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ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Kualitas tidur menjadi sangat penting di dunia kesehatan kerena 

keluhannya menjadi semakin sering belakangan ini dialami oleh remaja, sehingga 

dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur. 

Kecemasan berhubungan dengan adanya kualitas tidur yang buruk. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa kecemasan juga merupakan keluhan yang 

tersering dialami oleh remaja. Oleh karena itu, kecemasan dan kualitas tidur pada 

remaja berdampak pada kehidupan remaja tersebut dan pada akhirnya 

menurunkan kualitas hidup Adapun beberapa faktor yang berhubungan dengan 

timbulnya kualitas tidur yang buruk  antara lain kecemasan (gangguan psikis), 

lingkungan tidur, paparan cahaya dan elektronik, kebiasaan olehraga, kebiasan 

merokok dan adanya penyakit tertentu yang mengganggu tidur. 

Tujuan : Untuk mengetahui hubungan antara kecemasan dengan kualitas tidur 

pada mahasiswa fakultas kedokteran universitas muhammadiyah Makassar 

angkatan 2013  

Metode : Desain penelitian berupa studi cross sectional yang berifat analitik. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunkan uji chi squere menggunakan Stratified Product and 

Service Solution (SPSS) versi 23. 

Hasil : Sampel yang diperoleh sebanyak 81 orang kemudian disilangkan data 

kecemasan dan kualitas tidur responden. Hasil uji chi squere untuk kecemasan 

dengan kualitas tidur memberikan nilai p = 0,002 (nilai p= < 0,05). 

Kesimpulan :  Terdapat hubungan antara kecemasan dengan kualitas tidur pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 

2013 

Kata kunci : kecemasan, kualitas tidur 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

FACULTY OF MEDICINE  

MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF MAKASSAR  

Skripsi,  8 March 2017 

 

MUHAMMAD ADZN AKBAR (10542 049913) 

Andi Tenri Padad 

“THE RELATION BETWEEN ANXIETY WITH  QUALITY OF SLEEP  IN 

FACULTY MEDICINE,  UNIVERSITY MUHAMMADIYAH OF 

MAKASSAR FORCE 2013” 

( xi + 72 pages, 2 tables, 2 pictures, 3 appendices) 

 

ABSTRACT 

 

Background : Sleep quality become very important in medical world because 

nowadays complaint about sleep quality are common and often be complained by 

adolescents. Based on the high prevalence of bad sleep quality, so researches has 

been done to find factors which influence bad sleep quality. Anxiety has relation 

with bad sleep quality. Some researches show that anxiety is the most common 

complaint in adolescents. Therefore, anxiety and sleep quality certainly give an 

impact on the lives of these teens and finally reduce the quality of life . As for 

several factors associated with the sleep quality, among other : anxiety 

(psychological disorder), environtment, light exposure, exercise habits, smoking 

habit and diseases which impact to sleep disorder. 

Objective : This research was designed to analyze the relationship between 

anxiety and sleep quality in medical faculty University of Muhammadiyah 

Makassar force in 2013 

Method : The research design like case study  cross sectional analytic . Sampling 

using total sampling technique . Data were analyzed using chi square test using 

Stratified Product and Service Solutions ( SPSS ) version 23. 

Results : Samples obtained were 81 people then crossed anxiety data and sleep 

quality data of respondents . The results of chi-square test for the quality of sleep 

with the blood pressure value p = 0.002 ( p = < 0.05 ) . 

Conclusion : There is a relationship between anxiety with sleep quality in medical 

faculty University of Muhammadiyah Makassar force in 2013 

Keyword : Anxiety, Sleep Quality 
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          BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kecemasan adalah perasaan ketakutan (baik realistis maupun tidak 

realistis) yang disertai dengan keadaan peningkatan reaksi kejiwaan. 

Kecemasan merupakan bagian dari tiap pribadi manusia terutama jika 

individu dihadapkan pada situasi yang tidak jelas dan tidak menentu, 

sehingga kecemasan juga dapat meningkatkan kesiapan diri seseorang dalam 

menghadapi suatu tantangan. Sebagian besar dari individu merasa cemas dan 

tegang jika menghadapi situasi yang mengancam atau stressor. Kecemasan 

dianggap abnormal jika kecemasan itu terjadi dalam situasi yang dapat diatasi 

dengan sedikit kesulitan oleh kebanyakan orang. Artinya, jika kebanyakan 

orang lain dapat mengatasi suatu kesulitan yang sama dengan lebih mudah, 

sedangkan seseorang merasakan kesulitan itu sebagai masalah yang sangat 

besar yang dirasa membuat dirinya tidak mampu untuk mengatasinya.
1
  

Dalam kesehariannya, ada banyak pekerjaan, tantangan dan tuntutan 

yang harus dijalankan oleh mahasiswa. Tantangan dan tuntutan tersebut 

antara lain pembuatan bermacam tugas, laporan, makalah maupun ujian yang 

merupakan salah satu bentuk evaluasi bagi mahasiswa yang dilakukan secara 

rutin. Berbagai hal dan situasi juga dapat mempengaruhi keberhasilan 

mahasiswa atau justru menghambatnya. Pada dasarnya prestasi belajar 

mahasiswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: faktor internal (faktor dari 

dalam individu), yakni menyangkut keadaan atau kondisi jasmani dan rohani 
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mahasiswa; faktor eksternal (faktor dari luar individu), yakni kondisi 

lingkungan di luar individu. Salah satu contoh faktor internal yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah variabel-variabel kepribadian seperti 

kecemasan. Beberapa studi telah menunjukkan tingginya tingkat morbiditas 

psikologis pada mahasiswa di seluruh dunia, terutama terkait depresi dan 

kecemasan. Hal ini didukung dengan temuan yang menunjukkan bahwa di 

antara seluruh mahasiswa yang mencari pelayanan konseling, masalah utama 

yang paling sering dibawanya ialah kecemasan, kemudian disusul masalah 

terkait akademik dan kerja.
1
 

Mahasiswa kedokteran dilaporkan memiliki stressor yang tinggi atau 

penuh dengan stres, dan ketika dibandingkan dengan populasi umum, 

mahasiswa kedokteran lebih banyak mengalami tekanan, depresi, dan 

kecemasan.
2
 Mahasiswa kedokteran  juga merupakan kelompok yang 

memiliki aktivitas yang cukup padat. Saat pagi hari sebagian besar dari 

mahasiswa sudah harus bangun awal untuk mempersiapkan kuliah. Remaja 

dapat mengalami kesulitan jatuh tertidur sampai hari telah larut dan terbangun 

di pagi buta. Adanya beban tugas juga menuntut mereka untuk terjaga hingga 

larut, bahkan pagi hari karena harus segera menyelesaikan tugasnya.
3 

Berbagai penelitian menunjukkan frekuensi gejala kecemasan yang 

cukup tinggi pada mahasiswa kedokteran. Penelitian di Amerika Serikat dan 

Kanada tahun 2006 menunjukkan 43% mahasiswa kedokteran mengalami 

anxietas. Lithuania tahun 2008 (43%)8, Republik Makedonia tahun 2008 

(65,5%)9, Saudi Arabia tahun 2009 (29%)10, Mesir tahun 2008 (33,6%)11, 
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Pakistan tahun 2008 (43,7%), Indonesia tahun 2010 pada Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga (45%).
4 

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengukuran kecemasan 

menggunakan kuisioner. Zung Self-rating Anxiety Scale (ZSAS) adalah 

kuesioner yang digunakan untuk mengukur gejala-gejala yang berkaitan 

dengan kecemasan. Kuesioner ini didesain untuk mencatat adanya kecemasan 

dan menilai kuantitas tingkat kecemasan. 

Tidur merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Setiap orang 

tidak dapat terlepas dari tidur, di mana kondisi seseorang tergantung pada 

kualitas tidurnya. Sementara yang dimaksud dengan kualitas tidur adalah 

kemampuan individu untuk dapat tetap tidur, tidak hanya mencapai jumlah 

atau lamanya tidur.  Kualitas tidur menunjukkan adanya kemampuan individu 

untuk tidur dan memperoleh jumlah istirahat yang sesuai dengan 

kebutuhannya.
3
 

Setiap tahun diperkirakan sekitar 20% sampai 50% orang dewasa 

melaporkan adanya gangguan tidur dan sekitar 17% mengalami gangguan 

tidur yang serius.  Prevalensi gangguan tidur setiap tahun cenderung 

meningkat, hal ini juga sesuai dengan peningkatan usia berbagai penyebabnya  

dan Pada tahun 2011, survei rutin dilakukan sejak 1991 oleh National Sleep 

Foundation itu melibatkan 1.508 responden. Responden dibagi dalam 4 

kelompok yakni usia 13-18 tahun, 19-29 tahun, 30-45 tahun dan 46-64 tahun. 

Sebagian besar responden mengaku tidak pernah atau jarang tidur pulas pada 

hari bekerja atau sekolah, dengan persentase tertinggi yakni sekitar 51% pada 
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usia 19-29 tahun. Menurut National Sleep Foundation di Amerika, lebih dari 

sepertiga (36%) dewasa muda usia 18-29 tahun dilaporkan mengalami 

kesulitan untuk bangun pagi (dibandingkan dengan 20% pada usia 30-64 

tahun dan 9% di atas usia 65 tahun). Hampir seperempat dewasa muda (22%) 

sering terlambat masuk kelas atau bekerja karena sulit bangun (dibandingkan 

dengan 11% pada pekerja usia 30-64 tahun dan 5% di atas usia 65 tahun). 

Sebesar 40% dewasa muda juga mengeluhkan kantuk saat bekerja 

sekurangnya 2 hari dalam seminggu atau lebih (dibandingkan dengan 23% 

pada usia 30-64 tahun dan 19% di atas usia 65 tahun.
3
 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lemma dkk (2012) 

melaporkan bahwa 55,8% mahasiswa yang mereka teliti di dua universitas di  

Ethiopia diklasifikasikan memiliki kualitas tidur yang buruk.
5
 Sekitar 56% 

mahasiswa yang diteliti di sebuah universitas di Iran juga memiliki kualitas 

tidur  yang buruk.
7  
Di salah satu fakultas kedokteran di sebuah universitas di 

Brazil dilaporkan bahwa mahasiswa kedokteran tingkat akhir memiliki 

persentase kualitas tidur yang buruk yang lebih tinggi daripada  mahasiswa 

tahun pertama dan kedua, yakni 60% pada mahasiswa tingkat akhir,  11,5% 

pada mahasiswa tahun kedua, dan 42,3% pada mahasiswa tahun pertama.
6
 

Penelitian pada mahasiswa kedokteran di Malaysia menunjukkan 16,1% 

mahasiswa memiliki kualitas tidur yang cukup buruk hingga sangat buruk.
8
 

Penelitian pada mahasiswa kedokteran di Cina menunjukkan 19,17% 

mahasiswa memiliki kualitas tidur yang buruk.
9 
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Kualitas tidur yang buruk mengakibatkan kesehatan  fisiologis dan 

psikologis menurun. Secara fisiologis, kualitas tidur yang buruk dapat 

menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan individu dan meningkatkan 

kelelahan atau mudah letih. Secara psikologis, rendahnya kualitas tidur dapat 

mengakibatkan ketidakstabilan emosional, kurang percaya diri, impulsif yang 

berlebihan dan kecerobohan.
3
  

Dalam penelitian ini, akan diniai kualitas tidur responden menggunakan 

kuisioner. Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) adalah kuesioner subyektif 

yang menilai gangguan tidur dan kualitas tidur seseorang selama rentang 

waktu 1 (satu) bulan. 

Menurut pandangan islam, dikemukakan bahwa penyebab ketakutan 

adalah kehendak Allah SWT, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya Al-

uran Surat Al-Ma’ aarij ayat 19-22, Surat Al-Anbiyaa’ ayat 37 dan Surat An-

Nisaa’ ayat 28 Allah telah menciptkan manusia dalam keadaan memiliki sifat 

cemas (berkeluh kesah) dan tergesah-gesah karena pengaruh susunan saraf 

atau sangat peka (over sensitive) dalam perasaan maupun perilakunya serta 

dalam menghadapi berbagai faktor internal maupun eksternal yang 

mengitarinya, yang seringkali membahayakan diri dari kehidupannya. Semua 

itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya dan penjagaan atas 

kehidupannya.
12

 

Tidur adalah kebutuhan biologis setiap manusia, seperti juga makhluk-

makhluk hidup yang lain. Tidur berfungsi untuk mengistirahatkan tubuh dan 

pikiran, serta hatinya.
6
 Dalam Al-Qur‟an pun Allah telah banyak 
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memberitakan perihal tidur, seperti yang termaktub dalam ayat al-quran (QS. 

Ar-Rum: 23) yang artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 

tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari 

karunia-Nya.”( QS. Ar-Rum: 23)
10

 

Dari firman Allah tersebut dapat kita ketahui bahwa tidur adalah 

sunnatullah, aturan biologis yang dapat dijadikan sebagai alat untuk 

menyehatkan tubuh, karena dengan tidur badan bisa beristirahat setelah 

seharian melakukan aktivitas. Hal ini seperti yang termaktub dalam firman 

Allah yang  Artinya: “Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat,”  (QS. An-

Naba: 9).
11

 

Sebagaimana telah kita ketahui bersama tidur berpengaruh bagi 

kesehatan, karena tidur merupakan salah satu cara untuk mengistirahatkan 

badan setelah seharian digunakan untuk beraktivitas. Dalam ilmu kesehatan 

sendiri para ahli tentu telah banyak menjelaskan bagaimana tidur yang baik 

bagi kesehatan. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya tidur 

bagi kesehatan.
11

 

Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk menilai kualitas tidur 

para mahasiswa, sedangkan penelitian yang dilakukan di Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar mengenai hal ini masih sangat sedikit. 

Berdasarkan teori hubungan antara kecemasan dengan kualitas tidur yang 

telah disebutkan di atas dan hasil penelitian bahwa kecemasan juga dapat 

mempengaruhi kemampuan kognitif seseorang, peneliti tertarik untuk 

menghubungkan kecemasan dengan kualitas tidur mahasiswa. 
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Adakah hubungan antara kecemasan dengan kualitas tidur 

pada mahasiswa/i Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2013? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan Umum  

Untuk membuktikan adanya hubungan antara kecemasan dengan 

kualitas tidur pada mahasiswa/i Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2013   

Tujuan Khusus  

Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa/i Program Studi 

Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar dengan tujuan untuk:  

1) Menilai kualitas tidur dengan menggunakan Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI).  

