDS yang berhubungan dengan tidur yang tidak cukup. 

g. Dewasa Muda 

Kebanyakan dewasa muda tidur malam hari rata-rata 6 

sampai 8 ½ jam tetapi hal ini bervariasi. Dewasa muda jarang 

sekali tidur siang. Kurang lebih 20% waktu tidur yang dihabiskan 

yaitu tidur REM, yang tetap konsisten sepanjang hidup. 

h. Dewasa Tengah 

Selama masa dewasa tengah total waktu yang digunakan 

untuk tidur malam hari mulai menurun. Jumlah tidur tahap 4 mulai 

menurun, suatu penurunan yang berlanjut dengan bertambahnya 

usia. Gangguan tidur seringkali mulai didiagnosa di antara orang-

orang pada rentang usia ini bahkan ketika gejala dari gangguan 

yang telah ada untuk beberapa tahun. Insomnia terutama lazim 

terjadi, mungkin disebabkan oleh perubahan dan stres usia 

menengah. Gangguan tidur dapat disebabkan oleh kecemasan, 

depresi atau penyakit fisik ringan tertentu.  
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i. Lansia 

Episode tidur REM cenderung memendek. Terdapat 

penurunan yang progresif pada tahap tidur NREM 3 dan 4, 

beberapa lansia hampir tidak memliki tahap 4 atau tidur yang 

dalam. Seorang lansia sering terbangun di malam hari, dan 

membutuhkan banyak waktu untuk jatuh tertidur. Beberapa lansia 

hampir tidak memliki tahap 4 atau tidur yang dalam. Seorang 

lansia sering terbangun di malam hari, dan membutuhkan banyak 

waktu untk jatuh tertidur. Akan tetapi, pada lansia yang berhasil 

beradaptasi terhadap perubahan fisiologis dan psikologis dalam 

penuaan lebih mudah memihara tidur REM dan keberlangsungan 

dalam siklus tidur yang mirip dengan dewasa muda (Reynolds dkk, 

1993 dalam Potter & Perry, 2005). 

5. Tahapan Tidur  

Tidur merupakan aktifitas yang melibatkan susunan saraf pusat, 

saraf perifer, endokrin kardioaskuler, respirasi dan muskuluskeletal. 

Menurut Potter & Perry (2005) secara alamiah dalam tidur mempunyai 

dua tahapan  yaitu: 

a. Tidur NREM (Non Rapid Eye Movement) 

Tidur NREM terdiri dari 4 tahap, dimana setiap tahapnya 

mempunyai ciri tersendiri.  
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1) Tahap  I  

Tahap I ini berlangsung 30 detik sampai 5 menit pertama 

dari siklus tidur. Pada tahp ini seseorang merasa kabur dan 

rileks, mata bergerak ke kanan dan ke kiri, kecepatan jantung 

dan pernafasan turun secara jelas. Gelombang alfa sewaktu 

seseorang masih sadar dibantu dengan gelombang beta yang 

lambat. Seseorang yang tidur pada tahap pertama dapat 

dibangunkan dengan mudah. 

2) Tahap II  

Seluruh tubuh kita seperti berada pada tahap tidur yang 

lebih dalam. Tidur masih mudah dibangunkan, meskipun kita 

benar-benar berada dalam keadaan tidur. Periode tahap 2 

berlangsung dari 10 sampai 40 menit. Kadang-kadang selama 

tahap tidur 2 seseorang dapat terbangun karena sentakan tiba-

tiba dari ekstremitas tubuhnya. Ini normal, kejadian sentakan 

ini, sebagai akibat masuknya tahapan REM.  

3) Tahap III 

Pada tahap ini kecepatan jantung dan pernafasan serta 

proses tubuh berlanjut mengalami penurunan akibat dominasi 

sistem saraf parasimpatis. Seseorang lebih sulit dibangunkan. 

Gelombang otak menjadi teratur dan terdapat penambahan delta 

yang lambat. 
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4) Tahap IV 

Merupakan tahap tidur dalam yang ditandai dengan 

redominasi gelombang delta yang lambat. Kecepatan jantung dan 

pernafasan turun. Selama tidur seseorang mengalami sampai 4 

sampai 6 kali siklus tidur dalam waktu 7 sampai 8 jam. Siklus tidur 

sebagian besar merupakan tidur NREM dan berakhir dengan tidur 

REM. 

b. Tidur REM (Rapid Eye Movement) 

Tahap tidur REM sangat berbeda dari tidur NREM. Tidur 

REM adalah tahapan tidur yang sangat aktif. Pola nafas dan denyut 

jantung tak teratur dan tidak terjadi pembentukan keringat. 

