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FAKULTAS KEDOKERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

MAKASSAR 

MAULIDINAH UMAR, NIM 10542 0296 11 

HUBUNGAN KECEMASAN DENGAN INSOMNIA PADA MAHASISWA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

MAKASSAR ANGKATAN 2012-2015 

 

ABSTRAK 

Tujuan Penelitian 

Memberikan informasi tentang hubungan kecemasan dengan insomnia pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 

2012-2015 

 

Metode 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional, untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-

faktor risiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan 

data sekaligus pada suatu waktu.  
 

Hasil 

Kecemasan dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori, state-anxiety dan 

trait-anxiety, yang masing-msing kategorinya dibagi lagi berdasarkan skor total 

rendah dan tinggi dengan batasan nilai mean pada masing-masing kategori. State-

anxiety (mean = 39,15) trait-anxiety (mean = 40.13). Responden yang memiliki 

skor total state-anxiety yang tergolong rendah sebanyak 23 orang (12,8%) dan 

tergolong tinggi sebanyak 153 orang (87,2%). Pada trait-anxiety didapatkan 2 

orang (1,1%) memiliki skor total yang tergolong rendah dan 121 orang (98,9%) 

tergolong memiliki skor yang tinggi. Total mahasiswa yang menderita insomnia 

berjumlah 162 orang dengan insomnia ringan sebanyak 125 orang, insomnia 

sedang sebanyak 37 orang dan yang tidak insomnia 17 orang. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : Kecemasan (state anxiety) 

memiliki hubungan dengan kejadian insomnia berdasarkan uji korelasi  terhadap 
kejadian insomnia pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar 2012-2015. Kecemasan (trait anxiety) tidak memiliki 

hubungan dengan kejadian insomnia berdasarkan uji korelasi  terhadap kejadian 

insomnia pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar 2012-2015.  

 

Daftar pustaka: 32 (2001-2013) 

 

Kata Kunci  : kecemasan. Insomnia, mahasiswa fakultas kedokteran 
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MAKASSAR 

 

MAULIDINAH UMAR, NIM 10542 0296 11 

 

RELATIONSHIP  ANXIETY WITH INSOMNIA IN MEDICAL 

STUDENTS OF MAKASSAR MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF 2012-

2015 

 

ABSTRACT 

 

Research purposes 

Providing information about the relationship of anxiety with insomnia in Student 

Faculty of Medicine, University of Muhammadiyah Makassar Force 2012-2015 

 

Method 

This type of research is an analytic observational research with cross sectional 

approach, to study the correlation dynamics between risk factors and effects, by 

way of approach, observation or data collection at once at a time. 

 

Results 

The anxiety in this study is divided into two categories, state-anxiety and trait-

anxiety, each of which is subdivided into categories based on low and high total 

scores with a mean value limit on each category. State-anxiety (mean = 39,15) 

trait-anxiety (mean = 40.13). Respondents who had a low total state-anxiety score 

of 23 people (12.8%) and high were 153 (87.2%). In trait-anxiety found 2 people 

(1.1%) had a low total score and 121 people (98.9%) were considered to have 

high scores. Total students suffering from insomnia amounted to 162 people with 

mild insomnia as many as 125 people, insomnia was as many as 37 people and not 

insomnia 17 people. 

 

Conclusion 

Based on the results of the study can be concluded: Anxiety (state anxiety) has a 

relationship with the incidence of insomnia based on correlation test against the 

incidence of insomnia in the Student Faculty of Medicine, University of 

Muhammadiyah Makassar 2012-2015. Anxiety (trait anxiety) has no relationship 

with the incidence of insomnia based on the correlation test against the incidence 

of insomnia in the Student Faculty of Medicine, University of Muhammadiyah 

Makassar 2012-2015. 

 

References: 32 (2001-2013) 

 

Keywords: anxiety. Insomnia, medical faculty student 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tidur didefinisikan sebagai suatu keadaan bawah sadar saat orang 

tersebut dapat dibangunkan dengan pemberian rangsang sensorik atau 

dengan rangsang lainnya
1
. Tidur ditandai oleh menurunnya kesadaran secara 

reversibel, biasanya disertai posisi berbaring dan tidak bergerak
2
.  

Tidak semua orang memiliki pola tidur yang normal. Kira-kira 

sepertiga dari semua orang dewasa di Amerika mengalami suatu jenis 

gangguan tidur selama hidupnya, dan insomnia merupakan salah satu 

gangguan tidur yang paling sering ditemukan. Insomnia adalah keadaan 

dimana seseorang mengalami kesulitan dalam memulai atau 

mempertahankan tidur
3
. 

Berdasarkan riset internasional yang dilakukan US Census Bureau, 

International Data Base tahun 2004 seperti dilansir dari cureresearch, 

ketika penduduk Indonesia tahun 2004 berjumlah 238.452 juta ada sebanyak 

28.053 juta atau sekitar 11,7% orang Indonesia yang terkena insomnia 

(Bararah, 2010). Sumber lain menyebutkan bahwa penelitian terbaru 

menunjukkan 30-45% orang dewasa di seluruh dunia mengalami insomnia
4
. 

