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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Konsep Dasar Teori Hipertensi 

1. Definisi 

Hipertensi adalah kondisi abnormal hemodinamik, dimana 

menurut WHO tekanan sistolik ≥ 140 mmHg dan atau tekanan 

diastolik ≥ 90 mmHg (untuk usia< 60 tahun) dan tekanan sistolik ≥ 

160 mmHg dan atau tekanan diastolik ≥ 95 mmHg (untuk usia > 60 

tahun). (Nugroho, 2011) 

Hipertensi merupakan kenaikan tekanan darah secara terus 

menerus hingga melebihi batas normal. Tekanan darah normal adalah 

140/90 mmHg menetap atau tekanan diastolik lebih tinggi dari 90 

mmHg (Manurung, 2016) 

Hipertensi merupakan peningkatan abnormal tekanan darah di 

dalam pembuluh darah arteri dalam satu periode, mengakibatkan 

arteriola berkonstriksi sehingga membuat darah sulit mengalir dan 

meningkatkan tekanan melawan dinding arteri (Udjianti, 2011) 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan hipertensi adalah 

keadaan dimana tekanan darah sistolik maupun diastolik meningkat 

atau lebih dari diatas normal. 
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2. Etiologi 

Berdasarkan penyebabnya hipertensi dibagi menjadi 2 

golongan yaitu (Nurarif & Kusuma, 2015): 

a. Hipertensi Primer (esensial)/Idiopatik 

Hipertensi primer atau hipertensi essensial ini merupakan 

jenis hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Ini merupakan 

jenis hipertensi yang paling banyak yaitu sekitar 90-95% dari 

insidensi hipertensi secara keseluruhan. Hipertensi primer ini 

sering tidak disertai dengan gejala dan biasanya gejala baru muncul 

saat hipertensi sudah berat atau sudah menimbulkan komplikasi. 

Hal inilah yang kemudian menyebabkan hipertensi dijuluki sebagai 

sillent killer.  

Beberapa hal yang dapat menjadi faktor risiko di antaranya 

usia, jenis kelamin, dan faktor keturunan. Selain itu pola hidup 

yang tidak sehat seperti mengkonsumsi alkohol, merokok, kurang 

olahraga, dan makanan berlemak dapat menjadi pemicu hipertensi.  

b. Hipertensi Sekunder 

Jumlah hipertensi sekunder 5-10% dari kejadian hipertensi 

secara keseluruhan. Hipertensi jenis ini merupakan dampak 

sekunder dari penyakit tertentu. Berbagai kondisi yang bisa 

menyebabkan hipertensi antara lain penyempitan arteri renalis, 

penyakit parenkim ginjal, hiperaldosteron maupun kehamilan. 
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Selain itu, obat-obatan tertentu bisa juga menjadi pemicu jenis 

hipertensi sekunder. 

3. Klasifikasi 

Menurut (Nurarif & Kusuma, 2015) 

Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi 

No Kategori 
Sistolik 

mmHg 

Diastolik 

mmHg 

1 Optimal <120 <80 

2 Normal 120-129 80-84 

3 High normal 130-139 85-89 

Hipertensi 

5 Ringan 140-159 90-99 

6 Sedang 160-179 100-109 

7 Berat 180-209 100-119 

8 Sangat berat >210 >120 

 

4. Patofisiologi 

Tekanan darah meupakan hasil interaksi antara curah jantung 

(cardiac output) dan derajat dilatasi atau konstriksi arteriola ( resistensi 

vaskular sistemik). Tekanan darah arteri dikontrol dalam waktu singkat 

oleh baroreseptor arteri yang mendeteksi perubahan tekanan pada 

arteri utama, dan kemudian melalui mekanisme umpan balik hormonal 

menimbulkan berbagai variasi respons tubuh seperti frekuensi denyut 

jantung, kontraksi otot jantung, kontraksi otot polos pada pembuluh 

darah dengan tujuan mempertahankan tekanan darah dalam batas 

normal. Baroreseptor dalam komponen kardiovaskular tekanan rendah, 

seperti vena, atrium dan sirkulasi pulmonar, memainkan peranan 

penting dalam pengaturan hormonal volume vaskular. Penderita 

hipertensi dipastikan mengalami peningkatan salah satu atau kedua 
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komponen ini, yakni curah jantung dan atau resistensi vaskular 

sistemik. 