Kadang-kadang timbul twitching (berkedut) pada tangan, kaki, atau 

muka, dan pada laki-laki dapat timbul ereksi pada periode tidur 

REM. Walaupun ada aktivitas demikian orang masih tidur lelap 

dan sulit untuk dibangunkan. Sebagian besar anggota gerak tetap 

lemah dan rileks. Tahap tidur ini diduga berperan dalam 

memulihkan pikiran, enjernihkan rasa kuatir dan daya ingat dan 

mempertahankan fungsi sel-sel otak. 

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Tidur Anak 

Sejumlah faktor mempengaruhi kuantitas dan kualitas tidur (Potter & 

Perry, 2005). Sering kali faktor tunggal tidak hanya menjadi penyebab 

masalah tidur. Faktor fisiologis, psikologis, dan lingkungan dapat 

mengubah kualitas dan kuantitas tidur. 
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a. Penyakit Fisik 

Penyakit fisik yang diderita anak dapat menyebabkan 

gangguan tidur. Beberapa penyakit dapat menimbulkan rasa 

nyeri maupun ketidaknyamanan fisik, seperti kesulitan bernafas 

ataupun masalah suasana hati seperti kecemasan atau depresi. 

Pada beberapa penyakit memaksa anak untuk tidur dengan 

posisi yang tidak biasa. Selain itu, mungkin terjadi perubahan-

perubahan yang menyebabkan seseorang mempunyai masalah 

kesulitan tidur ataupun justru tetap tertidur. 

b. Obat-obatan dan Substansi 

Obat-obatan yang diberikan kepada pasien selama masa 

perawatan dapat memberikan kontribusi terhadap masalah tidur 

yang dialami seseorang. Menurut Buysse (1991) yang dikutip 

oleh Potter & Perry (2005) terdapat 538 obat resep dari daftar 

obat di PDR (Physician’s Desk Reference) 1990 yang 

menimbulkan efek samping berupa rasa kantuk, sedangkan 486 

diantaranya menimbulkan insomnia atau kesulitan tidur, dan 

218 jenis obat menyababkan kelelahan. 

c. Gaya Hidup  

Gaya hidup seseorang sangat berpengaruh terhadap pola 

tidur seseorang. Hal ini dikarenakan rutinitas seseorang di 

siang hari akan mempengaruhi istirahatnya pada malam hari. 

Anak-anak yang aktif pada siang hari akan cenderung 
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kelelahan pada malam hari. Pada beberapa anak, anak akan 

langsung tertidur atau bahkan mengalami kesulitan tidur 

dengan nyaman. Selama dirawat di rumah sakit, terjadi 

perubahan rutinitas dan gaya hidup anak sehingga 

memungkinkan pula terjadinya perubahan kualitas tidur anak. 

d. Stres Emosional  

Stres emosional memberi dampak yang jelas terhadap 

perubahan pola tidur seseorang. Kecemasan yang dialami 

pasien karena masalah yang dihadapinya membuat anak 

menjadi tegang dan berusaha keras untuk tertidur. Stress yang 

berlanjut dapat menyebabkan seseorang mempunyai kebiasaan 

tidur yang buruk. Perasaan cemas akan hal yang dialaminya 

membuat anak sulit tidur, sering terbangun tengah malam, 

perubahan siklus tidur, bahkan terlalu banyak tidur. 

e. Lingkungan  

Lingkungan fisik maupun psikososial merupakan aspek 

penting yang terkait dengan kemampuan anak untuk tertidur 

dan tetap tidur dengan nyaman. Tempat tidur dan barang-

barang lain yang ada di rumah sakit biasanya berbeda dengan 

keadaan selama di rumah membuat anak merasa tidur di tempat 

yang asing. Selain itu, suara dan suasana rumah sakit sering 

menimbulkan rasa tidak nyaman tersendiri bagi pasien, baik 

anak maupun dewasa. Pencahayaan yang kurang maupun 
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terlalu redup dapat membuat klien kurang nyaman, ditambah 

campuran beberapa suara dan aktivitas yang mengganggu. Hal 

ini akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk tidur 

secara adekuat selama berada di ruang perawatan. 