2) Menilai tingkat kecemasan dengan menggunakan Zung Self-rating Anxiety 

Scale (ZSAS).  

3) Menganalisis hubungan antara kecemasan dan kualitas tidur mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2013 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi peneliti  

Dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dan 

pengalaman mengenai hubungan kecemasan dengan kualitas tidur. 

2. Bagi institusi pendidikan  

Dapat dijadikan bahan bacaan bagi yang memerlukan, sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian yang akan datang.  

3. Bagi tempat penelitian  

Mendapatkan informasi mengenai hubungan kecemasan dengan kualitas 

tidur dan dapat dijadikan suatu acuan untuk memberikan edukasi mengenai 

kualitas tidur serta faktor yang mempengaruhinya 

4. Bagi responden  

Untuk menambah pengetahuan mengenai hubungan kecemasan dengan  

kualitas tidur.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kecemasan 

1. Definisi Kecemasan  

Kecemasan (Ansietas) adalah suatu mood, biasanya bersifat tidak 

menyenangkan, disertai sensasi di tubuh (somatik)  dan terjadi dengan rasa 

ketidakpastian dan ancaman akan masa depan secara subjektif. Istilah 

“takut” digunakan untuk menjelaskan mood normal dan sesuai saat 

menerima dan mendefenisikan bahaya. Sebagian besar perubahan tubuh 

yang terjadi pada ansietas disebabkan oleh peningkatan reaksi pelepasan 

system saraf adrenergik simpatis, yang menyebabkan pelepasan adrenalin 

dan katekolamin lainnya. Pada zaman nenek moyang kita dahulu, reaksi 

seperti ini menyebabkan kita siap menghadapi ancaman fiisik yang nyata, 

tetapi saat ini kita hanya mengalami reaksi seperti ini bila dalam keadaan 

stress dalam hidup keseharian, misalnya saat menghadapi kemacetan. Kita 

semua mencoba menyesuaikan kehidupan kita untuk mempertahankan 

ansietas pada tingkat yang optimal bagi kita sebagai individu. Namun 

seperti nyeri, ansietas seperti peringatan yang berguna dan sebaiknya tidak 

ditekan dengan obat-obatan atau alcohol.
13

 

Kecemasan memperingatkan adanya ancaman eksternal dan internal 

dan memiliki kualitas menyelamatkan hidup. Pada tingkat yang lebih 

rendah, kecemasan memperingatkan pada ancaman cedera pada tubuh, rasa 

takut, keputusasahan, kemungkinan hukuman atau frustasi dari kebutuhan 
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sosial atau tubuh; perpisahan dari orang yang dicintai; gangguan pada 

keberhasilan atau status seseorang dan akhirnya ancaman pada kesatuan dan 

keutuhan seseorang. Kecemasan segera mengarahkan seseorang untuk 

mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah ancaman atau 

meringankan akibatnya. Contoh menangkis ancaman di dalam kehidupan 

sehari-hari adalah belajar giat untuk mempersiapkan diri menghadapi suatu 

ujian, menjauhi sebuah bola yang ditendang ke arah kepala seseorang, 

menyelinap masuk masuk ke asrama setalah jam malam untuk menghindari 

hukuman dan berlari untuk mendapatkan kereta terakhir. Jadi, kecemasan 

mencegah kerusakan dengan cara menyadarkan seseorang untuk melakukan 

tindakan tertentu yang mencegah bahaya.
14

 

Ansietas merupakan sistem alarm susunan saraf pusat untuk 

melindungi kita dari ancaman dan diaktivasi oleh syarat lingkungan 

performa berkurang pada tingkat ansietas rendah dan sangat tinggi; oleh 

karena itu, hasil pemeriksaan yang buruk diperoleh dari orang dengan 

tingkat ansietas rendah sehingga tidak peduli apakah mereka berhasil atau 

gagal, dan oleh mereka yang menjadi sangat gelisah sehingga tidak dapat 

berkonsentrasi. Akan tetapi bila kemunduran performa disebabkan oleh 

ansietas tinggi, penurunan gejala akibat obat-obat oansiolitik seharusnya 

memperbaiki performa, misalnya pada fobia ujian.
 13 
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2. Penyebab Kecemasan  

Ada beberapa teori mengenai penyebab kecemasan:  

a. Teori Psikososial 

Dalam teori psikososial terdapat 3 bidang utama:  

1. Teori Psikoanalitik 

      Teori psikoanalitik menghipotesiskan bahwa ansietas adalah 

gejala dari konflik bawah sadar yang tidak terselesaikan. Pada 

tingkat yang paling primitive ansietas dihubungkan dengan 

perpisahan dengan objek cinta. Pada tingkat yang lebih matang lagi, 

ansietas dihubungkan dengan kehilangan cinta dari objek yang 

penting. Ansietas kastrasi berhubungan dengan fase oedipal 

sedangkan ansietas superego merupakan ketakutan seseorang untuk 

mengecewakan nilai dan pandangannya sendiri (merupakan ansietas 

yang paling matang).
15

 

2. Teori Perilaku 

Teori perilaku menyatakan bahwa kecemasan disebabkan  oleh 

stimuli lingkungan spesifik. Pola berpikir yang salah,  terdistorsi, 

atau tidak produktif dapat mendahului atau  menyertai perilaku 

maladaptif dan gangguan emosional.  Penderita gangguan cemas 

cenderung menilai lebih  terhadap tingkat bahaya dalam situasi 

tertentu dan menilai  rendah kemampuan dirinya untuk mengatasi 

ancaman.
14 
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3. Teori eksistensial 

Teori ini memberikan model gangguan kecemasan umum  

dimana tidak terdapat stimulus yang dapat diidentifikasikan  secara 

spesifik untuk suatu perasaan kecemasan yang kronis.
14

 

b. Teori Biologis 

Peristiwa biologis dapat mendahului konflik psikologis namun  dapat 

juga sebagai akibat dari suatu konflik psikologis. 

1. Sistem saraf otonom 

Stimulasi sistem saraf otonom menyebabkan gejala tertentu ; 

kardiovaskular (takikardia), muskuler (contohnya: nyeri kepala), 

gastrointestinal (contohnya: diare), dan pernafasan (contohnya: nafas 

cepat). Manifestasi kecemasan perifer terebut tidak terlalu 

berhubungan dengan pengalaman kecemasan subjektif.  Mekanisme 

kecemasan ini menunjukkan tanda ketakutan perilaku dan fisiologis 

akibat pelepasan epinefrin dari adrenal yang diperoleh dari 

percobaan yang dialakukan oleh Water Cannon.
14

 

2. Neurotransmiter 

Tiga neurotransmiter utama yang berhubungan dengan 

kecemasan adalah norepinefrin, serotonin, dan 

gammaaminobutyricacid (GABA). 
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1. Norepinefrin 

Pasien yang menderita gangguan kecemasan mungkin 

memiliki sistem noradrenergik yang teregulasi secara buruk. 

Badan sel sistem noradrenergik terutama berlokasi di lokus 

sereleus di pons rostral dan aksonnya keluar ke korteks serebral, 

sistem limbik, batang otak, dan medulla spinalis. Percobaan pada 

primate menunjukkan bahwa stimulasi lokus sereleus 

menghasilkan suatu respon ketakutan dan ablasi lokus sereleus 

menghambat kemampuan binatang untuk membentuk respon 

ketakutan. Pada pasien dengan gangguan kecemasan, khususnya 

gangguan panik,memiliki kadar metabolit noradrenergik yaitu 3- 

methoxy-4-hydroxyphenylglycol (MHPG) yang meninggidalam 

cairan serebrospinalis dan urin 
14

 

2. Serotonin 

Badan sel pada sebagian besar neuron serotonergik 

berlokasi di nukleus raphe di batang otak rostral dan berjalan ke 

korteks serebral, sistem limbik, dan hipotalamus. Pemberian obat 

serotonergik pada binatang menyebabkan perilaku yang mengarah 

pada kecemasan. Beberapa laporan menyatakan obat-obatan yang 

menyebabkan pelepasan serotonin, menyebabkan peningkatan 

kecemasan pada pasien dengan gangguan kecemasan.
14 
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3. Gamma-aminobutyric acid (GABA) 

Peranan GABA dalam gangguan kecemasan telah 

dibuktikan oleh manfaat benzodiazepine sebagai salah satu obat 

beberapa jenis gangguan kecemasan. Benzodiazepine yang 

bekerja meningkatkan aktivitas GABA pada reseptor GABAA 

terbukti dapat mengatasi gejala gangguan kecemasan umum 

bahkan gangguan panik. Beberapa pasien dengan gangguan 

kecemasan diduga memiliki fungsi reseptor GABA yang 

abnormal.
14 

 

3. Gejala Klinis, Diagnosis dan Penatalaksanaan Kecemasan 

Seseorang akan menderita gangguan cemas manakala yang bersangkutan 

tidak mampu mengatasi stressor psikososial yang dihadapinya. Tetapi pada 

orang-orang tertentu meskipun tidak ada stressor psikososial, yang 

bersangkutan menunjukkan kecemasan juga, ditandai dengan corak atau tipe 

kepribadian pencemas, yaitu antara lain: 

a. Cemas, khawatir, ragu dan bimbang 

b. Memandang masa depan dengan was-was (khawatir) 

c. Kurang percaya diri, gugup apabila tampil di muka umum 

d. Sering merasa tidak bersalah, menyalahkan orang lain 

e. Tidak mudah mengalah, suka “ngotot” 

f. Gerakan sering serba salah, tidak tenang bila duduk, gelisah 
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g. Seringkali mengeluh ini dan itu (keluhan somatic), khawatir berlebihan 

terhadap penyakit. 

h. Mudah tersinggung, suka membesar-besarkan masalah kecil (dramatisasi) 

i. Dalam mengambil keputusan sering diliputi rasa bimbang dan ragu 

j. Bila mengemukakan sesuatu atau bertanya sering diulang-ulang 

k. Kalau sedang emosi seringkali bertindak histeris.16 

Orang dengan tipe kepribadian pencemas tidak selalu mengeluh hal-hal 

yang sifatnya psikis tetapi sering juga disertai dengan keluhan-keluhan fisik 

(somatik) dan juga tumpang tindih dengan ciri-ciri kepribadian depresif; atau 

dengan kata lain batasannya seringkali tidak jelas.
16

 

Gejala klinis cemas 

Keluhan-keluhan yang sering dikemukakan oleh orang yang mengalami 

gangguan kecemasan antara lain sebagai berikut : 

a. Cemas, khawatir, firasat buruk, takut akan pikirannya sendiri, mudah 

tersinggung 

b. Merasa tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut 

c. Takut sendirian, takut pada keramaian dan banyak orang 

d. Gangguan pola tidur, mimpi-mimpi yang menegangkan  

e. Gangguan konsentrasi dan daya ingat 

f. Keluhan-keluhan somatik, misalnya raa sakit pada otot dan tulang, 

pendengaran berdenging (tinnitus), berdebar-debar, sesak napas, gangguan 

pencernaan, gangguan perkemihan, sakit kepala dan lain sebagainya.
16
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Selain keluhan-keluhan cemas secara umum di atas, secara spesifik 

kecemasan cenderung mengarah ke diagnosis gangguan cemas menyeluruh. 

Gangguan cemas menyeluruh merupakan kondisi gangguan yang ditandai 

dengan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan dan tidak rasional 

bahkan terkadang tidak realistis terhadap berbagai peristiwa kehidupan sehari-

hari. Kondisi ini dialami hamper sepanjang hari, berlangsung sekurang-

kurangnya selama 6 bulan. Kecemasan yang dirasakan sulit untuk dikendalikan 

dan berhubungan dengan gejala-gejala somatis, seperti ketegangan otot, 

iritabilitas, kesulitan tidur dan kegelisahan sehingga menyebabkan penderitaan 

yang jelas dan gangguan yang bermakna dalam fungsi sosial dan pekerjaan.
15

 

Kriteria diagnostic gangguan cemas menyeluruh menurut DSM IV-TR 

a. Kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan yang timbul hampir setiap 

hari, sepanjang hari, terjadi selama sekurangnya 6 bulan, tentang sejumlah 

aktivitas atau kejadian (seperti pekerjaan atau aktivitas sekolah) 

b. Penderita merasa sulit mengendalikan kekhawatirannya. 

c. Kecemasan dan kekhawatiran disertai tiga atau lenih dari enam gejala 

berikut ini (dengan sekurangnya beberpa gejala lebih banyak terjadi 

dibandingkan tidak terjadi selama 6 bulan terakhir). Catatan: hanya satu 

nomor yang diperlukan pada anak. 

1. Kegelisahan 

2. Merasa mudah lelah 

3. Sulit berkonsentrasi atau pikiran menjadi kosong 

4. Iritabilitas 
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5. Ketegangan otot 

6. Gangguan tidur (sulit tertidur atau tetap tidur, atau tidur gelisah dan tidak 

memuaskan 

d. Focus kecemasan dan kekhawatiran tidak terbatas pada gangguan aksis sati, 

misalnya kecemasan atau ketakutan adalah bukan tentang menderita suatu 

serangan panik (seperti pada gangguan panic), merasa malu pada situasi 

umu (seperti pada fobia social), terkonttaminasi (seperti pada gangguan 

obsesif kompulsif), merasa jauh dari rumah atau sanak saudara dekat 

(gangguan cemas perpisahan) penambahan berat badan (anoreksia nervosa), 

menderita gangguan fisik berganda (seperti gangguan somatisasi) atau 

menderita penyakit serius (hipokondriasis) serta kecemasan dan 

kekhawatiran tidak menjadi semata-mata selama gangguan stress pasca 

trauma. 

e. Kecemasan, kekhawatiran atau gejala fisik menyebabkan penderitaan yang 

bermakna secara klinis atau gangguan pada fungsi social, pekerjaan atau 

fungsi penting lain. 

f. Gangguan yang terjadi adalah bukan kerana efek fisiologis langsung dari 

suatu zat (mialnya penyalahgunaan zat, medikasi) atau kondisi medis umum 

(misalnya hipertiroidisme), dan tidak terjadi semata-mata selama suatu 

gangguan mood, gangguan psikotik atau gangguan perkembangan psikotik, 

atau gangguan perkembangan pervasive.
15
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Terapi gangguan cemas menyeluruh 

a. Farmakologi 

1. Benzodiasepin  

Merupakan pilihan obat pertama. Dimulai dengan dosis terendah 

dan ditingkatkan sampai mencapai respon terapi, penggunaan sedian 

dengan waktu paruh menengah dan dosis terbagi dapat mencegah 

terjadinya efek yang tidak diinginkan. Lama pengobatan rata-rata adalah 

2-6 mingggu dilanjutkan dengan masa tapering off selama 1-2 minggu.
15

 

2. Buspiron 

Buspiron buspiron efektif pada 60-80% penderita gangguan 

kecemasan menyeluruh.kekurangannya adalah efek klinisnya baru terasa 

setelah 2-3 minggu. Dapat dilakukan penggunaan bersama antara 

buspiron dengan benzodiasepin kemudian dilakukan tapering 

benzodiasepin setelah 2 sampai 3 minggu di saat efek terapi buspiron 

sudah maksimal.
15

 

3. SSRI (selective serotonin re-uptake inhibitor) 

Sentralin dan paroxetine merupakan pilihan yang lebih baik daripda 

fluoksetin. Pemberian fluoksetin dapat meningkatkan ansietas sesaat. 