Hemodinamik yang khas dari hipertensi yang menetap 

bergantung pada tingginya tekanan arteri, derajat kontriksi pembuluh 

darah, dan adanya pembesaran jantung. Hipertensi sedang yang tidak 

disertai dengan pembesaran jantung memiliki curah jantung normal. 

Namun demikian, terjadi peningkatan resistensi vaskular perifer dan 

penurunan kecepatan ejeksi ventrikel kiri. Saat hipertensi bertambah 

berat dan jantung mulai mengalami pembesaran, curah jantung 

mengalami penurunan secara progresif meskipun belum terdapat 

tanda-tanda gagal jantung. Hal ini disebabkan resistensi perifer 

sistemik semakin tinggi dan kecepatan ejeksi ventrikel kiri semakin 

menurun. 

Penurunan curah jantung ini akan menyebabkan gangguan 

perfusi ke berbagai organ tubuh, terutama ginjal. Kondisi ini 

berdampak pada penurunan volume ekstrasel dan perfusi ginjal yang 

berujung dalam iskemik ginjal. Penurunan ginjal ini akan mengaktivasi 

sistem angiotensin. Renin yang dikeluarkan oleh ginjal ini akan 

merangsang angiotensin untuk mengeluarkan angiotensin I (AI) yang 

bersifat vasokonstriktor lemah. Adanya angiotensin I pada peredaran 

darah akan memicu pengeluaran Angiontensin Converting Enzym 

(ACE) ini kemudian akan mengubah angiotensin I menjadi angiotensin 

II (AII) yang merupakan vasokostriktor kuat sehingga berpengaruh 



 
 

14 

Kualitas Tidur Pada..., Lundy Eka Aprilianingsih, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

pada sirkulasi tubuh secara keseluruhan. Selain sebagai 

vasokonstriktor kuat, AII memiliki efek lain yang pada akhirnya 

meningkatkan tekanan darah. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh 

AII antara lain hipertrofi jantung dan pembuluh darah, stimulasi rasa 

haus, memicu produksi aldosteron dan anti-diuretic hormone (ADH). 

Dampak hipertensi ke jantung adalah semakin meningkatnya 

beban jantung sehingga dapat menimbulkan hipertrofi jantung. Kondisi 

hipertrofi ini menyebabkan penyempitan ruang jantung sehingga 

menurunkan preload dan curah jantung. Jika jantung tidak dapat 

mengompensasi lagi, maka terjadilah gagal jantung. Sedangkan 

tekanan intrakranial yang berefek pada tekanan intrakular akan 

mempengaruhi fungsi penglihatan. Bahkan jika penangan tidak segera 

dilakukan, penderita akan mengalami kebutaan. Penurunan aliran 

darah ke ginjal akibat dari resistensi sistematik ini, dapat menyebabkan 

kerusakan pada parenkim ginjal. Jika tidak segera ditangani, akan 

berakhir dengan gagal ginjal. Sebagai kondisi patologik yang dapat 

mempengaruhi seluruh organ tubuh. Penanganan hipertensi yang tidak 

tepat dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Beberapa komplikasi 

yang dapat ditimbulkan oleh hipertensi ini antara lain retinopati 

hipertensif, penyakit jantung dan pembuluh darah, hipertensi 

serebrovaskular, dan ensefalopati hipertensi (Nursiswati, dkk. 2016). 
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5. Manifestasi Klinis 

Menurut Awan Hariyanto & Rini Sulistyowati (2015) tanda 

dan gejala hipertensi yaitu: 

a. Sakit kepala (pusing, migrain) 

b. Rasa berat ditengkuk 

c. Susah tidur 

d. Tinitus (telinga berdenging) 

e. Palpitasi (berdebar-debar) 

f. Pandangan mata berkunang-kunang 

g. Nocturia 

6. Pemeriksaan Diagnostik 

Menurut Awan Haryanto & Rini Sulistyowati (2015) pemeriksaan 

yang perlu dicermati antara lain: 

a. Serum 

1) Aldosteron 

2) Kolestrol, trigliserida 

b. Urin 

1) BUN 

2) Renin 

3) Asam urat 

c. Elektrokardiogram (EKG) 