f. Latihan Fisik dan Kelelahan 

Seorang anak yang kelelahan menengah (moderate) 

biasanya memperoleh tidur yang mengistirahatkan, khususnya 

jika kelelahan adalah hasil dari kerja atau latihan yang 

menyenangkan. Latihan 2 jam atau lebih sebelum waktu tidur 

membuat tubuh mendingin dan mempertahankan suatu keadaan 

kelelahan yang meningkatkan relaksasi. Akan tetapi, kelelahan 

yang berlebihan yang dihasilkan dari kerja yang meletihkan 

atau penuh stres membuat sulit tidur. 

g. Asupan Makanan dan Kalori 

Makanan yang didapat klien selama di rumah sakit dapat 

mempengaruhi kebiasaan tidurnya. Menurut Hauri dan Linde 

(1990) yang dikutip oleh Potter & Perry (2005) menyatakan 

bahwa orang tidur lebih baik ketika sehat sehingga mengikuti 

kebiasaan makan yang baik adalah penting untuk kesehatan 

yang tepat dan tidur. Pada orang dewasa, konsumsi kafein dan 

alkohol dapat menyebabkan insomnia atau sulit tertidur. 

Sedangkan pada anak, beberapa makanan yang menyebabkan 

alergi dapat menimbulkan gangguan tidur. Selain itu, 
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meningkatnya berat badan anak dapat memperpanjang periode 

tidur dan mengurangi adanya interupsi pada malam hari. 

Sebaliknya, penurunan berat badan anak dapat menyebabkan 

periode tidur anak menjadi pendek dan terputus-putus. 

7. Fungsi Tidur 

Selama tidur  dalam  (NREM tahap 4), tubuh melepaskan hormon 

pertumbuhan untuk memperbaiki sel epitel dan khususnya sel otak. 

Tidur NREM menjadi sangat penting khususnya bagi anak-anak. Tidur 

juga memiliki peran untuk memulihkan penyakit, mengontrol nyeri, 

mengurangi kelelahan, meningkatkan sirkulasi darah ke otak, 

meningkatkan sintesa protein, menyeimbangkan mekanisme melawan 

penyakit pada sistem imun, membantu tubuh melakukan detoksifikasi 

alami membuang racun dalam tubuh, meningkatkan perbaikan dan 

pertumbuhan sel, meningkatkan penyembuhan dan menurunkan 

ketegangan (Potter & Perry, 2005).  

8. Gangguan Tidur 

Gangguan tidur adalah kondisi yang jika tidak diobati, secara 

umum akan menyebabkan gangguan tidur malam yang mengakibatkan 

munculnya salah satu dari ketiga masalah berikut; insomnia, gerakan 

sensasi abnormal di kala tidur atau ketika terjaga ditengah malam atau 

merasa mengantuk yang berlebihan di siang hari (Naylor & Aldrich, 

1994 dalam Potter & Perry, 2005). Thorpy (1994) dalam Potter & 

Perry (2005) membagi gangguan tidur dalam empat kategori, yaitu: 
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a. Dissomnia 

1) Gangguan tidur intrisik 

Insomnia psikofisiologis, narkolepsi, sindrom apnea tidur 

obstruksi. 

2) Gangguan tidur ekstrinsik 

Higiene tidur yang tidak adekuat, sindrom tidur yang tidak 

adekuat, gangguan tidur tergantung hipnotik, gangguan tidur 

tergantung alkohol. 

3) Gangguan tidur irama sirkadian 

Sindrom perubahan waktu (jet lag), gangguan tidur karena jam 

kerja, sindrom fase tidur tertunda. 

b. Parasomnia 

1) Gangguan terjaga 

Berjalan dalam tidur, teror tidur. 

2) Gangguan transisi bangun-tidur 

Berbicara dalam tidur, kram tungkai nokturnal. 

3) Parasomnia biasanya berkaitan dengan tidur REM 

Mimpi buruk, ganggan perilaku tidur REM. 

4) Parasomnia lain-lainnya 

Brukisme tidur (menggerakan gigi), enuresis tidur (ngompol), 

sindrom kematian bayi mendadak. 
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c. Gangguan tidur yang berhubungan dengan gangguan 

medis/psikiatri 

Gangguan alam perasaan, gangguan kecemasan 

1) Berhubungan dengan gangguan neurologis 

Demensia, parkinsonisme. 