SSRI selektif terutama pada pasien gangguan kecemasan menyeluruh 

dengan riwayat depresi.
15 
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b. Psikoterapi 

1. Terapi kognitif-perilaku 

Pendekatan kognitif mengajjak pasien secara langsug mengenali 

distorsi kognitif dan pendekatan perilaku, mengenali gejala omatik secara 

langsung. Teknik utama yang digunakan pada pendekatan behavior 

adalah relaksasi dan biofeedback.
15

 

2. Terapi suportif 

Pasien diberikan reassurance dan kenyaman, digali potensi-potensi 

yang ada, tp belum tampak, didukung egonya agar lebih bisa beradaptasi 

optimal dalam fungsi social dan pekerjaannya.
15

 

3. Psikoterapi berorientasi tilikan 

Terapi ini mengajak pasien untuk mencapai penyingkapan konflik 

bawah sadar, menilik egostrength, relasi obyek serta keutuhan pasien. 

Dari pemahaman tersebut, kita sebagai terapis dapat memperkirakan 

sejauh mana pasien dapat diubahmenjadi lebih matur, billa  tidak tercapi, 

minimal kita memfasilitai agar pasien dapat beradaptasi dalam fungsi 

social dan pekerjaannya.
15 

 

4. Zung Self-rating Anxiety Scale 
  

Zung Self-rating Anxiety Scale (ZSAS) adalah kuesioner yang 

digunakan untuk mengukur gejala-gejala yang berkaitan dengan kecemasan. 

Kuesioner ini didesain untuk mencatat adanya kecemasan dan menilai 

kuantitas tingkat kecemasan.
32 
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Zung telah mengevaluasi validitas dan reliabilitasnya dan hasilnya 

baik.
32
 Penelitian menunjukkan bahwa konsistensi internalnya pada sampel 

psikiatrik dan non-psikiatrik adekuat dengan korelasi keseluruhan butir-butir 

pertanyaan yang baik dan reliabilitas uji yang baik.
33
  

Zung Self-rating Anxiety Scale (ZSAS) menitikberatkan pada keluhan 

somatik yang mewakili gejala kecemasan. Kuesioner ini mengandung 20 

pertanyaan, yang terdiri dari 5 pernyataan positif dan 15 pernyataan negatif 

yang menggambarkan gejala-gejala kecemasan.
32

 

Setiap butir pertanyaan dinilai berdasarkan frekuensi dan durasi gejala 

yang timbul: (1) jarang atau tidak pernah sama sekali, (2) kadang-kadang, (3) 

sering, dan (4) hampir selalu mengalami gejala tersebut. Total dari skor pada 

tiap pertanyaan maksimal 80 dan minimal 20, skor yang tinggi 

mengindikasikan tingkat kecemasan yang tinggi.
32
  

Zung Self-rating Anxiety Scale (ZSAS) telah digunakan secara luas 

sebagai alat skrining kecemasan. Kuesioner ini juga sering digunakan untuk 

menilai kecemasan selama dan setelah seseorang mendapatkan terapi atas 

gangguan kecemasan yang dialaminya.
34 

 

B. Kualitas Tidur 

1. Definisi Tidur 

Tidur didefenisikan sebagai suatu keadaan bawah sadar saat orang 

tersebut dapat dibangunkan dengan pemberian rangsang sensorik atau 

dengan rangsang lainnya. Tidur harus dibedakan dengan koma, yang 

merupakan keadaan bawah sadar saat orang tersebut tidak dapat 
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dibangunkan. Terdapat berbagai tahap dalam tidur, dari tidur yang sangat 

ringan sampai tidur yang sangat dalam.
17

 

Tidur merupakan keadaan tidak sadar yang relatif lebih responsif 

terhadap rangsangan internal. Perbedaan tidur dengan keadaan tidak sadar 

lainnya adalah pada keadaan tidur siklusnya dapat diprediksi dan kurang 

respons terhadap rangsangan eksternal. Otak berangsur-angsur menjadi 

kurang responsif terhadap rangsang visual, auditori dan rangsangan 

lingkungan lainnya.
17

 

Kondisi tidur dapat memasuki suatu keadaan istirahat periodik dan 

pada saat itu kesadaran terhadap alam menjadi terhenti, sehingga tubuh 

dapat beristirahat. Otak memiliki sejumlah fungsi struktur, dan pusat-pusat 

tidur yang mengatur siklus tidur dan terjaga. Tubuh pada saat yang sama 

menghasilkan substansi yang ketika dilepaskan ke dalam aliran darah akan 

membuat mengantuk. Jika seseorang mengalami gangguan tidur dimana 

seseorang mengalami jeda dalam napas mereka atau kehilangan bernafas 

saat tidur, yang mempengaruhi kadar oksigen darah, atau gerakan anggota 

badan periodik, maka akan dapat mengganggu kualitas tidur seseorang.
17

 

2. Fisiologi Tidur 

Dua tipe tidur, setiap malam seseorang mengalami dua tipe tidur yang 

saling bergantian satu sama lain. Tipe ini disebut (1) tidur gelombang 

lambat, karena pada tipe ini gelombang otak sangat kuat dan frekuensinya 

sangat rendah, dan (2) tidur dengan pergerakan mata yang cepat (REM 

sleep), karena pada tipe ini kedua mata bergerak dengan cepat meskipun 
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orang tetap tidur. Setiap malamnya, seseorang sebagian besar masa tidur 

terdiri atas gelombang lambat yang bervariasi yakni tidur yang 

nyenyak/dalam dan tenang yang dialami seseorang pada jam-jam pertama 

tertidur setelah terjaga selama beberapa jam sebelumnya. Di pihak lain, 

tidur REM timbul dalam episode-episode dan meliputi sekitar 25 persen dari 

seluruh masa tidur pada orang dewasa; setiap episode normalnya terjadi 

kembali setip 90 menit. 
17 

a. Tidur gelombang lambat 

Tahap tidur ini begitu tenang dan dapat dihubungkan dengan 

penurunan tonus pembuluh darah perifer dan fungsi-fungsi vegetative 

tubuh lain. Contohnya, tekanan darah, frekuensi pernapasan, dan 

kecepatan metabolisme basal akan berkurang 10 sampai 30 persen.
 17 

b. Tidur REM  (Tidur paradoksikal) 

Sepanjang tidur malam yang normal, tidur REM yang berlangsung 5 

sampai 30 menit biasanya muncul rata-rata setiap 90 menit. Bila 

seseorang sangat mengantuk, setiap tidur REM berlangsung singkat dan 

bahkan mungkin tidak ada. Sebaliknya, sewaktu orang menjadi semakin 

nyenyak sepanjang malamnya, durasi tidur REM juga semakin lama. 

Tonus otot di seluruh tubuh sangat berkurang, ini menunjukkan adanya 

hambatn yang kuat pada area pengaturan otot di spinal. Walaupun ada 

hambatan yang sangat kuat pada otot-otot perifer, masih timbul 

pergerakan otot yang tidak teratur. Keadaan ini khususnya mencakup 

pergerakan mata yang cepat.. pada tidur REM, otak menjadi sangat aktif, 
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dan metaboisme di seluruh otak meningkat sebanyak 20 persen. Tipe 

tidur ini juga disebut paradoksikal karena hal ini bersifat paradox, yaitu 

seseorang dapat tertidur walaupun aktivitas otaknya meningkat.
 17 

Stadium tidur normal pada orang dewasa : 

Stadium 0 adalah periode dalam keadaan masih bangun tetapi mata 

menutup. Fase ini ditandai dengan gelombang voltase rendah, cepat, 8-12 

siklus per detik. Tonus otot meningkat. Aktivitas alfa menurun dengan 

meningkatnya rasa kantuk. Pada fase mengantuk terdapat gelombang alfa 

campuran.
18

 

Stadium 1 disebut onset tidur. Tidur dimulai dengan stadium NREM. 

Stadium 1 NREM adalah perpindahan dari bangun ke tidur. Ia menduduki 

sekitar 5% dari total waktu tidur. Pada fase ini terjadi penurunan aktivitas 

gelombang alfa (gelombang alfa menurun kurang dari 50%), amplitudo 

rendah, sinyal campuran, predominan beta dan teta, tegangan rendah, 

frekuensi 4-7 siklus per detik. Aktivitas bola mata melambat, tonus otot 

menurun, berlangsung sekitar 3-5 menit. Pada stadium ini seseorang mudah 

dibangunkan dan bila terbangun merasa seperti setengah tidur.  

Stadium 2 ditandai dengan gelombang EEG spesifik yaitu didominasi 

oleh aktivitas teta, voltase rendah-sedang, kumparan tidur dan kompleks K. 

Kumparan tidur adalah gelombang ritmik pendek dengan frekuensi 12-14 

siklus per detik. Kompleks K yaitu gelombang tajam, negatif, voltase tinggi, 

diikuti oleh gelombang lebih lambat, frekuensi 2-3 siklus per menit, 

aktivitas positif, dengan durasi 500 mdetik. Tonus otot rendah, nadi dan 
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tekanan darah cenderung menurun. Stadium 1 dan 2 dikenal sebagai tidur 

dangkal. Stadium ini menduduki sekitar 50% total tidur.  

Stadium 3 ditandai dengan 20%-50% aktivitas delta, frekuensi 1-2 

siklus per detik, amplitudo tinggi, dan disebut juga tidur delta. Tonus otot 

meningkat tetapi tidak ada gerakan bola mata.  

Stadium 4 terjadi jika gelombang delta lebih dari 50%. Stadium 3 dan 

4 sulit dibedakan. Stadium 4 lebih lambat dari stadium 3. Rekaman EEG 

berupa delta. Stadium 3 dan 4 disebut juga tidur gelombang lambat atau 

tidur dalam. Stadium ini menghabiskan sekitar 10%-20% waktu tidur total. 

Tidur ini terjadi antara sepertiga awal malam dengan setengah malam. 

Durasi tidur ini meningkat bila seseorang mengalami deprivasi tidur. 
18

 

Tidur REM ditandai dengan rekaman EEG yang hampir sama dengan 

tidur stadium 1. Pada stadium ini terdapat letupan periodik gerakan bola 

mata cepat. Refleks tendon melemah atau hilang. Tekanan darah dan nafas 

meningkat. Pada pria terjadi ereksi penis. Pada tidur REM terdapat mimpi-

mimpi. Fase ini menggunakan sekitar 20%-25% waktu tidur. Latensi REM 

sekitar 70-100 menit pada subyek normal tetapi pada penderita depresi, 

gangguan makan, skizofrenia, gangguan kepribadian ambang, dan gangguan 

penggunaan alkohol durasinya lebih pendek. 
18

 

Sebagian tidur delta (NREM) terjadi pada separuh awal malam dan 

tidur REM pada separuh malam menjelang pagi. Tidur REM dan NREM 

berbeda dalam hal dimensi psikologik dan fisiologik. Tidur REM dikaitkan 

dengan mimpi-mimpi sedangkan tidur NREM dengan pikiran abstrak. 
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fungsi otonom bervariasi pada tidur REM tetapi lambat atau menetap pada 

tidur NREM.
 18

 

Jadi, tidur dimulai pada stadium 1, masuk ke stadium 2, 3, dan 4. 

Kemudian kembali ke stadium 2 dan akhirnya masuk ke periode REM 1, 

biasanya berlangsung 70-90 menit setelah onset. Pergantian siklus dari 

NREM ke siklus REM biasanya berlangsung 90 menit. Durasi periode REM 

meningkat menjelang pagi.
 18

 

Batas maksimal tanpa tidur yang tercatat sejauh ini adalah 264 jam 

atau sekitar 11 hari. Jika tanpa makan, manusia mampu bertahan sekitar 40 

hari. Sementara tanpa minum, sekitar 3 hari. Apabila dibuat berurutan, 

berarti aktivitas paling vital dalam hidup manusia adalah udara (bernafas), 

cairan (minum), tidur dan makan. Udara menduduki peringkat pertama 

karena beberapa menit saja tanpa udara manusia tidak dapat bertahan 

hidup.
19 

3. Kualitas Tidur 

Kualitas tidur merupakan fenomena yang sangat kompleks yang 

melibatkan berbagai domain, antara lain, penilaian terhadap lama waktu 

tidur, gangguan tidur, masa laten tidur, disfungsi tidur pada siang hari, 

efesiensi tidur, kualitas tidur umum, penggunaan obat tidur, jadi apabila 

salah satu dari ketujuh domain tersebut terganggu maka akan 

mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas tidur. Penilaian terhadap masa 

laten tidur dinilai berapa menit yang dihabiskan seseorang ditempat tidur 

sebelum akhirnya dapat tertidur dan apakah orang tersebut tidak dapat tidur 
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selama 30 menit. Selanjutnya, penilaian terhadap  disfungsi tidur pada siang 

hari dinilai apakah selama sebulan yang lalu, seberapa sering timbul 

masalah yang mengganggu anda tetap terjaga sadar saat mengendarai 

kendaraan, makan, dan beraktivitas sosial, serta dinilai juga berapa banyak 

masalah yang membuat seseorang antusias untuk menyelesaikannya dalam 

sebulan. Pada penilaian terhadap efesiensi tidur dinilai waktu seseorang 

biasanya mulai tidur pada malam hari selama sebulan, dan waktu seseorang 

biasanya bangun pada pagi hari selama sebulan, serta diniai juga waktu 

seseorang tertidur pulas pada malam hari selama sebulan. Pada penilaian 

terhadap kualitas tidur dinilai bagaimana seseorang menilai rata-rata 

tidurnya.
20

 

Faktor faktor yang mempengaruhi kualitas tidur : 

Kualitas tidur seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di 

antaranya yaitu kondisi lingkungan, fisik, aktivitas, dan gaya hidup. 