Periode singkat insomnia paling sering berhubungan dengan 

kecemasan, baik sebagai sekuel terhadap pengalaman yang mencemaskan 

atau dalam menghadapi pengalaman yang menimbulkan kecemasan, sebagai 

http://www.cureresearch.com/i/insomnia/stats-country.htm
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contoh, ketika akan menghadapi ujian atau wawancara pekerjaan, akan 

timbul pemikiran-pemikiran yang cenderung menimbulkan ketakutan atau 

perasaan gelisah dan tidak tenang, misalnya pemikiran akan hasil 

ujian/wawancara tersebut, apakah ia akan lulus/berhasil atau justru akan 

gagal. Kecemasan adalah respons terhadap suatu ancaman yang sumbernya 

tidak diketahui, internal, samar-samar, atau konfliktual
3
. 

Sensasi kecemasan sering dialami oleh hampir semua manusia. 

Perasaan tersebut ditandai oleh rasa ketakutan yang difus (luas), tidak 

menyenangkan dan samar-samar, seringkali disertai oleh gejala otonomik 

seperti nyeri kepala, berkeringat, palpitasi, kekakuan pada dada dan 

gangguan lambung ringan
3
. Beck dan Young (1978 dalam

5
 menyebutkan 

bahwa kecemasan dan depresi merupakan masalah kesehatan mental yang 

umum ditemukan di kalangan mahasiswa. 

Mahasiswa saat ini memiliki masalah-masalah yang lebih kompleks 

untuk di hadapi, yaitu meliputi tuntutan akademik yang lebih besar, seorang 

diri dalam lingkungan yang baru, perubahan dalam hubungan keluarga, 

perubahan dalam kehidupan sosial, paparan ide-ide dan godaan dari orang-

orang baru. Beberapa masalah yang menonjol adalah tekanan waktu, 

ketakutan akan kegagalan, berjuang untuk membangun identitas, tekanan 

dalam keunggulan akademik dan kompetensi yang sulit
5 

Berdasarkan beberapa artikel yang telah dipublikasikan, salah satunya 

menyatakan bahwa 20-25% dari populasi pelajar seluruh dunia mengalami 

masalah psikologi, dan mahasiswa kedokteran, mengalami stress yang lebih 
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besar
5
. Dahlin, Joneborg dan Runeson (2005 dalam

6
 menyatakan bahwa 

beberapa penelitian menunjukkan prevalensi kecemasan dan depresi yang 

tinggi di kalangan mahasiswa kedokteran, dengan tingkat tekanan psikologis 

yang secara keseluruhan konsisten lebih tinggi bila dibandingan dengan 

populasi umum pada usia sama.  

Tujuan pendidikan kedokteran adalah untuk melahirkan dokter-dokter 

yang berpengetahuan, terampil dan professional. Kurikulum pendidikan 

kedokteran telah dikembangkan sedemikian rupa untuk mencapai ambisi 

tersebut. Namun beberapa aspek pembelajaran mungkin memiliki efek 

negatif yang tidak diinginkan bagi kesehatan mental dan emosional 

mahasiswa kedokteran yang dapat merusak nilai-nilai tersebut. Beberapa 

studi menunjukkan bahwa kesehatan mental mahasiswa memburuk setelah 

memulai pendidikan kedokteran dan tetap buruk selama menjalani 

pendidikan kedokteran
7
. 

Pada satu penelitian di Pakistan dilaporkan bahwa dari total 279 

mahasiswa kedokteran, ditemukan 133 (47,7%)  individu mengalami 

kecemasan, sedangkan pada 98 (35,1%) individu mengalami depresi dan 68 

individu mengalami kecemasan dan depresi secara bersamaan
6
. 

Di Indonesia. khususnya di Jawa Tengah, beberapa penelian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kecemasan 

dengan insomnia pada mahasiswa kedokteran
8 9

. Namun pada penelitian 

lainnya, hasil yang diperoleh tidak menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara kecemasan dengan insomnia pada mahasiswa kedokteran
10
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 Berdasarkan uraian di atas dan belum adanya data penelitian 

mengenai hubungan antara kecemasan dengan insomnia pada mahasiswa 

kedokteran di Makassar, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai hubungan antara kecemasan dengan insomnia pada mahasiswa 

fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana hubungan kecemasan dengan insomnia pada Mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 

2012-2015 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Memberikan informasi hubungan kecemasan dengan insomnia pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

Angkatan 2012-2015 

 

2.   Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui distribusi kecemasan (state anxiety) pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar 2012-2015 
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b. Untuk mengetahui distribusi kecemasan (trait anxiety) pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar 2012-2015 

c. Untuk mengetahui distribusi insomnia pada Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 

2012-2015. 

d. Untuk mengetahui hubungan  kecemasan (state anxiety) dengan 

insomnia pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar 2012-2015 

e. Untuk mengetahui hubungan kecemasan (trait anxiety) dengan 

insomnia pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar 2012-2015 

 

 D.   Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mahasiswa, 

khususnya terkait topik penelitian, yakni hubungan antara 

kecemasan dengan insomnia. 

b. Sebagai bahan dasar pada penelitian selanjutnya, terutama yang 

berkaitan dengan kecemasan dan insomnia pada mahasiswa.  