2) Berhubungan dengan gangguan medis lainnya 

Iskemi jantung nokturnal, penyakit paru obstruksi menahun. 

d. Gangguan tidur yang masih diusulkan 

Gangguan tidur yang berhubungan dengan menstruasi sindrom 

tersedak sewaktu tidur. 

Terdapat tiga jenis gangguan tidur yakni disomnia, parasomnia dan 

gangguan tidur sekunder. Istilah disomnia berhubungan dengan 

masalah jumlah tidur, saat mulai dan mempertahankan tidur. 

Parasomnia terdiri dari sekelompok masalah yang berhubungan 

dengan keadaan terjaga, terjaga sebagian atau transisi tahapan tidur. 

Masalah ini dapat mengganggu tidur, tetapi biasanya tidak 

menyebabkan keadaan mengantuk yang berlebihan. Gangguan tidur 

sekunder dihubungkan dengan gangguan psikiatri, neurologis atau 

masalah medis lainnya.  

Terdapat dua klasifikasi penyakit gangguan tidur yakni menurut 

ICD-10 (Internasional Classification of Sleep Disorders) dan DSM IV 

(Diagnostic And Statictical Manual of Mental Disorders edisi ke 

empat). Diagnosis tidur pada ICD-10 termasuk dalam kategori F51 
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(nonorganicsleep disorders) dan G47 (organic sleep disorders). 

Kategori F51 selanjutnya dibagi menjadi disomnia dan parasomnia. 

Tidak ada kriteria khusus untuk anak, tetapi ICD-10 menekankan 

masalah tidur pada anak tidak perlu berhubungan dengan kualitas 

tidur, melainkan lebih berhubungan dengan ketidakmampuan orangtua 

untuk mengontrol waktu tidur (Stores, 1996). 

9. Penanganan  

Dukungan, pemulihan keyakinan, dan pemberian semangat orang 

tua adalah penting untuk meredakan gangguan pola tidur. Waktu tidur 

harus ditentukan teratur, waktu yang telah ditentukan, dengan variasi 

dipertahankan minimum. Mandi hangat, makanan kecil kesukaan, dan 

momen yang penuh kasih sayang orang tua adalah baik (kondusif) 

untuk tidur. Defenhidramin mungkin berguna sebagai sedatif ringan.  

Penanganan mimpi buruk terus-menerus meliputi pemahaman 

tentang kecemasan yang mendasari dan adanya dorongan yang masuk 

akal bagi anak. Terteror malam hari ditangani dengan cara yang sama. 

Benzodiazepin dan antidepresan trisiklik telah digunakan karena obat 

tersebut menekan tahap 3 dan ditangani dengan cara yang sama. 

Benzodiazepin dan antidepresan trisiklik telah digunakan karena obat 

tersebut menekan tahap 3 dan 4 dari siklus tidur (Nelson, 2000).  
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Penanganan gangguan tidur dapat dilakkukan dengan beberapa 

cara yang bisa digunakan. 

a. Secara medis, parasomnia tidak memiliki standar cara pengobatan 

yang baku. Namun ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari oleh 

penderita, seperti porsi tidur yang kurang.  

b. Terapi non medis dan alternative yang bisa dilakukan adalah terapi 

yang dapat dilakukan seperti psikoterapi, relaksasi, hipnotis dan 

meditasi. 

 

B. Kebutuhan Dasar Manusia 

Kebutuhan  dasar manusia dapat digolongkan menjadi lima tingkat 

kebutuhan (five hierachy of needs) yaitu kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan cinta dan dicintai, 

kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri (Maslow, 1970 

dalam Asmadi, 2008). 

a. Kebutuhan Fisiologis  

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan primer yang 

menjadi syarat dasar bagi kelangsungan hidup manusia guna 

memelihara homeostasis tubuh. Sebagai syarat dasar, kebutuhan 

dasar ini mutlak terpenuhi. Jika tidak, ini dapat berpengaruh 

terhadap kebutuhan yang lain. Adapaun kebutuhan fisiologi antara 

lain; oksigen, air, makanan, eliminasi, istirahat dan tidur, 

penanganan nyeri, pengaturan suhu tubuh, seksual.  
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Istirahat dan tidur yang seseuai adalah sama pentingnnya 

bagi kesehatan yang baik dengan nutrisi yang baik dan olahraga 

yang cukup. Tiap individu membutuhkan jumlah yang berbeda 

untuk istirahat dan tidur. Kesehatan fisik dan emosi tergantung 

pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia 

(Potter & Perry, 2005).  