Kebiasaan olahraga merupakan bentuk aktivitas fisik yang dapat 

mempengaruhi tidur seseorang. Keletihan yang terjadi setelah melakukan 

aktivitas olahraga akan menimbulkan seseorang akan cepat tertidur. Hal ini 

juga disebabkan oleh siklus tidur tahap gelombang lambatnya diperpendek, 

sehingga akan lebih cepat masuk fase kedalaman tidur atau mengalami tidur 

yang nyenyak. Sedangkan, perilaku merokok juga dapat menyebabkan 

masalah tidur, hal ini terkait nikotin yang terkandung dalam rokok yang 

merupakan stimulan otak. Di samping itu, otak yang telah kecanduan 

dengan efek nikotin akan menyebabkan gangguan tidur pada malam hari 
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saat akan tidur. Hal ini dibuktikan oleh Punjabi, dkk (2006) yang 

membuktikan bahwa adanya hubungan antara merokok dengan pola tidur 

seseorang, hal tersebut terkait karena adanya kandungan nikotin pada 

rokok.
3
 

Obesitas merupakan faktor independen yang berkontribusi terhadap 

kualitas tidur yang buruk. Hal ini dibuktikan oleh Antczak, dkk (2008) yang 

menyatakan bahwa adanya pengaruh obesitas dengan kualitas tidur. 

Seseorang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas maka akan 

menimbulkan gangguan pernapasan atau sleep apnea, sehingga dapat 

mengakibatkan gangguan saat tidur.
3
 

Pencahayaan lampu yang terlalu terang dapat menyebabkan seseorang 

sulit tidur. Cahaya lampu dapat mempengaruhi hormon melatonin. Hormon 

ini dihasilkan oleh kelenjar pineal yang berada dekat dengan otak manusia. 

Hormon melatonin ini sangat penting untuk menjadikan tidur lebih nyenyak. 

Tubuh yang terpapar sinar dapat menekan produksi melatonin yang 

dibutuhkan oleh tubuh. Gelombang cahaya dapat masuk ke kelopak mata 

kemudian diterima oleh retina dan lensa mata, sehingga akan merangsang 

aktivitas otak untuk bekerja dan mengolah informasi yang masuk.
 3
 

Survei terbaru yang diadakan oleh National Sleep Foundation, 

Amerika menyatakan banyak orang dewasa yang kini kurang tidur karena 

alat elektronik. Kebiasaan penggunaan gadget atau telepon genggam dapat 

menjadikan seseorang mengalami sulit untuk tertidur. Hal ini terkait dengan 

kenikmatan yang dijalani saat menggunakan alat teknologi seperti gadget 
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yang dapat membuat si pengguna sibuk dengan sendirinya hingga lupa 

waktu. Sekitar seperempat responden dalam jajak pendapat mengatakan 

mereka tidur dengan menyimpan ponsel di ranjang dan sekitar 10% 

mengatakan mereka seringkali terbangun setidaknya beberapa menit di 

tengah malam karena harus menjawab telepon, sms atau email. Hal itu lebih 

sering dilaporkan oleh responden berusia muda, yakni 18% responden 13-19 

tahun dan 20% responden usia 19-29 tahun.
3
 

Suhu kamar yang panas akan menimbulkan kegerahan yang dapat 

dirasakan oleh seseorang, sedangkan suhu yang dingin akan menimbulkan 

rasa kedinginan pada diri seseorang. Sehingga akan mengakibatkan rasa 

ketidaknyaman, yang nantinya akan membuat kesulitan untuk tertidur 

bahkan mengganggu tidurnya. Sedangkan, suasana gaduh di lingkungan 

sekitar yang bersumber dari suara radio atau televisi yang terlalu keras, 

keributan, suara kendaraan, dan sebagainya dapat memberikan rangsangan 

terhadap indera pendengaran, kemudian ditangkap oleh otak sehingga akan 

menimbulkan ketidaknyamanan, yang pada akhirnya akan membuat 

terjaga.
3
 

Efek terburuk dari tidur yang buruk bukanlah bagaimana kita 

merasakannya di malam hari akan tetapi bagaimana hal itu mempengaruhi 

kita di siang hari, baik secara fisik maupun emosional. Menurut hasil survei 

sebuah studi tidur di Inggris didapati bahwa orang yang kurang tidur 

cenderung 3 kali lebih besar menderita gangguan konsentrasi, 2 kali 

menderita kelelahan, gangguan mood, produktivitas, dan lain-lain.
19 



29 
 

4. Fungsi Tidur 

Fungsi tidur adalah restoratif (memperbaiki) kembali organ – organ 

tubuh. Kegiatan memperbaiki kembali tersebut berbeda saat Rapid Eye 

Movement (REM) dan Nonrapid Eye Movement (NREM). Nonrapid Eye 

Movement akan mempengaruhi proses anabolik dan sintesis makromolekul 

ribonukleic acid (RNA). Rapid Eye Movement akan mempengaruhi 

pembentukan hubungan baru pada korteks dan sistem neuroendokrin yang 

menuju otak. Selain fungsi di atas tidur, dapat juga digunakan sebagai tanda 

terdapatnya kelainan pada tubuh yaitu terdapatnya gangguan tidur yang 

menjadi peringatan dini keadaan patologis yang terjadi di tubuh.
21

 

Tidur gelombang lambat memberi otak waktu untuk memperbaiki 

kerusakan akibat radikal bebas toksik yang dihasillkan sebai produk 

sampingan metabolism selama dalam keadaan terjaga. Organ-organ lain 

dapat mengorbankan dan mengganti sel-sel yang rusak oleh radikal bebas 

tetapi hal ini tidak dapat dilakukan oleh otak yang nongeneratif.
22

 

Sedangkan tidur paradoksal diperlukan bagi otak untuk melaksanakan 

penyesuaian kimiawi dan struktural jangka panjang yang diperlukan untuk 

belajar dan mengingat, terutama konsoidasi ingatan procedural. Teori ini 

yang menjelaskan mengapa bayi memerlukan banyak tidur karena otak 

mereka yang sangat lentur secara cepat mengalami modifikasi-modifikasi 

sinaps besar-besaran sebagai respon terhadap rangsangan lingkungan . 

sebaliknya orang dewasa perubahan sarafnya lebih terbatas sehingga 

tidurnya lebih sedikit.
22 
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5. Gangguan tidur  

Manusia menghabiskan rata-rata 25% hidupnya dengan tidur. Waktu 

tidur bervariasi, baik pada seseorang selama masa perkembangan dan siklus 

hidupnya maupun di antara orang dengan orang. Perbedaan-perbedaan 

setiap orang di dalam dan antara subjek yang paling jelas terlihat pada masa 

bayi. Lama tidur rerata harian dalam minggu pertamake hidupan adalah 16 

jam. Terdapat penurunan bertahap pada lama tidur harian rerata selama bayi 

dan pertengahan masa kanak. Sebagian besar bayi terbangun sedikitnya satu 

kali setiap malam tetapi, berbeda dengan bayi yang memerlukan pemberian 

makan (lebih sering bayi yang meminum ASI), mereka biasanya tertidur 

sendiri kembali. Orang dewasa juga akan terbangun sebentar pada waktu 

malam tetapi sering tidak akan ingat. Frekuensi terbangun meningkat seiring 

pertambahan usia. Adapun Klasifikasi gangguan tidur : 

a. Insomnia  

Insomnia adalah suatu gangguan dengan kuantitas atau kualitas 

tidur yang  tidak cukup. Diagnosis ini dapat digunakan untuk semua usia  

(sebelumnya gangguan tidur pada masa anak-anak digolongkan secara 

terpisah). Insomnia dapat bersifat transien (riwayat hanya berlangsung 

beberapa hari atau minggu) atau kronik (riwayat menetap selama 

beberapa bulan atau tahun). Keluhan berupa ketidakmampuan tidur jauh 

lebih sering daripada keluhan lain yang berhubungan dengan tidur. 

Perkiraan prevalensinya pada orang dewasa bervariasi dari 15 % sampai 

40 %.  Adapun Faktor-faktor predisposisi insomnia adalah : 
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Keluhan lebih sering ditemukan pada kelompok masyarakat sosial 

ekonomi rendah. Setiap perbedaan pada temperatur tubuh, resistensi kulit 

dan eksresi kortikosteroid telah dihubungkan dengan variasi frekuensi 

insomnia. Sikap keluarga terhadap tidur juga dapat menentukan tingkat 

keluhan insomnia pada setiap individu. Faktor - faktor presipitasi 

insomnia : 

 Insomnia transien biasanya disebabkan oleh beberapa perubahan 

lingkungan atau suatu perubahan pola kerja-istirahat dan sering 

disebabkan oleh krisis emosional seperti kehilangan.  

 Terdapat preferensi yang bersifat individual pada tingkat bising , 

cahaya dan temperature untuk tidur. Perpindahan ke area yang lebih 

tenang dapat menimbulkan insomnia begitu pula sebaliknya. Biasanya 

tidur terganggu pada temperatur yang lebih besar dari 24 derajat 

celcius.  

 Ingesti makan dan minuman yang secara farmakologis aktif, terutama 

kafein dan alcohol dapat mengganggu tidur. 

 Penghentian konsumsi alcohol atau hipnotik juga dapat mengurangi 

tidur atau menimbulkan perubahan (misalnya peningkatan tidur 

gerakan mata cepat (REM) yang meningkatkan keadaan terbangun 

Gambaran klinis : insomnia sejatinya pada orang dewasa dan anak-anak 

menyebabkan kelelahan sepanjang hari. Pola insomnia juga haru 

diidentifikasi, yaitu, kesulitan untuk mempertahankan tidur, bangun 

terlalu cepat, gangguan pengalihan fase. Tidur yang tidak cukup akibat 
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waktu tidur yang terambat sering mengakibatkan kelelahan di pagi hari, 

dengan kesulitan terbangun, mengaktuk di siang hari dan tidur siang yang 

tidak terjadwal. 

b. Hipersomnia  

Hipersomnia adalah suatu keadaan tidur dan serangan tidur di siang 

hari yang berlebih yang terjadi secara teratur atau  rekuren untuk waktu 

yang singkat dan menyebabkan ganguan fungsi sosial atau pekerjaan. 

Pada kuisoner dan studi laboratorium, tidur pusing di siang hari 

menyerang antara 0,3 sampai 4% populasi  Etiologi : Hipersomnia 

berhubungan dengan depresi, mekipun insomnia lebih sering terjadi. 

Hiperomnia dapat menjadi gejala awal depresi.  

c. Gangguan siklus tidur-bangun 

Gangguan siklus tidur-bangun adalah tidur yang terjadi secara tidak 

sinkron dengan penanda waktu, lingkungan dan sosial. Gangguan dimana 

penderita tidak dapat tidur dan bangun pada waktu yang dikehendaki, 

walaupun jumlah tidurnya tatap. Gangguan ini sangat berhubungan 

dengan irama tidur sirkadian normal. Bagian-bagian yang berfungsi 

dalam pengaturan sirkadian antara lain temperature badan,plasma darah, 

urine, fungsi ginjal dan psikologi. Dalam keadan normal fungsi irama 

sirkadian mengatur siklus biologi irama tidur bangun, dimana sepertiga 

waktu untuk tidur dan dua pertiga untuk bangun/aktivitas. Siklus irama 

sirkadian ini dapat mengalami gangguan, apabila irama tersebut 

mengalami peregseran.  
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d. Parasomnia 

Parasomnia merupakan kelompok heterogen yang terdiri dari 

kejadian-kejadian episode yang berlangsung pada malam hari pada saat 

tidur atau pada waktu antara bangun dan tidur. Kasus ini sering 

berhubungan dengan gangguan perubahan tingkah laku danaksi motorik 

potensial, sehingga sangat potensial menimbulkan angka kesakitan dan 

kematian, Insidensi ini sering ditemukan pada usia anak berumur 3-5 

tahun (15%) dan mengalami perbaikan atau penurunan insidensi pada 

usia dewasa (3%).
13 

 

6. Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) adalah kuesioner subyektif 

yang menilai gangguan tidur dan kualitas tidur seseorang selama rentang 

waktu 1 (satu) bulan. Butir-butir pertanyaan dalam Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI) berasal dari 3 (tiga) sumber: intuisi dan pengalaman klinis dengan 

pasien-pasien gangguan tidur, tinjauan dari kuesioner kualitas tidur sebelumnya 

yang terdapat dalam literatur, dan pengalaman klinis dengan instrumen tersebut 

selama 18 bulan uji lapangan. PSQI ini menilai kualitas tidur dalam kurun 

waktu 1 (satu) bulan dengan tujuan menjembatani antara gangguan yang 

bersifat sementara dan menetap. Artinya, bila pada akhir bulan didapatkan nilai 

kualitas tidur yang sama dengan awal bulan, dapat dikatakan bahwa subyek 

mengalami gangguan tidur yang bersifat menetap.
20 

 

PSQI terdiri dari 19 pertanyaan yang harus diisi sendiri dan 5 (lima) 

pertanyaan yang diisi oleh partner tidur atau teman sekamar. Lima pertanyaan 
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yang terakhir hanya digunakan sebagai informasi klinis dan tidak ikut 

ditabulasikan dalam skoring PSQI.
20

 

Sembilan belas pertanyaan yang pertama menilai berbagai faktor yang 

berhubungan dengan kualitas tidur, meliputi perkiraan durasi dan latensi tidur 

serta frekuensi dan tingkat keparahan problem-problem spesifik yang 

berhubungan dengan tidur. Sembilan belas pertanyaan ini dikelompokkan 

dalam 7 (tujuh) komponen skor, setiap komponen memiliki skala 0 – 3. Ketujuh 

komponen ini kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan 1 (satu) skor global, 

yang memiliki rentang 0 – 21; skor yang lebih tinggi mengidikasikan kualitas 

tidur yang lebih buruk.
20

 

Ketujuh komponen PSQI merupakan versi yang terstandarisasi dari 

bidang-bidang yang dinilai secara rutin dalam wawancara klinis pasien-pasien 

dengan keluhan tidur/bangun. Komponen-komponen itu adalah kualitas tidur 

subyektif, latensi tidur, durasi tidur, efisiensi tidur sehari-hari, gangguan tidur, 

penggunaan obat tidur, dan disfungsi aktivitas siang hari.
20 

C. Hubungan kecemasan dengan kualitas tidur 

Gangguan psikis seperti stress, kecemasan, dan depresi sering dikaitkan 

dengan keluhan tidur.
24
 Insomnia atau kesulitan untuk memulai tidur  

merupakan keluhan tidur yang paling sering. Periode singkat insomnia paling 

sering berhubungan dengan kecemasan, baik sebagai sekuela terhadap  

pengalaman yang mencemaskan atau dalam menghadapi pengalaman yang 

menimbulkan kecemasan, seperti akan menghadapi ujian atau wawancara 

pekerjaan.
22
 Kondisi ansietas dapat meningkatkan kadar norepinfrin darah 

melalui stimulasi sistem saraf simpatis. Kondisi ansietas menyebabkan 
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berkurangnya siklus tidur NREM tahap IV dan tidur REM serta seringnya 

terjaga saat tidur.
23 

D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Kerangka teori  ini merupakan modifikasi dari beberapa teori 

berikut: 

 Thakur, S., & Rao, S. N. (2014). Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan 

Kualitas Tidur Pada Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 

Diponegoro Semarang. Igarss 2014, 1(1), 1–5. 

https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2 

 Kaplan, H.I., Sadock, B.J., Grebb, J.A., 2010. Kaplan-Sadock Sinopsis 

Psikiatri Ilmu Pengetahuan Psikiatri Klinis Jilid 2. Jakarta: Bina Rupa Aksara. 