1) Hipertrofi ventrikel kiri, iskemia 
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7. Komplikasi 

Hipertensi yang dibiarkan tak tertangani, dapat mengakibatkan: 

(Haryanto & Rini, 2015) 

a. Pecahnya Pembuluh Darah Serebral  

Aliran darah ke otak tidak mengalami perubahan masing-

masing pada penderita hipertensi kronis dengan Mean Adrenal 

Pressure (MAP) 120-160 mmHg dan penderita hipertensi new 

onset antara 60-120 mmHg. Pada keadaan hiperkapnia, 

antoregulasi menjadi sempit dengan batas tertinggi 125 mmHg 

sehingga perubahan seedikit saja dari tekanan darah akan 

menyebbakan asidosis otak yang mempercepat timbulnya edema 

otak. 

b. Penyakit Ginjal Kronik  

Mekanisme hipertensi pada PGK melibatkan beban volume 

dan vasokontriksi. Beban volume disebabkan oleh gangguan 

ekskresi sodium sedangkan vasokontriksi berkaitan dengan 

perubahan parekim ginjal. 

c. Penyakit Jantung Koroner  

Ada dua mekanisme yang diajukan mengenai hubungan 

hipertensi dengan peningkatan risiko terjaidnya gagal jantung. 

Pertama, hipertensi merupakan faktor risiko terjadinya infark 

miokard akut yang dapat menyebabkan gangguan fungsi sistolik 



 
 

17 

Kualitas Tidur Pada..., Lundy Eka Aprilianingsih, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

ventrikel kiri dan gagal jantung. Kedua, hipertensi menyebabkan 

terjadi disfungsi diastolic dan meningkatkan risiko gagal jantung. 

d. Stroke Pendarahan Subarachnoid  

Terjadi ktika terdapat kebocoran pembuluh darah didekat 

otak, yang mengakibatkan ekstravasasi darah kedalam celah 

subarachnoid. Pada penderita hipertensi terjadi penebalan lapisan 

intim dinding arteri dan selajutnya dapat meningkatkan tahanan 

dan elastisitas pembuluh darah. Ketika terjadi peningkatan tekanan 

pada dinding pembuluh darah maka anuerisma akan mengalami 

rupture. Aneurisma dengan diameter lebih dari 10 mm akan lebih 

mudah mengalami rupture. 

8. Penatalaksanaan 

Pengelolaan hipertensi bertujuan untuk mencegah 

morbiditas dan mortalitas akibat komplikasi kardiovaskular, yang 

berhubungan dengan pencapaian dan pemeliharaan tekanan darah 

dibawah 140/90 mmHg. Prinsip pengelolaan hipertensi meliputi 

(Smaltzer & Brenda, 2008) : 

a. Terapi Non Farmakologi 

Terapi tanpa obat digunakan sebagai tindakan untuk 

hipertensi ringan dan tindakan suportif pada hipertensi sedang dan 

berat. Terapi tanpa obat ini meliputi: 
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1) Diet 

Diet yang dianjurkan untuk penderita hipertensi meliputi: 

a) Restriksi garam secara moderat 10gr/hari menjadi 5 

gr/hari 

b) Diet rendah kolesterol dan rendah asam lemak jenuh 

c) Penurunan berat badan 

d) Penurunan asupan etanol 

e) Menghentikan merokok 

2) Latihan Fisik 

Latihan fisik atau olahraga yang teratur dapat 

mengendalikan tekanan darah bahkan dapat menstabilkan 

tekanan darah seperti lati, jogging, bersepeda, berenang, dll. 

Intensitas olahraga yang baik antara 60-80 % dari kapasitas 

aerobik tau 72-87 % dari denyut nadi maksimal yang disebut 

zona latihan. Lamanya latihan berkisar antara 20-25 menit 

berada dalam zona latihan. Frekuensi latihan sebaiknya 3 kali 

perminggu dan paling baik 5 kali per minggu. 