b. Kebutuhan Keselamatan dan Aman 

Kebutuhan akan keselamatan adalah untuk melindungi diri 

dari bahaya fisik. Ancaman terhadap keselamatan seseoraang dapat 

dikategorikan sebagai ancaman mekanis, kimia, termal, dan 

bakteriologis. Kebutuhan akan keamanan terkait dengan konteks 

fisiologis dan hubungan interpersonal. Kebutuhan fisiologis 

berkaitan dengan sesuatu yang mengancam tubuh dan kehidupan 

seseorang.  Ancaman itu bisa nyata atau imajinasi (misal, penyakit, 

nyeri, cemas, dan sebagainya). Dalam konteks hubungan inter 

personal bergantung pada banyak faktor, seperti kemampuan 

berkomunikasi, megontrol masalah, kemampuan memahami, 

tingkah laku yang konsisten dengan orang lain, serta memahami 

orang-orang disekitarnya dan lingkungan. 

c. Kebutuhan Cinta dan Memiliki 

Kebutuhan Cinta adalah kebtuhan dasar yang 

menggambarkan emosi seseorang.  Kebutuhan ini merupakan suatu 

dorongan saat seseorang berkeinginan menjalin hubungan yang 
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efektif atau hubungan emosional dengan orang lain. Beberapa 

karakter cinta menurut Ashley Montagu (1975) dalam Asmadi 

(2008). 

1) Cinta bukan hanya perasaan yang subjektif, tetapi juga 

tindakan serius saat seseorang menyampaikan perasaannya 

kepada yang lain 

2) Cinta tidak bersyarat, tidak ada tawar-menawar, tapi 

disampaikan oleh seseorang yang menaruh minat kepada orang 

lain 

3) Cinta adalah dukungan. Seseorang akan selalu ada bila orang 

lain membutuhkan. Dalam cinta ada simpati dan pengertian 

d. Kebutuhan Harga Diri 

Kebutuhan terhadap diri sering merujuk pada 

penghormatan diri, dan pengakuan diri. Untuk mencapai 

penghargaan diri seseorang harus menghargai apa yang telah 

dilakukannya dan apa yang akan dilakukannya serta meyakini 

bahwa dirinya benar dibutuhkan dan berguna. 

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Kebutuhan Aktualisasi diri adalah tingkatan kebutuhan 

yang paling tinggi menurt maslow  dan kalish. Aktualisasi diri 

adalah kemampuan seseorang untuk mengatur diri dan 

otonomminya sendiri  serta bebas dari tekanan luar.  Tidak semua 

orang dapat mencapai aktualisasi diri secara utuh. Hal ini 
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dikarenakan dalam diri manusia terdapat dua kekuatan yang saling 

tarik. Kekuatan pertama mengarah pada pertahanan diri individu, 

yang kemudian memunculkan perasaan rasa takut salah, takut 

menghadapi resiko, mengagungkan masa lalu dengan mengabaikan 

masa sekarang dan masa datang.  

Sementara kekuatan kedua mengarah pada keutuhan diri 

dan terwujudnya seluruh potensi diri yang dimiliki sehingga 

memunculkan rasa percaya diri dan penerimaan diri secara utuh. 

 

C. Musik 

1. Definisi Terapi Musik 

Terapi musik terdiri dari dua kata, yaitu terapi dan musik. Kata 

terapi berkaitan dengan serangkaian upaya yang dirancang untuk 

membantu atau menolong orang lain. Kata musik dalam terapi musik 

digunakan untuk menjelaskan media yang digunakan secara khusus 

dalam rangkaian terapi. Musik adalah bunyi atau nada yang 

menyenangkan untuk didengar. Musik dapat keras, ribut, dan lembut 

yang membuat orang senang mendengarnya. Orang cenderung untuk 

mengatakan indah terhadap musik yang disukainya. Musik ialah bunyi 

yang diterima oleh individu dan berbeda bergantung kepada sejarah, 

lokasi, budaya dan selera seseorang (Willougnby, 1996 dalam Farida, 

2010). Campbell (2001) mengatakan musik merupakan suatu bentuk 

seni yang menyangkut organisasi atau kombinasi dari suara atau bunyi 
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dan keadaan diam yang dapat menggambarkan keindahan dan ekspresi 

dari emosi dalam alur waktu dan ruang tertentu. 