Yang menyebabkan kecemasan  

 Teori Psikologis  

• Psikoanalitik (perpisahan) 

• Perilaku (respon 

kecemasan yang salah) 

• Eksistensi (tidak diketahui 

penyebabnya) 

 Teori biologis  

• Saraf otonom dan 

neurotransmitter 

• genetik 

  

KECEMASAN KUALITAS 

TIDUR 

Faktor yang mempengaruhi kualitas 

tidur 

 Gangguan psikis 

 Riwayat penyakit 

 Lingkungan  tidur 

 Paparan cahaya dan elektronik 

 Kebiasan olahraga 

 Kebiasaan merokok  
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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL 

 

A. Kerangka Konsep Penilitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

konsep pada penelitian ini adalah: 

        Variabel Independen                                                    Variabel Dependen 

         

  

 

 

 

            Variabel perancu 

             Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

 

B. Definisi Operasional  

1. Kecemasan  

Defenisi                   : Hasil skor yang diperoleh dari responden yang 

telah     menjawab pertanyaan-pertanyaan pada 

kusioner Zung Self-Rating Scale (ZSAS)  

Cara ukur   :  Metode angket 

Alat ukur   :  kuisioner Zung Self-Rating Scale (ZSAS)  

Skala    :  Nominal 

Kualitas tidur Kecemasan  

Riwayat Penyakit  
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  Hasil pengukuran :  

Rentang penilaian 20- 80, dengan pengelompokan antara lain : 

Normal (tidak cemas)  : 25 – 44  

Cemas     : > 44  

2.  Kualitas Tidur  

Defenisi : hasil skor yang diperoleh dari responden yang telah 

menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kusioner 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 

Cara ukur  : diukur dengan menggunakan angket yang di jawab  

oleh responden. 

Alat ukur  : Kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 

Skala pengukuran  : skala nominal 

Hasil pengukuran  : Nilai PSQI > 5 : Kualitas tidur buruk  

   Nilai PSQI < 5 : Kualitas tidur baik  

 

C. Hipotesis  

1. Hipotesis Null (H0) 

Tidak ada hubungan antara kecemasan  dengan kualitas tidur  pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar angkatan 2013  
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2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada hubungan antara kecemasan dengan kualitas tidur pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar angkatan 2013  
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar angkatan 2013 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat penelitian  

Penelitian dilakukan di Fakultas Kedokteraan Universitas Muhammadiyah 

Makassar.  

2. Waktu penelitian  

Penelitian dilakukan pada bulan Desember tahun 2016 sampai Januari 2017 

C. Desain Penelitian  

Desain penelitian yang akan digunakan berupa analitik observasional 

dengan metode pendekatan cross sectional. Metode ini merupakan suatu 

metode penelitian yang mempelajari hubungan antara faktor risiko 

(independen) dengan faktor efek (dependen), dimana melakukan observasi atau 

pengukuran variable sekali dan sekaligus pada waktu yang sama. Arti dari 

“satu saat” bukan berarti semua responden diukur atau diamati pada saat yang 

bersamaan, tetapi artinya dalam penelitian cross sectional setiap responden 

dilakukan pada saat pemeriksaan tersebut, kemudian peneliti tidak melakukan 

tindak lanjut. Pada penelitian ini akan mendeskripsikan hubungan antara 

kecemasan dengan kualitas tidur pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan cara pengisian kuesioner. 
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D. Teknik Pengambilan Sampel  

1.  Populasi  

 Populasi pada penelitian ini mencakup polpulasi target dan populasi 

terjangkau. Populasi target yaitu seluruh mahasiswa/i Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Populasi terjangkau yaitu 

mahasiswa/i Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

angkatan 2013 yang berjumlah 90 orang. Jadi sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar angkatan 2013 yang memenuhi kriteria inklusi. 

2.  Rumus Besar Sampel  

 Rumus mencari besar sampel dalam penelitian ini menggunakan 

rumus besar sampel penelitian analitik kategorik tidak berpasangan.  

Rumus besar sampel: 

n1 = n2 (
Zα √2𝑃𝑄  +  Zβ√(P1Q1 + P2Q2)

 P1 –  P2
)

2

 

Keterangan : 

Zα  = deviat baku alfa 

Zβ  = deviat baku beta 

P2  = proporsi pada kelompok yang tidak diketahui nilainya 

Q2 = proporsi kelompok yang nilainya merupakan judgement 

peneliti 

Q1  = 1 – P1 

P1- P2   = selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna 
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P  = proporsi total = (P1 + P2)/2 

Q   = 1 – P 

Jadi, besar sampel minimal yang dibutuhkan berdasarkan rumus besar 

sampel di atas yaitu 54 sampel. 

3.  Teknik Sampling  

Cara pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu: dengan teknik total 

sampling, dimana semua subyek yang datang dan memenuhi kriteria 

pemilihan dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah subyek yang 

diperlukan terpenuhi 

4.  Kriteria pengambilan Sampel  

a. Kriteria inklusi  

1. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar angkatan 2013 yang bersedia ikut serta dalam penelitian, 

dengan menandatangani informed consent.  

b. Kriteria eksklusi  

1. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar angkatan 2013 yang tidak bersedia menjadi responden.  

2. Menderita suatu penyakit yang dapat mengakibatkan responden 

mengalami kesulitan tidur 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer, 

yaitu data yang diambil langsung dari masing-masing sampel penelitian, 

meliputi kecemasan dan kualitas tidur. Pengumpulan data kecemasan dengan 
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pengisisan kuesioner Zung Self-Rating Scale (ZSAS). Pengumpulan data 

kualitas tidur dengan pengisian kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index 

(PSQI).  

F. Teknik Analisis Data  

1. Pengelolaan Data  

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

pengolahan data. Pengolahan data dilakukan secara manual. Tujuan 

pengolahan data adalah menyederhanakan seluruh data yang terkumpul dan 

menyajikannya dalam susunan yang lebih baik dan rapi. Pengolahan data 

manual ini melalui  4 tahapan:  

a. Editing (penyuntingan data) 

Merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan isian kuesioner 

apakah jawaban yang ada dikuesioner sudah:  

1. Lengkap   : semua pertanyaan sudah terisi jawabannya; 

2. Jelas    : jawaban pertanyaan apakah tulisannya cukup jelas 

terbaca 

3. Relevan   : jawaban yang tertulis apakah relevan dengan 

pertanyaan;  

4. Konsisten : apakah antara beberapa pertanyaan yang berkaitan 

isi jawabannya konsisten.  

b. Coding (pengkodean) 

Merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data 

berbentuk angka/bilangan. Atau dengan pengkodean lembar kuesioner, 
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pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kode yang 

disediakan pada lembar kuesioner dan observasi sesuai dengan respon 

responden. 

c. Data entry (memasukkan data) 

Entry adalah memasukkan data jawaban sesuai dengan kode 

yang telah ditentukan untuk masing-masing variabel sehingga menjadi 

satu data dasar. 

d. Cleaning  

Cleaning yaitu melakukan pengecekan dan pembersihan 

terhadap isian data yang diluar pilihan jawaban yang disediakan 

kuisioner. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk table 

dan dianalisis secara statistik deskriptif ( persentase, rata-rata, dan 

simpang baku). 

2. Analisis Data  

a. Analisis Univariat  

Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik 

dari variabel penelitian. Hasil analisis dari masing-masing variabel 

kemudian dimasukkan ke tabel distribusi frekuensi. 

b. Analisis Bivariat  

Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan diantara 

dua variabel. Dalam penelitian ini akan dibandingkan distribusi silang 

antara kedua variabel yang berhubungan, yakni hubungan antara 

kecemasan dengan kualitas tidur. Kemudian akan dilakukan uji statistik 
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untuk  menyimpulkan hubungan antara kedua variabel tersebut 

bermakna atau tidak. Uji statistik yang digunakan pada penelitian ini 

adalah uji chi squere (X
2
) jika memenuhi syarat yaitu tidak ada sel yang 

nilai observed yang bernilai nol dan tidak ada sel yang mempunyai nilai 

yang expected < 5, jika tidak memenuhi syarat maka akan dilakukan uji 

fisher. 

G. Etika Penelitian  

Etika penelitian bertujuan untuk melindungi hak-hak subjek antara lain 

menjamin kerahasiaan identitas responden, hak privasi dan martabat dan hak 

untuk bebas dari resiko cedera intrinsik ( fisik, sosial, dan emosional). Masalah 

etika yang harus diperjatikan antara lain: 

1. Persetujuan Responden (Informed Consent) 

Informed Consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti 

dengan responden peneliti dengan memberikan lembar persetujuan. 

Informed consent ini diberikan kepada responden yang diteliti yang 

memenuhi kriteria inklusi dan disertai judul penelitian, bila responden 

menolak maka peneliti tidak akan memaksa dan tetap menghormati hak- 

hak responden. 

2. Tanpa Nama (Anonimity) 

Masalah etika merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam 

penggunakan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau 

mencantumkan nama Responden pada lembar alat ukur dan untuk menjaga 

kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden, tetapi 
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lembaran yang diberikan kode. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti. Hanya 

kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Populasi dan Sampel 

Telah dilakukan penelitian tentang hubungan kecemasan dengan kualitas 

tidur mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Responden yang dipilih menjadi sampel adalah  mahasiswa angkatan 2013 

yang aktif atau sedang mengikuti kegiatan perkuliahan sementara penelitian 

berlangsung. Namun karena dalam penelitian ini, peneliti mengkaji kecemasan 

dan kualitas tidur pada mahasiswa, maka dalam pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti, diperlukan kuisioner untuk mengetahui kedua variabel yang 

diteliti tersebut. 

Data yang ada dikumpulkan melalui metode angket dengan pembagian 

kuisioner. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dalam 

table induk (Master Table) dengan menggunakan program computer yaitu 

Microsoft Excel. Dari table induk tersebutlah kemudian data dipindahkan dan 

diolah menggunakan program SPSS 23 dan kemudian disajikan dalam bentuk 

table frekuensi maupun table silang (Cross Table). 

 

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar yang beralamat di Jalan Sultan Alaudin No. 259 

Mkassar. Universitas Muhammadiyah Makassar adalah salah satu universitas 

swasta yang terletak di Makassar.  
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C. Analisis 

Data primer yang diperoleh diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan 

disertai dengan penjelasan. Hasil penelitian beserta penjelasannya disajikan 

sebagai berikut : 

1. Analisi Univariat  

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka hasil 

penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :  

Tabel 5.1 Distribusi Responden berdasarkan karakteristik umur, jenis 

kelamin, kecemasan dan kualitas tidur  

Variable                Jumlah (N)            Persen (%) 

Umur    

- 19 tahun 1 1,2 

- 20 tahun 11 13,6 

- 21 tahun  55 67,9 

- 22 tahun 13 16 

- 23 tahun 1 1,2 

Jenis Kelamin   

- Laki-laki 22 27,2 

- Perempuan 59 72,8 

Sumber : Data Primer 2017 

 

 



48 
 

            Variabel Jumlah (N)             Persen (%) 

Kecemasan 

- Tidak Cemas 

- Cemas 

Kualitas Tidur 

- Baik 

- Buruk 

 

32 

49 

 
 

                31 
 
    50 

 

39,5 

60,5 

 
 

     38,3 
 

    61,7 

Sumber : Data Primer 2017 

Berdasarkan data mengenai gambaran distribusi frekuensi 

karakteristik umur responden dapat dilihat pada tabel 5.1 diketahui bahwa 

frekuensi umur pada responden didapatkan sebanyak 1 orang (1,2 %) yang 

berumur 19 tahun, 11 orang (13,6 %) yang berumur 20 tahun, 55 orang 

(6,7 %) yang berumur 21 tahun., 13 orang (16 %) yang berumur 22 tahun, 1 

orang ( 1,2 %) yang berumur 23 tahun. 

Berdasarkan data mengenai gambaran distribusi frekuensi 

karakteristik jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 5.1 diketahui 

bahwa frekuensi jenis kelamin pada responden didapatkan 22 orang 

(27,2 %) berjenis kelamin laki-laki dan 59 orang (72,8 %) berjenis kelamin 

perempuan.  

Berdasarkan data mengenai gambaran distribusi frekuensi 

karakteristik Kecemasan, dapat dilihat pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa 

sebanyak 32 orang (39,5 %) yang tidak mengalami kecemasan, dan 

sebanyak 49 orang (60,5 %) yang mengalami kecemasan. 
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Berdasarkan data mengenai gambaran distribusi frekuensi 

karakteristik Kualitas tidur, dapat dilihat dari tabel 5.1 menunjukkan bahwa 

sebanyak 31 orang (38,3 %) yang mempunyai kualitas tidur baik, dan 

sebanyak 50 orang (61,7 %) yang mempunyai kualitas tidur buruk 

 

2. Analisis Bivariat  

Analisis Bivariat dimaksudkan untuk melihat adanya hubungan 

kecemasan dengan kualitas tidur. Berdasarkan hasil pengolahan data yang 

telah dilakukan, berupa analisis Chi-Square, maka hasil penelitian yang 

diperoleh adalah sebagai berikut :  

Tabel 5.2 Hubungan Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan 

kecemasan dan kualitas tidur.  