3) Edukasi Psikologis 

Pemberian edukasi psikologis untuk hipertensi meliputi: 

a) Teknik Biofeedback 

Biofeedback adalah suatu teknik yang dipakai 

untuk menunjukkan subyek tanda-tanda mengenai 

keadaan tubuh yang secara sadar oleh subyek dianggap 
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tidak normal. Penerapan biofeedback terutama dipakai 

untuk mengatasi gangguan somatik seperti kepala dan 

migrain. 

b) Teknik Relaksasi 

Relaksasi adalah suatu prosedur atau teknik yang 

bertujuan untuk mengurangi ketegangan atau kecemasan 

dengan cara melatih penderita untuk dapat belajar 

membuat otot-otot dalam tubuh menjadi rileks. 

c) Pendidikan Kesehatan (Penyuluhan) 

Tujuan pendidikan kesehatan yaitu untuk 

meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakit 

hipertensi dan pengelolaannya sehingga pasien dapat 

mempertahankan hidupnya dan mencegah komplikasi 

lebih lanjut. 

b. Terapi Farmakologi  

Tujuan pengobatan hipertensi tidak hanya menurunkan 

tekanan darah saja tetapi juga mengurangi dan mencegah 

komplikasi akibat hipertensi agar penderita dapat bertambah kuat. 

Pengobatan hipertensi umumnya perlu dilakukan seumur hidup 

penderita. Pengobatan standar yang dianjurkan oleh Komite Dokter 

Ahli Hipertensi menyimpulkan bahwa obat diuretika, penyakit 

beta, antagonis kalsium, atau penghambat ACE dapat digunakan 
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sebagai obat tunggal pertama dengan memperhatikan keadaan 

penderita dan penyakit lain yang ada pada penderita. 

B. Konsep Dasar Teori Tidur  

1. Definisi Tidur 

Tidur adalah keadaan terjadinya perubahan kesadaran atau 

ketidaksadaran parsial individu yang dapat dibangunkan. Tidur dapat 

diartikan sebagai periode istirahat untuk tubuh dan pikiran, yang 

selama masa ini, kemauan dan kesadaran ditangguhkan sebagian atau 

seluruhnya dimana fungsi-fungsi tubuh sebagian dihentikan. Tidur 

telah dideskripsikan sebagai status tingkah laku yang ditandai dengan 

posisi tak bergerak yang khas dan sensivitas reversibel yang menurun, 

tapi siaga terhadap rangsangan dari luar. Berbeda dengan keadaan 

terjaga, orang yang sedang tidur tidak secara sadar waspada akan dunia 

luar, tetapi tetap memiliki pengalaman kesadaran dalam batin, 

misalnya mimpi. Selain itu, mereka dapat dibangunkan oleh 

rangsangan eksternal, misalnya bunyi alarm. Belakangan disebutkan 

bahwa adalah suatu proses aktif dan bukannya soal pengurangan 

impuls aspesifik saja. Proses aktif dan bukannya soal pengurangan 

impuls aspesifik saja. Proses aktif tersebut merupakan sinkronisasi 

bagian verbal dari substansiaretikularis medula oblongata (Kozier, 

2008) 
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2. Fisiologi Tidur 

Tidur adalah irama biologis yang kompleks (Kozier, 2008). 

Tidur adalah proses fisiologis yang bersiklus dan bergantian dengan 

periode yang lebih lama dari keterjagaan (Potter & Perry, 2010). Tidur 

ditandai dengan aktivitas fisik yang minimal, perubahan proses 

fisiologis tubuh dan penurunan respon terhadap rangsangan eksternal 

(Kozier, 2008) 

Irama sirkadian mempengaruhi pola fungsi biologis utama dan 

fungsi perilaku. Fluktuasi dan perkiraan suhu tubuh, denyut jantung, 

tekanan darah, sekresi hormon, kemapuan sensorik, dan suasana hati 

tergantung pada pemeliharaan siklus sirkadian 24 jam. Irama sirkadian 

dipengaruhi oleh cahaya dan suhu, selain faktor eksternal seperti 

aktivitas sosial dan rutinitas pekerjaan. Perubahan dalam suhu tubuh 

juga berhungan dengan pola tidur individu. Individu akan bangun 

ketika mencapai suhu tubuh terendah (Kozier, 2008) 