Terapi musik adalah salah satu terapi yang tekniknya 

menggunakan musik sebagai alat terapi untuk memperbaiki, 

memelihara keadaan mental fisik dan emosi. Musik memang sangat 

mempengaruhi kehidupan manusia. Apalagi musik memiliki 

komponen penting yakni beat, ritme, dan harmoni. Beat atau ketukan 

mempengaruhi tubuh, ritme mempengaruhi jiwa sedangkan harmoni 

mempengaruhi roh (Yuanitasari, 2008). Djohan (2009) mengatakan 

terapi musik merupakkan sebuah aktifitas terapeutik yang 

menggunakan musik sebagai media untk memperaiki, memelihara, 

mengembangkan mental, fisik, dan kesehatan emosi. Terapi musik 

adalah keahlian menggunakan musik atau elemen musik untuk 

meningkatkan, mempertahankan dan mengembalikan kesehatan 

mental, fisik, emosional, dan spritual (Potter & Perry, 2005). 

Setiap orang menyukai musik, dimana musik selalu mengisi dan 

hadir dalam tiap fase kehidupan manusia, dari dalam kandungan, bayi, 

anak-anak, remaja, dan dewasa, bahkan sampai lanjut usia ketika 

kematian menjemput. Musik juga menghiasi berbagai macam kegiatan 

manusia dari acara aqikahan sampai pernikahan, dari acara peresmian 

gedung sampai kampanye politik, dari acara budaya, sosial, bahkan 

sampai acara religius, semua menikmati musik dengan segala bentuk 

kedinamisan bunyi dan berbagai macam aransemennya. Musik telah 
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melintasi waktu, ruang, dan budaya manusia untuk kemudian menyatu 

dengan alam dan kosmos sehingga yang tercipta dari musik hanyalah 

keindahan (Hardjana, 2004). 

2. Manfaat Terapi Musik 

Terapi musik memanfaatkan kekuatan musik untuk membantu 

klien menata dirinya sehingga mereka mampu mencari jalan keluar, 

mengalami perubahan dan akhirnya sembuh dari gangguan yang 

diderita. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa terapi musik 

bersifat humanistik (Djohan, 2006). Salah satu manfaat musik sebagai 

terapi adalah self-mastery yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri. 

Musik mengandung vibrasi energi, vibrasi ini juga mengaktifkan sel-

sel di dalam diri seseorang, sehingga dengan aktifnya sel-sel tersebut 

sistem kekebalan tubuh seseorang lebih berpeluang untuk aktif dan 

meningkat fungsinya. Selain itu, musik dapat meningkatkan serotonin 

dan pertumbuhan hormon yang sama baiknya dengan menurunkan 

hormon ACTH (Satiadarma, 2002). 

Musik dapat membuat seseorang berusaha untuk menemukan 

harmoni internal (inner harmony). Jadi, musik adalah alat yang 

bermanfaat bagi seseorang untuk menemukan harmoni di dalam 

dirinya. Hal ini dirasakan perlu, karena dengan adanya harmoni di 

dalam diri seseorang, ia akan lebih mudah mengatasi stres, ketegangan, 

rasa sakit, dan berbagai gangguan atau gejolak emosi negatif yang 

dialaminya. Selain itu musik melalui suaranya dapat mengubah 
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frekuensi yang tidak harmonis tersebut kembali ke vibrasi yang 

normal, sehat, dan dengan demikian memulihkan kembali keadaan 

yang normal (Merrit, 2003).  

Ada beberapa elemen yang mendassar dari musik sehingga musik 

dapat dijaikan terapi. Enam elemen dasar musik yang penting adalah 

irama (rythem), melodi, harmoni, dinamika, timbre dan bentuk. 

Irama adalah suatu organizer fisiologis, pemersatu sosial yang 

tidak memerlukan perhatian khusus. Internalisasi irama merupakan 

kunci utama dalam terapi musik untuk sensori integrasi, yaitu suatu 

proses aplikasi rangsangan eksternal yang berirama persisten dapat 

membantu mempola kembali dan mengatur keselarasan berirama 

naluriah dalam lingkungan internal fisiologis (denyut nadi, otot, detak 

jantung, tekanan darah, pernafasan) (Berger, 2002). 