Sumber : Data Primer 2017 

Berdasarkan tabel 5.2 diketahui bahwa responden yang tidak 

mengalami kecemasan dan mempunyai kualitas tidur yang baik sebanyak 19 

orang (23,5%) dari total responden, sedangkan responden yang tidak 

mengalami kecemasan dan mempunyai kualitas tidur yang buruk sebanyak 

Kecemasan 

Kualitas tidur 

P OR 

CI 

Baik Buruk Total Upper Lower 

N % N % N % 

0.002 4.506 1.725 11.770 Tidak Cemas 19 23.5 13 16 32 39.5 

Cemas 12 14.8 37 45.7 49 60.5 

Total 31 38.3 50 61.7 81 100     
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13 orang (16%) dari total responden. Responden yang mengalami 

kecemasan dan mempunyai tidur baik sebanyak 12 orang (14,8 %)  dari 

total responden sedangkan responden yang mengalami kecemasan dan 

mempunyai kualitas tidur buruk sebanyak 37 orang (45,7%) dari total 

responden. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji chi-squere 

didapatkan p-value 0,002 lebih kecil dari α (0,05) yang berarti bahwa H0 di 

tolak dan Ha diterima. Artinya ada hubungan antara kecemasan dengan 

kualitas tidur. Nilai Odd Ratio (OR) 4,506 dengan 95 % Confidence Interval 

(CI) (1,725-11,770) yang berarti lebih dari satu, menandakan bahwa 

responden yang mengalami kecemasan  4,506 kali memiliki risiko 

mendapatkan kualitas tidur yang buruk. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN  

 

A. Hubungan Kecemasan dengan Kualitas Tidur 

Kecemasan adalah perasaan ketakutan (baik realistis maupun tidak 

realistis) yang disertai dengan keadaan peningkatan reaksi kejiwaan. 

Kecemasan merupakan bagian dari tiap pribadi manusia terutama jika individu 

dihadapkan pada situasi yang tidak jelas dan tidak menentu, sehingga 

kecemasan juga dapat meningkatkan kesiapan diri seseorang dalam 

menghadapi suatu tantangan.
1
 Sebagian besar dari individu merasa cemas dan 

tegang jika menghadapi situasi yang mengancam atau stressor. Pada penelitian 

ini, didapatkan responden yang mengalami kecemasan (60,5%) lebih banyak 

dibandingkan dengan responden yang tidak mengalami kecemasan (39,5). Hal 

ini dihubungkan dengan aktivitas  keseharian mahasiswa, terdapat banyak 

pekerjaan, tantangan dan tuntutan yang harus dijalankan oleh mahasiswa. 

Tantangan dan tuntutan tersebut antara lain pembuatan bermacam tugas, 

laporan, makalah maupun ujian yang merupakan salah satu bentuk evaluasi 

bagi mahasiswa yang dilakukan secara rutin. Berbagai hal dan situasi juga 

dapat mempengaruhi keberhasilan mahasiswa atau justru menghambatnya.
1
 

Jika melihat situasi responden pada saat dilakukan penelitian, dimungkinkan 

responden mendapat beban tambahan di luar kebiasan rutin yaitu tugas akhir 

berupa penyusunan skripsi sebagai prasyarat kelulusan di samping tetap 

menjalankan perkuliahan akhir semester di mana tingkat standar kompetensi  

yang harus dikuasai lebih tinggi. Kecemasan dianggap abnormal jika 
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kecemasan itu terjadi dalam situasi yang dapat diatasi dengan sedikit kesulitan 

oleh kebanyakan orang.  artinya, jika kebanyakan orang lain dapat mengatasi 

suatu kesulitan yang sama dengan lebih mudah, sedangkan seseorang 

merasakan kesulitan itu sebagai masalah yang sangat besar yang dirasa 

membuat dirinya tidak mampu untuk mengatasinya.
1
  

Teori perilaku menyatakan bahwa kecemasan disebabkan  oleh stimuli 

lingkungan spesifik. Pola berpikir yang salah,  terdistorsi, atau tidak produktif 

dapat mendahului atau  menyertai perilaku maladaptif dan gangguan 

emosional.  Penderita gangguan cemas cenderung menilai lebih  terhadap 

tingkat bahaya dalam situasi tertentu dan menilai  rendah kemampuan dirinya 

untuk mengatasi ancaman.
14 

Dalam prosesnya, faktor pencetus kecemasan yang terdapat pada 

responden misalnya tuntutan untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu dapat 

menyebabkan pelepasan epinefrin dari adrenal melalui mekanisme berikut ini, 

ancaman dipersepsi oleh panca indera, diteruskan ke korteks serebri kemudian 

ke sistem limbik dan RAS (Reticular Activating System) lalu ke hipotalamus 

dan hipofisis. Kemudian kelenjar adrenal mengeksresikan katekolamin dan 

terjadilah stimulasi syaraf otonom. Stimulasi ini akan mempengaruhi berbagai 

sitem organ. Tiga neurotransmitter utama yang berhubungan dengan 

kecemasan adalah norepinefrin, serotonin dan GABA.
26 

Pada penelitian ini diperoleh bahwa sebanyak 61,7 % yang memiliki 

kualitas tidur yang buruk. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Hanifa Nilifda yang menunjukkan 53% mahasiswa yang menjadi sampel 
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memiliki kualitas tidur yang buruk. Hal ini sesuai pula dengan  latar belakang 

dilakukannya penelitian ini di mana mahasiswa kedokteran merupakan 

sekelompok dewasa muda yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk 

belajar, menjadi lebih cemas terhadap perkuliahan, kurang puas dengan hasil 

yang dicapai dan sering belajar lebih giat sebelum tidur, kebiasaan ini 

berdampak negatif terhadap kualitas tidur dan kesehatan pada mahasiswa 

kedokteran.  

Kebutuhan tidur yang cukup tidak hanya ditentukan oleh faktor jam tidur 

(kuantitas tidur), tetapi juga oleh kedalaman tidur (kualitas tidur). Kualitas 

tidur meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif tidur, seperti lamanya tidur, 

waktu yang diperlukan untuk bisa tertidur, frekuensi terbangun dan aspek 

subjektif seperti kedalaman dan kepulasan tidur. Kualitas tidur dikatakan baik 

jika tidak menunjukkan tanda-tanda kekurangan tidur dan tidak mengalami 

masalah dalam tidur. Kondisi kurang tidur banyak ditemui di kalangan dewasa 

muda terutama mahasiswa yang nantinya bisa menimbulkan banyak efek, 

seperti berkurangnya konsentrasi belajar dan gangguan kesehatan.
27

 Sehingga 

dapat dikatakan bahwa mahasiswa kedokteran di manapun memiliki kebiasaan 

yang sama, dimana mereka sama-sama memiliki jadwal kuliah yang padat dan 

menuntut mereka untuk menguasai semua materi kuliah, sehingga banyak dari 

mereka yang belajar tanpa kenal waktu untuk beristirahat (tidur).    

Berdasarkan hasil penelitian ini, didapatkan bahwa responden yang 

mengalami kecemasan lebih banyak yang mengalami kualitas tidur yang buruk, 

dan sebaliknya responden yang tidak cemas hanya sedikit yang mengalami 
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kualitas tidur yang buruk. Dilihat dari nilai p = 0,002 yang berarti bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara kecemasan dengan kualitas tidur. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Safitri Erlina yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara kecemasan dengan kualitas tidur pada mahasiswa dengan nilai 

signifikan p = 0,000 (p < 0,01). Selain itu, terdapat pula penelitian yang 

dilakukan oleh Retno Yuli Hastuti tentang “ Hubungan tingkat kecemasan 

dengan kualitas tidur pada mahasiswa yang menyusun skripsi di STIKES 

Muhammadiyah Klaten” menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara 

kecemasan dengan kualitas tidur pada mahasiswa yang menyusun skripsi di 

STIKES Muhammadiyah Klaten dengan hasil analisis diperoleh nilai p = 0,014 

(p < 0,05)  

Gangguan psikis seperti stress, kecemasan, dan depresi sering dikaitkan 

dengan keluhan tidur.
24
 Insomnia atau kesulitan untuk memulai tidur  

merupakan keluhan tidur yang paling sering. Periode singkat insomnia paling 

sering berhubungan dengan kecemasan, baik sebagai sekuel terhadap  

pengalaman yang mencemaskan atau dalam menghadapi pengalaman yang 

menimbulkan kecemasan, seperti akan menghadapi ujian atau wawancara 

pekerjaan.
22
 Kondisi ansietas dapat meningkatkan kadar norepinfrin darah 

melalui stimulasi sistem saraf simpatis. Kondisi ansietas menyebabkan 

berkurangnya siklus tidur NREM tahap IV dan tidur REM serta seringnya 

terjaga saat tidur.
23 
Adanya kecemasan menyebabkan kesulitan memulai tidur, 

masuk tidur memerlukan waktu lebih dari 60 menit, timbulnya mimpi yang 
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menakutkan dan mengalami kesukaran bangun di pagi hari, bangun di pagi hari 

merasa kurang segar. 

Berdasarkan  hasil dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan berupa : 

 Gambaran kecemasan pada responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 

60,5 % yang mengalami kecemasan sedangkan hanya 39,5 % yang tidak 

mengalami kecemasan  

 Gambaran kualitas tidur pada responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 

61,7 % yang mengalami kualitas tidur buruk sedangkan hanya 38,3 % yang 

memiliki kualitas tidur baik 

 Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa terdapat hubungan antara 

kecemasan dengan kualitas tidur responden dengan p value = 0,002. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa kecemasan adalah salah satu faktor yang 

menyebabkan kualitas tidur buruk  

 

B. Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang murni dari peneliti maupun 

dari metode yang digunakan, serta keadaan diluar kemampuan peneliti. 

Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang di jawab oleh 

responden, dan bersifat subjektif dan tergantung kejujuran dari responden. 

Selain itu, pada penelitian ini juga dibatasi oleh waktu, baik dari peneliti 

maupun dari responden, karena pembagian dan pengisian kuesioner dilakukan 

di sela-sela jadwal perkuliahan, sehingga kemungkinan responden tidak terlalu 

fokus pada pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner. Karena keterbatasan waktu 
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pula, sehingga semua variabel berupa faktor-faktor lain yang menyebabkan 

kualitas tidur menjadi buruk pada mahasiswa tidak dapat di teliti.  

Penelitian ini hanya menilai sebagian kecil populasi pada mahasiswa, 

karena responden yang dijadikan sampel hanya dari mahasiswa FK UNISMUH 

Makassar.  
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BAB VII 

TINJAUAN KEISLAMAN 

 

A. Tinjauan Islam Tentang Kecemasan 

Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang paling sempurna, baik 

dari aspek jasmaniah lebih-lebih dari rohaniahnya. Karena kesempurnaannya 

itulah, maka untuk dapat memahami, mengenal secara mendalam dan totalitas 

dibutuhkan keahlian yang spesifik. Dan hal itu diperoleh melalui petunjuk dari 

al-Quran dan Sunah di bawah bimbingan Allah dan Rasul-Nya.
28

 

Manusia pada hakikatnya terdiri dari dua substansi yaitu fisik dan psikis. 

Substansi fisik adalah substansi material, tidak berdiri sendiri, berbentuk 

komposisi, tidak kekal dan berada dalam alam jasad. Sedangkan substansi 

psikis adalah substansi immaterial, berdiri sendiri, tidak berbentuk komposisi, 

mempunyai daya mengetahui dan menggerakkan, kekal dan berasal dari dunia 

metafisik. Manusia adalah makhluk yang mempunyai kesadaran. Ia sadar 

bahwa ia ada. Bahkan ia sadar bahwa ia sadar. Kesadaran manusia berpusat 

pada psikis atau jiwa, dan bersifat langsung. Yang sadar bukan fisik melainkan 

psikis atau jiwa (an-nafs) esensi manusia.
28

 

Setiap perubahan dalam kehidupan atau peristiwa kehidupan yang dapat 

menimbulkan stress disebut stressor. Stress ini dapat di sebabkan oleh berbagai 

faktor psikologis maupun faktor fisik atau kombinasi dari faktor-faktor 

tersebut, dimana kecemasan timbul karena individu itu tidak mampu 

menyesuaikan dirinya sendiri, orang lain dan lingkungannya. Jika individu 
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gagal menyelesaikan masalah, maka rasa cemas akan terus berlanjut, namun 

jika ditanggulangi maka rasa cemas akan berhenti.
29
 Oleh karena itu, ada 

beberapa hal yang berhubungan dengan kecemasan yaitu : 

1. Pengaruh dzikir terhadap kecemasan  

Dzikir dapat digunakan sebagai intervensi untuk memenuhi kebutuhan 

kebutuhan dasar manusia khususnya dengan masalah kecemasan, dimana 

dengan melakukan dzikir kepada Allah SWT dalam kurun waktu yang tidak 

terlalu lama, akan memberikan ketenangan, dzikir ini muncul melalui rasa 

tentang pendahiran keagungan dan keindahan Allah SWT. Kondisi ini 

merupakan relaksasi yang dapat mengurangi tingkat kecemasan, dimana 

dapat mengendorkan otot-otot tubuh yang akan menyebabkan ketenangan 

pada kondisi kejiawaan (psikis), dimana beban psikis yang dirasakan 

seseorang akan memicu respon tubuh berupa ketegangan otot. Ketegangan 

otot ini akan dapat merangsang suatu jenis serabut saraf pengirim rangsang 

nyeri ke otak. Otak akan menafsirkan rasa nyeri ini sehingga memunculkan 

perasaan tidak nyaman. Rangsangan kondisi kejiawaan (psikis) yang lemah, 

seperti merasa kesedihan berkepanjangan, akan menyebabkan hilangnya 

keseimbangan kadar serotonin dan neropineprin di dalam tubuh, dimana 

fenomena ini merupakan morfin alami yang bekerja didalam otak. 
29

 

Saleh (2010) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa dzikir 

sebagai penyembuh terhadap di antaranya dengan berdzikir menghasilkan 

beberapa efek medis dan psikologis yaitu akan menyeimbangkan 

keseimbangan kadar serotonin dan neropineprine di dalam tubuh, di mana 
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fenomena ini merupakan morfin alami yang bekerja didalam otak serta akan 

menyebabkan hati dan pikiran merasa tenang dibandingkan sebelum 

berzikir, Otot-otot tubuh mengendur terutama otot bahu yang sering 

mengakibatkan ketegangan psikis. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk 

karunia Allah yang sangat berharga yang berfungsi sebagai zat penenang 

didalam otak manusia.
29

 

Secara fisiologis, terapi spiritual dengan berdzikir atau mengingat 

asma Allah menyebabkan otak akan bekerja, ketika otak mendapat 

rangsangan dari luar, maka otak akan memproduksi zat kimia yang akan 

memberi rasa nyaman yaitu neuropeptida. Setelah otak memproduksi zat 

tersebut, maka zat ini akan menyangkut dan diserap didalam tubuh yang 

kemudian akan memberi umpan balik berupa kenikmatan atau ketenangan.
29

 

Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Rad: 28, yang berbunyi: 

 

 

 

Terjemahan : 

“Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan 

mengingat (Dzikir) kepada Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat 

Allah hati menjadi tentram” (Q.S.13:28).  