Fisiologi tidur merupakan pengaturan kegiatan tidur oleh 

adanya hubungan mekanisme serebral yang secar bergantian untuk 

mengaktifkan dan menekan pusat otak suatu aktifitas yang melibatkan 

sistem saraf pusat, saraf perifer, endokrin kardiovaskular, dan respirasi 

muskuloskletal. Sistem yang mengatur siklus atau perubahan dalam 

tidur adalah Reticular Aktivating System (RAS) dan Bulbar 

Synchronizing Regional (BSR) yang terletak pada batang otak 

(Mubarak, 2015) 
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Sistem Aktivasi Reticular (SAR) berlokasi pada batang otak 

teratas. SAR dipercaya terdiri atas sel yang mempertahankan 

kewaspadaan dan tejaga. SAR menerima stimulus sensori visual, 

auditori, nyeri, dan paktil. Aktifitas korteks serebral (misal, proses 

emosi atau pikiran) juga menstimulasi saraf. Keadaan terjaga atau 

siaga yang berkepanjangan sering dihubungkan dengan gangguan 

proses berpikir yang progresif dan terkadang dapat menyebabkan 

aktifitas perilaku yang abnormal (Potter & Perry, 2010) 

Para peneliti meyakini bahwa kenaikan sistem yang 

mengaktifkan retikular (Reticular Activating Sistem / RAS) yang 

terletak dibagian atas batang otak memuat sel-sel khusus yang 

mempertahankan kondisi sadar dan terjaga. RAS menerima stimulus 

indera penglihatan, pendengaran, nyeri, dan peraba. Aktifitas dari 

korteks serebral (misal: emosi dan proses berpikir) juga menstimulasi 

RAS. Gairah, keadaan terjaga dan sadar dihasilkan dari saraf di dalam 

RAS yang melepaskan katekolamin seperti norepinefrin (Potter & 

Perry, 2010) 

Demikian juga pada saat tidur, disebabkan adanya pelepasan 

serum serotonin dari sel khusus yang berada di pons dan batang otak 

tengah, yaitu BSR. Keadaan jaga atau bangun sangat dipengaruhi oleh 

sistem Ascending Reticulary Activity System (ARAS). Bila aktivitas 

ARAS ini meningkat orang tersebut dalam keadaan sadar. Aktivitas 

ARAS menurun, orang tersebut akan dalam keadaan tidur. Aktifitas 
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ARAS ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas neurotransmiter seperti 

sistem serotoninergik, nordenergik, dan kolinergic (Kozier, 2011) 

3. Mekanisme Tidur 

Terdapat dua jenis tidur, yakni tidur gelombang lambat atau 

NREM dan tidur paradoksal atau REM. Tidur NREM secara umum 

meliputi 80% dari seluruh waktu tidur, sedangkan tidur REM lebih 

kurang 20%. Menurut Hobson dan Mc. Carley tidur NREM dan REM 

merupakan siklus yang berlangsung selama periode tidur. Tidur 

NREM disebabkan menurunnya aktivitas neuron monoaminergik yang 

aktif pada waktu bangun dan menekan aktivitas neuron kolinergik. 

Tidur REM disebabkan naktivitas neuron monoaminergik sehingga 

memicu aktivitas neuron kolinergik (Reny, 2014) 

a. Non Rapid Eye Movement (NREM) 

NREM adalah tahap tidur yang tenang. Indikasi tidur 

NREM adalah denyut jantung dan frekuensi pernapasan yang stabil 

dan lambat serta tekanan darah yang rendah. Tidur  NREM 

dikelompokkan dalam 4 tahap berdasarkan pola gelombang otak 

yang muncul. 

a) Tahap 1 NREM merupakan periode transisi menuju saatnya 

tidur, saat individu dapat dengan mudah terbangun. Pada 

tahap ini terjadi pengurangan aktifitas fisiologis, seperti 

pengurangan tanda-tanda vital dan metabolisme. 
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b) Tahap 2 NREM dianggap sebagai periode tidur ringan 

dengan fase relaksasi yang sangat besar. Tahap ini disebut 

sebagai tahap tidur bersuara. Tahap ini berakhir 10-20 

menit. Fungsi tubuh dalam tahap ini menjadi lambat. 

c) Tahap 3 NREM merupakan fase pertama tidur dalam. Otot-

otot menjadi rileks sehingga sulit dibangunkan. Tanda-

tanda vital menurun namun tetap teratur. Tahap ini berakhir 

dalam 15-30 menit.  

d) Tahap 4 NREM merupakan periode tidur paling dalam. 