Melodi adalah komunikasi naluriah yang berhubungan langsung 

dengan keadaan emosional manusia. Melodi yang tidak menentu bisa 

membuat kegelisahan di otak, yang umumnya lebih menyukai pola 

teratur lagu. Sedangkan harmoni sebagai sumber daya untuk terapi 

musik memiliki kemampuan untuk merangsang persepsi auditori dapat 

digunakan untuk memperkuat fokus pendengaran (Berger, 2002).  

Perseveration atau pengulangan irama adalah kekuatan dibalik 

irama dan tenaga pendorong yang membuat manusia memperhatikan 

dan akhirnya beradaptasi. Otak menerima pengulangan ini selama 

dibutuhkan untuk mendapatkan pesan, karena pesan berirama akan 
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berubah melalui proses evolusi musik. Sedangkan tempo menentukan 

efektivitas musik dalam memunculkan psiko-emosional serta respon 

sensoris fisiologis dari musik (Berger, 2002).  

Adapun manfaat dari terapi musik menurut AMTA (American Music 

therapy Association, 1998) antara lain: 

a. Mengalihkan perhatian mengamati 

1) Berinteraksi atau merespon dengan hal-hal situasi disekitarnya 

(dari pada dengan diri sendiri) 

2) Mendengarkan dan observasi 

b. Kemudahan berkomunikasi 

1) Media komunikasi 

2) Alasan untuk berkomunikasi 

3) Berlatih mendengarkan suara 

4) Motivasi komunikasi 

c. Perkembangan motorik 

1) Aktivitas berirama 

2) Koordinasi 

3) Musik merangsang otak 

d. Kemudahan untuk mengekspresikan diri 

1) Membentuk keadaan untuk mengembangkan rasa ingin tahu 

dan menggali minat 

2) Kepuasan emosi 

3) Membentuk rasa percaya diri 
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4) Musik bisa menjadi obsesi, menciptakan kebiasaan 

3. Macam-macam Terapi Musik 

Djohan (2006) menyebutkan beberapa macam terapi musik antara lain: 

a. Guided Imagery and Music (GIM) 

Guided imagery and music adalah penggalian kesadaran 

yang terpusat pada musik. Diciptakan oleh Helen lindquist bonny 

pada tahun 1990 di Amerika Serikat. Guided Imagery and music 

merupakan pengembangan psikoterapi yang bebas dari obat secara 

bertahap. Guide imagery and music dapat dikatakan sebagai model 

terapi berupa relaksasi mendalam yang dapat mengubah  kondisi 

sadar melalui musik klasik. 

b. Terapi Musik Kreatif 

Dikenal juga dengan nama Pendekatan Nordoff-Robbins 

(N-R) adalah model terapi yang dikembangan berdasarkan 

kebebasan improvivasi. Terapi kreativitas ini diterapkan untuk 

anak yang mengalami kesulitan belajar, dari yang ringan sampai 

yang berat, termasuk anak yang menderita down syndrome, 

gangguan emosi dan prilaku, penyandang cacat mental dan fisik 

serta penyandang autisme. 

Metode ini menggunakan improvisasi klinis sebagai alat 

terapi. Terapis dan klien akan saling menguatkan alat musik untuk 

membentuk suatu melodi dan lagu. Bermain musik adalah fokus 

pokok dalam sesi terapi ini dan memulai dari awal terapi individu 
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atau kelompok. Musik dalam bentuk improvisasi klinis digunakan 

untuk menguatkan relasi dengan klien, memberikan makna 

komunikasi dan ekspresi diri, efek perubahan dan relasasi dari 

potensi yang dimiliki.    

c. Terapi Musik Behavior 

Terapi musik improvivasi dikembangkan oleh Alvin (2001) 

yang mula-mula mengembangkan teknik improvivasi dalam suatu 

rancangan terapi musik didasarkan atas pemahaman bahwa suatu 

terapi musik akan berhasil jika klien dibebaskan untuk 

mengembangkan kreasinya memainkan atau memperlakukan alat 

musiknya sekehendak hati. Terapi musik sama sekali tidak 

mencampuri proses terapi, dan tidak melakukan intervensi apapun 

melalui peraturan, struktur, tema, ritme maupun bentuk musik. 