 

Bagi orang yang beriman dan selalu mengingat Allah adalah hal yang 

paling berharga di mata Tuhan. Kadang kecemasan dianggap sebagai 

peringatan sebagai peringatan atas kesalahan yang telah dibuat sehingga 

orang tersebut merasa pasrah dalam menghadapi kecemasan.
29 
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2.  Pengaruh Sholat terhadap kecemasan  

Ritual salat memiliki pengaruh yang sangat luar biasa untuk terapi 

rasa galau, gundah, dan cemas yang bersemayan dalam diri manusia. 

Dengan mengerjakan salat secara khusyuk, yakni dengan niat menghadap 

dan berserah diri secara total kepada Allah serta meninggalkan semua 

kesibukan maupun problematika kehidupan, maka seseorang akan merasa 

tenang, tentram, dan damai. Rasa gundah, stres, cemas, dan galau yang 

senantiasa menekan kehidupannya akan sirna. Rasulullah saw. senantiasa 

mengerjakan salat ketika sedang ditimpa masalah yang membuat beliau 

merasa tegang.
28
 Diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah r.a. bahwa dia telah 

berkata,  

 

 

Terjemahan : 

“Jika Nabi SAW merasa gundah karena sebuah perkara, maka beliau 

akan menunaikan salat” (HR. Abu Daud). 

 

Ritual salat memiliki pengaruh yang sangat penting untuk terapi 

perasaan berdosa yang menyebabkan rasa gundah dan menjadi penyebab 

utama penyakit jiwa. Hal ini dapat terjadi karena ritual salat bisa 

mengampuni dosa seseorang, membersihkan jiwa dari noda-noda kesalahan, 

dan menimbulkan harapan mendapatkan ampunan dan ridha Allah swt.. 

Seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah 

saw.bersabda: 
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Terjemahan : 

“Apa pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai berada di depan 

pintu rumah salah seorang di antara kalian? Dia mandi di sungai 

tersebut lima kali dalam sehari. Apa pendapat kalian tentang hal itu? 

Apakah masih ada kotoran yang tersisa pada tubuhnya?” Para sahabat 

berkata, “Tidak ada kotoran sedikit pun yang tersisa padanya”. 

Rasulullah bersabda, “Hal itu ibarat salat lima waktu. Allah akan 

mengampuni berbagai kesalahan (yang diperbuat) olehnya (melalui 

ibadah tersebut)” (HR. Bukhari) 
28

 

 

Rasulullah saw. mengajari para sahabatnya agar mereka meminta tolong 

kepada Allah melalui ritual salat untuk memenuhi kebutuhan dan 

memecahkan problem yang dihadapi.  Rasulullah mengajari para sahabatnya 

agar salat istikharah ketika mereka dihadapkan pada pilihan yang 

membuatnya ragu. Karenanya, para terapis harus mengarahkan para pasien 

yang ditanganinya sesuai dengan berat dan ringan penyakit cemasnya agar 

terapi yang diterapkan sesuai dengan yang direncanakan dan berhasil sesuai 

dengan harapan. Rasulullah juga menganjurkan para sahabatnya untuk 

mengerjakan salat tahajud. Beliau bersabda, 
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Terjemahan : 

“Kerjakanlah salat malam, sebab ia merupakan kebiasaan orang-

orang salih sebelum kamu pada zaman dahulu. Ia juga merupakan 

jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai penebus amal 

kejahatan-kejahatanmu, pencegah dosa, dan penangkal penyakit pada 

badan” (HR. Tirmidzi). 

 

3. Manfaat kata Insya Allah 

Katakata "Insya Allah" yang berarti "jika Allah menghendaki atau 

mengizinkan" bukanlah semata - mata hanya sekedar ucapan atau bahkan 

digunakan menghindari janji, tetapi sebagai muslim kita berusaha sekuat 

tenaga dan hati untuk memenuhinya. Dari QS 18: 23-24 menunjukkan 

bahwa kita tidak tahu sedetik pun di masa yang akan datang tentang apa 

yang akan terjadi terhadap kita. Kedua, hal ini juga menunjukkan bahwa 

manusia punya rencana, Allah punya kuasa, segala tindakan ditentukan oleh 

Allah tetapi bukan bukan berarti manusia tidak memiliki ruang kebebasan 

untuk bertindak. Jika kita memahaminya sebagai ketidakbebasan manusia 

bergerak tentunya tidak tepat karena Allah menganugerahi manusia 

kebebasan berkehendak. Dengan demikian, kata "insya Allah" menunjukkan 

kerendahan hati seorang hamba sekaligus kesadaran akan kekuasaan ilahi.
35

 

Frase atau katakata “insya Allah” memiliki falsafah yang mendalam. 

Pertama, dalam kalimat insya Allah tersimpan keyakinan yang kukuh, 
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bahwa Allah SWT terlibat dan punya andil dalam segala tindak tanduk 

manusia. Kesadaran akan kehadiran Allah SWT ini akan memupuk 

tumbuhnya moral yang luhur (akhlaq alkarimah). Hanya orang-orang yang 

merasa dirinya senantiasa ditatap Ilahi saja yang akan mampu menjaga dari 

segala bentuk pelanggaran. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW 

sebagai ihsan, yaitu, ''Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau 

melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesunggguhnya Dia 

melihatmu.'' (HR Muslim). Kedua, ekspresi kerendah hatian (tawadhu'). 

Seseorang yang memastikan diri bahwa besok akan bertindak sesuatu 

(sesungguhnya) terselip dalam relung jiwanya sifat kibr (sombong). 

Termasuk sikap, bahwa dirinya penentu segala sesuatu di masa depan tanpa 

ada peran Allah SWT. Seharusnya, orang yang berucap insya Allah adalah 

orang yang sadar bahwa Allah SWT selalu membimbing hamba-Nya. 

Ketiga, perpaduan usaha dan penyerahan diri. Dalam kata insya Allah 

terkandung suatu ketidakpastian akan apa yang terjadi esok. Karenanya, 

keyakinan ini akan melahirkan motivasi, mempersiapkan secara sempurna 

hal-hal yang menciptakan kesuksesan dari yang direncanakan, serta 

memastikan apa yang akan terjadi seperti yang dikehendaki.
35

 

Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an surat Al Hashr [59] ayat 18: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS 

Al Hashr [59]: 18). 
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Teori perilaku menyatakan bahwa kecemasan disebabkan  oleh stimuli 

lingkungan spesifik. Pola berpikir yang salah,  terdistorsi, atau tidak 

produktif dapat mendahului atau  menyertai perilaku maladaptif dan 

gangguan emosional.  Penderita gangguan cemas cenderung menilai lebih  

terhadap tingkat bahaya dalam situasi tertentu dan menilai  rendah 

kemampuan dirinya untuk mengatasi ancaman.
14 
Hal ini dikaitkan dengan 

makna kata Insya Allah yang ketiga yaitu : perpaduan usaha dan penyerahan 

diri. Dalam kata insya Allah terkandung suatu ketidakpastian akan apa yang 

terjadi esok. Karenanya, keyakinan ini akan melahirkan motivasi, 

mempersiapkan secara sempurna hal-hal yang menciptakan kesuksesan dari 

yang direncanakan, serta memastikan apa yang akan terjadi seperti yang 

dikehendaki. Sehingga kecenderungan anggapan tuntutan dan ancaman 

yang berlebihan akan hilang karena disertai rasa motivasi dan persiapan 

yang baik sebelumnya yang diperoleh dengan mengucapkan kata Insya 

Allah.
 35

 

4. Pengaruh Sabar dan Syukur terhadap Kecemasan  

Hasil penelitian Najati (2004) bahwa sabar  merupakan indikator dari 

kesehatan jiwa. Sabar membuat individu memiliki  kemampuan dalam 

menanggung beban hidup, teguh hati dalam menghadapi segala himpitan, 

rintangan dan cobaan. Berani sehingga tidak memiliki rasa putus asa 

sehingga terbebas dari perasaan takut dan berbagai macam masalah. 

Kecemasan yang merupakan bentuk dari rasa keterhimpitan, kegelisahan 

dan ketidakstabilan dapat diminimalisir dengan sikap sabar. Sabar dapat 
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diraih dengan taat kepada perintah Allah.
36

 

"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya 

baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan 

menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta..." (QS. 

Thaahaa, 20:124).  

 

Berdasarkan ayat di atas dapat di gambarkan bahwa keengganan 

orang-orang yang jauh dari agama untuk taat kepada Allah menyebabkan 

mereka terus-menerus menderita perasaan tidak nyaman, cemas dan stres. 

Akibatnya, mereka terkena berbagai ragam penyakit kejiwaan yang 

mewujud pada keadaan raga mereka. keadaan batin yang diliputi 

kekhawatiran akibat perasaan seperti takut, tidak aman, ledakan perasaan 

yang berlebihan, cemasdan berbagai tekanan lainnya. Sabar yang setengah 

dari keimanan tentu akan melahirkan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual 

akan menghilangkan perasaan terhimpit dan perasaan tak berdaya, bahkan 

dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit yang menimpa raga 

manusia.  Sebagian dokter menyebutkan adanya proses penyembuhan secara 

cepat pada  sebagian orang yang terkena penyakit ketika menjalankan 

ibadah haji dan ibadah lainnya.
 36

 

Coba melihat apa yang terjadi belakangan ini, bila manusia bisa sabar 

akan  larangan-larangan Allah, menahan diri untuk berlaku maksiat. Apa 

yang bisa  diharapkan dari maksiat, hanya kenikmatan sesaat. Hanya akan 

merugikan di  manusia sendiri dan akan membuat masalah baru yang hanya 

melahirkan  kecemasan dan kekhawatiran, sebagai contoh ditahan polisi 

karena terkait kasus narkoba. Perasaan-perasaan bersalah dan berdosa serta 

bertentangan dengan hati nurani dapat menimbulkan banyak kecemasan.
36
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Sabar akan musibah, menguasai diri terhadap segala cobaan, baik itu 

datang dari sesama manusia ataupun yang datang dari Allah akan lebih baik 

dilakukan karena manusia hidup tak kan lepas dari masalah yang merupakan 

dinamika hidup. Tidak ada manusia yang terebas dari rasa sedih, kehilangan 

orang-orang yang dicintai, cobaan akan materi, gangguan dari orang lain 

dan pada ketetapan Allah yang lainnya. Allah juga mengingatkan dalam 

surah al-Baqarah:155 yang isinya 

 “Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”  

 

Dengan sabar orang akan memiliki harapan kepada Allah harapan 

akan masa yang akan datang menjadi lebih baik sehingga memiliki 

keyakinan yang akan menghilangkan kegelisahan batin, menghapus rasa 

putus asa (pesimisme), memiliki rasa optimis sehingga menjadi penggerak 

yang kuat untuk maju. 
36

 

Coba renungkan beberapa hasil penelitian tentang pengaruh  ekspresi 

syukur yang dipraktikkan seseorang terhadap kesuksesan kehidupannya 

sehari-hari. Pertama, syukur bisa membawa prestasi belajarnya anak 

sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspresi anak yang 

berprestasi dalam sekolah bisa dilihat dari aktivitasnya di dunia maya dalam 

media sosialnya. Rata-rata ditemukan bahwa anak yang berprestasi di 

sekolah di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia, yang 

menggunakan jejaring sosial, misalnya Facebook, ternyata menuliskan 

statusnya dengan kata-kata positif dan ungkapan syukur dapat membuat 
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anak tersebut lebih berprestasi dan lebih cepat dewasa dalam berpikir dan 

belajarnya. Hal ini berbeda dengan anak sekolah yang selalu menulis di 

Facebook-nya dengan keluhan, kegalauan dan kata-kata negatif lainnya. 

Ternyata, siswa tersebut lebih banyak kurang berprestasi. Jadi, patut 

direnungkan bagi kita semua dalam berkomunikasi hendaknya berusaha 

mengekspresikan diri secara positif. 
37

 

Kedua, syukur membuat kita bahagia. Semakin kita sering berekspresi 

syukur maka semakin kita bahagia. Dalam konteks inilah, Syukur bisa 

membuat kita senyum. Senyum tersebut membuat kita menjadi lebih 

bahagia. Kisah kasih syukur terungkap dalam al-Qur’an surat Luqman ayat 

12, yaitu:  

“Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur 

(kepada Allah) maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya 

sendiri; dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya 

Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” 

 

Ayat tersebut menegaskan bahwa syukur yang kita lakukan membawa 

keberuntungan pada diri kita sendiri. Secara ilmiah, ada yang mengungkap 

salah satu kedahsyatan kalimat syukur bisa dibuktikan dari rahasia air. Hasil 

penelitian Dr. Masaru Emoto, seorang ilmuwan asal Jepang, melihat efek 

positif syukur melalui media air. Dijelaskan, ketika sebuah air diberi ucapan 

kalimat syukur, terima kasih maka molekul airnya membentuk sebuah 

kristal-kristal yang indah dan mempesona. Ini ibarat kita bercermin dengan 

air. Bila kita senyum, aura air memancarkan pesona yang indah. Bila kita 

mencoba marah, air akan memantulkan wajah yang kurang mempesona 

yang bisa saja membuat kita ingin melempari air itu dengan batu dengan 
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harapan berubah. Padahal seharusnya, diri kita dan hati pikiran kita yang 

perlu dirubah sehingga muka kita menjadi lebih berseri dan bahagia. Kita 

tentu mafhum, tubuh manusia ada 75% terdiri dari air, otak 74,5% air, darah 

82% air, tulang yang keras pun mengandung 22% air. Oleh karena itu, 

betapa dahsyatnya tubuh manusia ketika setiap detiknya, menitnya dan 

jamnya selalu dihiasi dengan kalimat syukur alhamdulilah. Tentu, aura 

bahagia selalu memancar dan terasa bagi siapa saja yang berinteraksi 

dengan kita semua.
 37

 

Ada lagi hasil riset dari Amerika Serikat yang dilakukan Robert A. 