Tahap ini merupakan tahap terbesar tejadinya pemulihan. 

Tanda-tanda vital menurun secara bermakna. Pada tahap ini 

terjadi tidur sambil berjalan dan enuresis. Tahap 3 dan 4 

NREM sering kali disebut sebagai “Tidur gelombang-

lambat” karena pada fase ini gelombang lambat ditunjukkan 

dalam aktifitas elektroenselografi (EEG). 

Keempat tahap dari fase NREM diikuti oleh fase 

REM. Tingkat terdalam relaksasi tubuh terjadi selama fase 

tidur REM, tetapi aktifitas EEG serua dengan pola yang 

terlihat selama terjaga. Selama fase tidur REM, frekusensi 

pernafasan, denyut jantung, dan tekanan darah menjadi 

sangat bervariasi, tidak teratur, dan meningkat secara 

berkala.  

 



 
 

25 

Kualitas Tidur Pada..., Lundy Eka Aprilianingsih, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

b. Rapid Eye Movement (REM)  

REM ditandai dengan gerakan mata yang cepat dan tiba-

tiba, peningkatan aktivitas saraf otonom dan mimpi. Pada tidur 

REM terdapat fluktuasi luas dari tekanan darah, denyut nadi dan 

frekuensi nafas. Keadaan ini disertai dengan penurunan tonus otot 

dan peningkatan aktivitas otot involunter. REM disebut juga 

aktivitas otak yang tinggi dalam tubuh yang lumpuh atau tidur 

paradoks. REM tidak berdiri sendiri, selalu disuperimposisikan 

pada tidur gelombang lambat. Pada tidur yang normal, masa tidur 

REM berlangsung 5-20 menit, rata-rata timbul setiap 90 menit 

dengan periode pertama terjadi 80-100 menit setelah seseorang 

tidur. Tidur Rem menghasilkan pola EEG yang menyerupai tidur 

NREM tingkat I dengan gelombang beta, disertai mimpi aktif, 

tonus otot sangat rendah, frekuensi jantung dan nafas tidak teratur, 

terjadi gerakan otot yang tidak teratur, dan lebih sulit dibangunkan 

daripada tidur gelombang lambat. 

4. Kebutuhan Tidur 

Kebutuhan tidur pada lansia tergantung pada tingkat 

perkembangan. Tabel kebutuhan tidur berdasarkan usia (Hidayat, 

2008) 
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Tabel 2.2 Kebutuhan Tidur Manusia 

Usia 
Tingkat 

Perkembangan 

Jumlah Kebutuhan 

Tidur 

0 – 1 bulan Masa neonatal 14 – 18 Jam / Hari 

1 – 18 bulan Masa bayi 12 – 14 Jam /  Hari 

18 bulan – 3 

tahun 

Masa anak 11 – 12 Jam / Hari 

3 – 6 tahun Masa pra sekolah 11 Jam / Hari 

6 – 12 tahun Masa sekolah 10 Jam / Hari 

12 -18 tahun Masa remaja 8,5 Jam / Hari 

18 – 40 tahun Masa dewasa muda 7 – 8 Jam / Hari 

40 – 60 tahun Masa paruh baya 7 Jam / Hari 

60 tahun ke 

atas 

Masa dewasa tua 6 Jam / Hari 

 

5. Kualitas Tidur 

Kualitas tidur adalah suatu keadaan tidur yang dijalani seorang 

individu menghasilkan kesegaran dan kebugaran saat terbangun. 

Kualitas tidur mencakup aspek kuantitatif dari tidur, seperti durasi 

tidur, latensi tidur, serta aspek subjektif dari tidur. Kualitas tidur 

adalah kemampuan setiap orang untuk mempertahankan keadaan tidur 

dan untuk mendapatkan tahap tidur REM dan NREM yang pantas. 

Indikator atau ciri-ciri untuk mengetahui tidur yang berkualitas adalah 

dengan merasakan apakah badan merasa segar dan fresh setelah 

terbangun dan tidur terasa lelap (Khasanah, 2012). 

 

 

 