d. Terapi Musik Analisis 

Terapi musik analisis menunjukan latar belakang 

pengambangan awalnya yaitu berdasarkan teori-teori psikoanalisis 

yang dikemukakan Freud. Karena itu, terapi ini sedikit berbeda 

dari terapi musik lainnya, karena dibutuhkan pemahaman yang 

cukup terhadap konsep dasar psikoanalisis yang bagi sebagian 

orang termasuk dikalangan psilkologi sendiri cukup sulit dicerna.    
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4. Cara Kerja Terapi Musik 

Musik bersifat terapeutik artinya dapat menyembuhkan. Salah satu 

alasannya karena musik menghasilkan rangsangan ritmis yang 

kemudian ditangkap melalui organ pendengaran dan diolah di dalam 

sistem saraf tubuh dan kelenjar pada otak yang selanjutnya 

mereorganisasi interpretasi bunyi ke dalam ritme internal 

pendengarnya. Ritme internal ini mempengaruhi metabolisme tubuh 

manusia sehingga prosesnya berlangsung dengan lebih baik. Dengan 

metabolisme yang lebih baik, tubuh akan mampu membangun sistem 

kekebalan yang lebih baik, dan dengan sistem kekebalan yang lebih 

baik tubuh menjadi lebih tangguh terhadap kemungkinan serangan 

penyakit (Satiadarma, 2002). Sebagian besar perubahan fisiologis 

tersebut terjadi akibat aktivitas dua sistem neuroendokrin yang 

dikendalikan oleh hipotalamus yaitu sistem simpatis dan sistem 

korteks adrenal (Prabowo & Regina, 2007). 

Hipotalamus juga dinamakan pusat stres otak karena fungsi 

gandanya dalam keadaan darurat. Fungsi pertamanya adalah 

mengaktifkan cabang simpatis dan sistem saraf otonom. Hipotalamus 

menghantarkan impuls saraf ke nukleus-nukleus di batang otak yang 

mengendalikan fungsi sistem saraf otonom. Cabang simpatis dari 

sistem saraf otonom bereaksi langsung pada otot polos dan organ 

internal untuk menghasilkan beberapa perubahan tubuh seperti 
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peningkatan denyut jantung dan peningkatan tekanan darah. Sistem 

simpatis juga menstimulasi medula adrenal untuk melepaskan hormon 

epinefrin (adrenalin) dan norepinefrin ke dalam pembuluh darah, 

sehingga berdampak meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, 

dan norepinefrin secara tidak langsung melalui aksinya pada kelenjar 

hipofisis melepaskan gula dari hati. Ardenal Corticotropin Hormon 

(ACTH) menstimulasi lapisan luar kelenjar adrenal (korteks adrenal) 

yang menyebabkan pelepasan hormon (salah satu yang utama adalah 

kortisol) yang meregulasi kadar glukosa dan mineral tertentu 

(Atkinson, 1987 dalam Primadita, 2011). 

Salah satu manfaat musik sebagai terapi adalah self-mastery yaitu 

kemampuan untuk mengendalikan diri. Musik mengandung vibrasi 

energi, vibrasi ini juga mengaktifkan sel-sel di dalam diri seseorang, 

sehingga dengan aktifnya sel-sel tersebut sistem kekebalan tubuh 

seseorang lebih berpeluang untuk aktif dan meningkat fungsinya. 

Selain itu, musik dapat meningkatkan serotonin dan pertumbuhan 

hormon yang sama baiknya dengan menurunkan hormon ACTH 

(Satiadarma, 2002). Pemberian intervensi terapi musik klasik membuat 

seseorang menjadi rileks, menimbulkan rasa aman dan sejahtera, 

melepaskan rasa gembira dan sedih, melepaskan rasa sakit dan 

menurunkan tingkat stres, yang berdampak pada perubahan pola tidur 

yang lebih baik (Djohan, 2005). 
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D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber: Modifikasi Teori Kebutuhan Dasar Manusia menurut 

Maslow (Asmadi, 2008); Potter dan Perry (2005) 
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E. Kerangka Konsep 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

 

F. Hipotesis  

Hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini, penulis rumuskan dalam 

hipotesis statistik sebagai berikut: 

Ada pengaruh pemberian terapi musik mozart terhadap  gangguan pola 

tidur pada pasien anak preschool di RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo 

Purwokerto 
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