Emmons, Ph.D., dari University of California, tentang dampak positif 

bersyukur. Menurutnya, bersyukur bisa membuat orang merasa lebih 

bahagia dan tidak mudah depresi. Seperti dikutip Arien Haryadi dalam web 

pribadinya, riset ini menunjukkan bahwa bersyukur secara teratur dapat 

meningkatkan kebahagiaan, kesehatan, mood,hingga hubungan dengan 

pasangan. Bahkan, rasa bersyukur juga dapat membawa efek yang luar biasa 

dari segi fisik, psikologi dan sosial.Dalam bukunya Thanks! How the New 

Science of Gratitude Can Make You Happier, Emmons sebagaimana dikutip 

Arien Haryadi, menjelaskan bahwa secara fisik, orang yang banyak 

bersyukur akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, kurang 

terganggu oleh sakit dan nyeri, dapat menurunkan tekanan darah dan tidur 

bisa lebih lama dan merasa lebih segar setelah bangun. Lalu, secara 

psikologis, orang yang banyak bersyukur memiliki tingkat emosi positifnya, 

lebih waspada, lebih hidup dan terjaga, lebih senang bersuka cita, lebih 
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optimis dan mudah bahagia. Dan, secara sosial, orang bersyukur lebih 

mudah dan suka membantu, murah hati dan penuh kasih kepada orang lain 

dan sedikit memiliki rasa kurang kesepian dan terisolasi.
 37

 

Ketiga, syukur membuat kita kaya. Di sini Anda boleh bertanya 

bagaimana cara menjadi orang kaya dan melipatgandakan rezeki? Bila Anda 

ingin jawaban terbaik, silakan renungkan salah satu firman Allah dalam ayat 

al-Qur’an:  

”Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 

(nikmat) kepadamu dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku) maka 

sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (QS. Ibrahim:7) 

Ayat tersebut menegaskan bahwa bila Anda semua ingin sukses, 

bahagia, kaya dan banyak rezeki maka bersyukurlah. Sebaliknya, bila tidak 

mau bersyukur maka Anda tentu harus siap gagal dan siap mendapat petaka 

dan bencana. Oleh karena itu, jalan terbaik yang perlu ditempuh adalah 

bersyukur, bersyukur dan bersyukur.Di sini, dapat dipahami bahwa 

bersyukur merupakan jalan pertama dan utama yang perlu dilakukan setiap 

anak manusia yang ingin sukses dan dilipatkan rezeki dan nikmatnya.
 37

 

 

B. Tinjauan Islam Tentang Tidur 

Tidur termasuk salah satu nikmat dan rahmat yang diberikan Allah Swt. 

ke pada hamba-Nya. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman: “ Dan diantara 

tanda-tanda kebesaran- Nya adalah Allah Swt. menjadikan tidur kalian di 

siang hari dan di malam hari.” (Qs. ar- Rum: 23) dengan demikian maka 

firman Allah Swt: ”....dan kami jadikan tidurmu untuk  istirahat....” (Qs. An -

Naba’: 9) merupakan indikasi terhadap nikmat terbesar diantara nikmat-nikmat 
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yang diberikan Allah Swt. kepada hamba-Nya. Tidak diragukan lagi bahwa 

alam tidur yang dirasakan selama ini adalah alam yang sangat menakjubkan 

dan penuh dengan misteri, karena manusia terbiasa menghadapinya, maka 

hilanglah rasa takjub tersebut. Sehingga tidak lagi menarik perhatian dan 

mengejutkannya.
30

 

Tidur sehat adalah dambaan setiap orang. Dengan tidur yang sehat maka 

akan  memberikan dampak jangka panjang pada kesejahteraan fisik dan psikis 

manusia. Yang banyak diterima oleh kita mengenai tidur delapan jam sehari 

sebagai tidur sehat ternyata dipatahkan oleh penelitian Daniel F.Kripke, 

seorang profesor ahli psikiatri dari Universitas California. Hasil penelitiannya 

selama sekitar enam tahun di Amerika Serikat dan Jepang menyimpulkan 

bahwa tidur selama delapan jam sehari memiliki resiko kematian lebih cepat 

dibandingkan selama 6-7 jam sehari. Penelitian tersebut melibatkan responden 

berusia 30-120 tahun.
30

 

Untuk mendapatkan tidur yang sehat dan nyaman, maka dianjurkan 

untuk meneladani  bagaimana cara tidur Nabi Muhammad Saw. tidur Nabi 

Muhammad Saw. Tidur yang sangat baik bagi kesehatan, setiap posisi dan 

waktu yang beliau pilih untuk tidur sangat bermanfaat bagi kesehatan bahkan 

jauh sebelum ilmu kedokteran berkembang  seperti sekarang. Berikut ini 

merupakan hal hal yang harus diperhatikan dari tidur yang sesuai ajaran Nabi 

Muhammad SAW : 
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1. Tidak tidur sebelum sholat isya dan tidak tidur terlalu malam setelah sholat 

isya.  

                                                                          (       )              

                                                                               . 

Terjemahan : 

 “ Sesungguhnya Rasulullah saw tidak menyukai tidur sebelum sholat 

isya dan berbicara setelahnya.” (H.R. Bukhari) 

 

Hadis di atas menerangkan bahwa saat terbaik untuk tidur adalah di 

awal malam setelah mendirikan shalat isya. Rasulullah saw tidak suka 

begadang setelah shalat isya kecuali dalam keadaan situasi yang sangat 

penting.
31 

2. Tidak  Tidur Tengkurap 

Nabi Muhammad saw bersabda kepada seseorang yang dilihatnya tidur 

dalam keadaan tengkurap, beliau Bersabda: 

 

 

Terjemahan:    

“Sesungguhnya cara tidur seperti ini tidak disukai oleh Allah Azza Wa 

Jalla” (H.R Tirmdizi) 

 

Menurut Zhafir al-Aththar, saat seseorang tidur telungkup, beberapa 

saat kemudian ia akan merasa sesak napas, karena dadanya sulit 

berkontraksi saat bernapas. Posisi tengkurap juga dapat menyebabkan 
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pembengkokan tulang belakang leher, selain itu posisi ini juga akan 

meletihkan jantung dan otak.
30 

3. Kapan waktu tidur dan berapa lama kita tidur 

Penelitian kedokteran yang menunjukkan bahwa lama ideal orang 

dewasa 6-8 jam. Hal tersebut membuktikan bahwa kebiasaan tidur 

Rasulullah saw yakni, tidur lebih awal, kemudian bangun 1/3 malam yang 

diikuti sholat Tahajjud yang dilaksanakan dengan tulus, khusyu, dan 

kontinyu sesuai dengan lama tidur ideal. Waktu tidur Nabi Muhammad Saw 

biasa tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam, tapi terkadang 

juga tidak tidur pada awal malam karena melayani kemaslahatan orang-

orang muslim. Mata beliau tidur tapi hati beliau tidak tidur. Imam Al-

Ghazali berkata: “Ketahuilah bahwa waktu malam dan siang berjumlah dua 

puluh empat jam. Janganlah tidurmu melebih delapan jam, hal itu sudah 

cukup banyak.Sekirannya anda hidup enam puluh tahun, maka dua puluh 

tahun atau sepertigadari usiamu telah anda hilangkan.”
30

 

4. Posisi tidur yang dianjurkan  

Rasulullah saw menganjurkan  posisi tidur adalah miring ke kanan 

dengan tangan diletakkan mengganjal kepala. Tidur dengan posisi miring ke 

kanan merupakan posisi tidur yang benar dan tepat. Ukuran paru-paru kiri 

lebih kecil dari paru-paru kanan. Kerena itu, jantung menahan beban yang 

lebih sedikit dan lever pun berada dalam kondisi stabil dan tidak 

menggantung. Ambung juga berada dalam kondisi nyaman dan 

mempercepat proses pengosongan lambung.  
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BAB VIII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil yang diperoleh, peneliti menyimpulkan beberapa hal, yaitu : 

1. Gambaran kecemasan responden dalam penelitian ini yaitu jumlah 

responden yang mengalami kecemasan lebih banyak dibandingkan 

dengan responden yang tidak mengalami kecemasan 

2. Gambaran kualitas tidur responden dalam penelitian ini yaitu jumlah 

responden yang mengalami kualitas tidur yang buruk lebih banyak 

dibandingan responden yang mempunyai kualitas tidur yang baik 

3. Hasil penelitian terdapat hubungan yang bermakna antara kecemasan 

ddengan kualitas tidur. Sehingga dapat dikatakan bahwa kecemasan 

adalah salah satu faktor yang menyebabkan kualitas tidur yang buruk, di 

mana orang yang mengalami kecemasan 4,5 kali lebih beresiko 

mengalami kualitas tidur yang buruk. 

4. Secara fisiologis, terapi spiritual dengan berdzikir atau mengingat Allah 

akan memberi umpan balik berupa kenikmatan dan ketenangan sehingga 

bisa dijadikan terapi kecemasan. Adapun adab dan sunnah tentang 

kebiasaan tidur Rasulullah saw dapat bermanfaat untuk  meningkatkan 

kualitas tidur jika diterapkan dalam kehidupan sehari – hari 
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B. Saran  

1. Untuk tempat penelitian 

Disarankan untuk senantiasa memberikan waktu khusus untuk 

sesi konsultasi untuk membantu penyelesaian masalah setiap 

mahasiswa dan perlu adanya sesi tambahan keagamaan baik berupa 

dzikir dan baca Al-qur’an di antara jadwal kuliah dan juga diharapkan 

senantiasa memberikan edukasi mengenai gambaran baik dan sesuai 

dengan anjuran agama 

2. Untuk responden  

Sebaiknya memperbaiki kualitas tidur dengan cara mencukupkan jam 

tidurnya, dan juga tidur sesuai dengan waktu-waktu yang telah 

dijelaskan pada penelitian ini dan sebaiknya jika ada kesulitan dalam 

hal perkuiahan  untuk lebih terbuka meminta arahan kepada orang 

yang dianggap bisa membantu 

3. Untuk peneliti  

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan dilakukan 

penelitian lebih lanjut tentang  faktor-faktor lainnya terkait dengan 

kualitas tidur, yang belum dilakukan pada penelitian ini. 
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LAMPIRAN  
 

  KUESIONER KUALITAS TIDUR 

(PSQI) 

 

1. Jam berapa biasanya anda mulai tidur malam? 

2. Berapa lama anda biasanya baru bisa tertidur tiap malam? 

3. Jam berapa anda biasanya bangun pagi? 

4. Berapa lama anda tidur dimalam hari? 

5 Seberapa sering masalah-masalah 

dibawah ini mengganggu tidur anda? 

Tidak 

pernah 

1x 

semi

nggu 

2x 

semin

ggu 

≥ 3 x 

semi

nggu  

a) Tidak mampu tertidur selama 30 menit sejak 

berbaring 

    

b) Terbangun ditengah malam atau terlalu dini      

c) Terbangun untuk ke kamar mandi     

d) Tidak mampu bernafas dengan leluasa     

e) Batuk atau mengorok     

f) Kedinginan dimalam hari     

g) Kepanasan dimalam hari     

h) Mimpi buruk     

i) Terasa nyeri     

j) Alasan lain ………dan seberapa sering 

alasan tersebut menyebabkan gangguan tidur 

    

6 Seberapa sering anda menggunakan obat 

tidur 

    

7 Selama sebulan terakhir, seberapa sering 

anda mengantuk ketika melakukan aktifitas 

disiang hari  

    

  Tidak 

antusias 

Kecil Sedang Besar 

8 Selama sebulan terakhir, seberapa besar 

antusias anda ingin menyelesaikan masalah 

yang anda hadapi 

    

 Sangat 

baik 

Baik kurang Sangat 

kurang 

9 Bagaimana kualitas tidur anda selama 

sebulan yang lalu 
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Kuisioner Anxiety Scale 
 
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling tepat sesuai dengan keadaan 

anda. 
 
 Tidak pernah sama sekali : 1     

 Kadang-kadang saja mengalami demikian : 2     

 Sering mengalami demikian : 3     

 Selalu mengalami demikian setiap hari : 4     
        

No  Pernyataan   Jawaban  

1  Saya merasa lebih gelisah atau gugup dan cemas dari 
1 2 3 4   biasanya  

       

2  Saya merasa takut tanpa alasan yang jelas  1 2 3 4 
3  Saya merasa seakan tubuh saya berantakan atau 

1 2 3 4   hancur  
       

4  Saya mudah marah, tersinggung atau panic  1 2 3 4 
5  Saya selalu merasa kesulitan mengerjakan segala 

1 2 3 4   sesuatu atau merasa sesuatu yang jelek akan terjadi       

6  Kedua tangan dan kaki saya sering gemetar  1 2 3 4 
7  Saya sering terganggu oleh sakit kepala, nyeri leher 

1 2 3 4   atau nyeri otot  
       

8  Saya merasa badan saya lemah dan mudah lelah 1 2 3 4 

9  Saya tidak dapat istirahat atau duduk dengan tenang 1 2 3 4 
10  Saya merasa jantung saya berdebar-debar dengan 

1 2 3 4   keras dan cepat  
       

11  Saya sering mengalami pusing  1 2 3 4 

12  Saya sering pingsan atau merasa seperti pingsan 1 2 3 4 

13  Saya mudah sesak napas tersengal-sengal  1 2 3 4 
14  Saya merasa kaku atau mati rasa dan kesemutan pada 

1 2 3 4   jari-jari saya  
       

15  Saya merasa sakit perut atau gangguan pencernaan 1 2 3 4 

16  Saya sering kencing daripada biasanya  1 2 3 4 
17  Saya merasa tangan saya dingin dan sering basah 

1 2 3 4   oleh keringat  
       

18  Wajah saya terasa panas dan kemerahan  1 2 3 4 

19  Saya sulit tidur dan tidak dapat istirahat malam 1 2 3 4 

20  Saya mengalami mimpi-mimpi buruk  1 2 3 4  
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