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan menjadi informasi yang berguna bagi petugas 

kesehatan (dokter layanan primer, psikolog, dan psikiater) sehingga 
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dapat membantu mengurangi atau meminimalisir terjadinya 

kecemasan dan insomnia pada mahasiswa. 

b. Dengan diketahuinya stresor pada mahasiswa melalui penelitian 

ini, diharapkan mahasiswa mampu menentukan langkah-langkah 

berikutnya dalam upaya mengatasi stresor tersebut, sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya kecemasan dan insomnia pada 

mahasiswa.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 A.Landasan Teori 

    1. Tidur 

Tidur didefinisikan sebagai suatu keadaan bawah sadar saat 

orang tersebut dapat dibangunkan dengan pemberian rangsang 

sensorik atau dengan rangsang lainnya. Terdapat berbagai tahap dalam 

tidur, dari tidur yang sangat ringan sampai tidur yang sangat dalam, 

para peneliti tidur juga membagi tidur menjadi dua tipe yang secara 

keseluruhan berbeda, yang memiliki kualitas yang berbeda pula
1
. 

Tidur merupakan sebuah siklus. Setiap individu memiliki siklus 

tidur yang berbeda-beda. Menurut Perry dan Potter (1997 dalam
11

, 

tidur termasuk dalam irama sirkadian atau irama 24 jam. Irama 

sirkadian mempengaruhi pola fungsi fisiologis utama dan pola 

perilaku, seperti perubahan suhu, denyut jantung, fluktuasi tekanan 

darah, sekresi hormon, kemampuan sensorik dan suasana hati. 

Setiap malam, seseorang mengalami dua tipe tidur yang saling 

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

(NREM sleep), karena pada tipe ini gelombang otak sangat kuat dan 

frekuensinya sangat rendah, dan (2) tidur dengan pergerakan mata 

yang cepat (REM sleep), karena pada tidur ini mata bergerak dengan 

cepat meskipun orang tetap tidur
1 12 
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a. Tidur Gelombang Lambat (NREM sleep) 

Sifat–sifat tidur gelombang lambat yang dalam dapat 

dimengerti dengan mengingat saat-saat terakhir setelah tetap 

terjaga selama lebih dari 24 jam, dan kemudian tidur nyenyak yang 

terjadi dalam satu jam pertama setelah mulai tidur
1
.  

Tidur NREM dibagi menjadi 4 stadium
13 12

: 

1. Stadium 1: saat transisi antara bangun penuh dan tidur, 

sekitar 30 detik sampai 7 menit dengan karakteristik 

gelombang otak low-voltage pada pemeriksaan 

electroencephalografi (EEG) 

2. Stadium 2: juga ditandai dengan gelombang otak low-

voltage pada EEG. Perbedaan dengan stadium 1 adalah 

adanya gelombang high-voltage yang disebut “sleep 

spindles” dan K complexes. 

3. Stadium 3 dan 4: sering disebut tidur yang dalam atau 

“delta sleep”. EEG menunjukkan gelombang yang lambat 

dengan amplitude tinggi. 

b. Tidur REM (Tidur Paradoksikal, Tidur Desinkronisasi) 

Tidur REM merupakan tipe tidur saat otak benar-benar dalam 

keadaan aktif
 1 12

. 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 tak ada. 
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Sebaliknya, sewaktu orang menjadi semakin lebih nyenyak 

sepanjang malamnya, durasi tidur REM juga semakin lama
1
.  

Dua puluh lima persen waktu tidur dihabiskan pada status 

REM dan 75% pada status NREM. Pada orang muda yang sehat, 

waktu yang dibutuhkan dari stadium 1 sampai dengan 3 hanya 45 

menit. Stadium 4 berlangsung sekitar 70-120 menit, berulang 

sampai 6 kali sebelum terbangun. Pada tidur yang normal terdapat 

kecenderungan perpindahan stadium dari tidur yang dalam menjadi 

tidur yang ringan. Empat jam pertama tidur terdiri atas 

pengulangan status NREM dan kebanyakan pada stadium 3 dan 4, 

sedangkan 4 jam kedua lebih banyak terjadi pengulangan pada 

stadium 1 dan 2 serta status REM 
13 

c. Siklus antara Keadaan Tidur dan Keadaan Siaga 

Siklus tidur-bangun (keadaan siaga) serta berbagai tahapan 

tidur disebabkan oleh hubungan timbal-balik antara tiga system 

saraf: (1) sistem keterjagaan, yaitu bagian dari reticular activating 

system yang berasal dari batang otak; (2) pusat tidur gelombang 

lambat di hipotalamus yang mengandung neuron tidur yang 

menginduksi tidur; dan (3) pusat tidur paradoksal di batang otak 

yang mengandung neuron tidur REM. Pola interaksi di antara 

ketiga regio saraf ini, menghasilkan rangkaian siklis antara keadaan 

terjaga dan tidur
12

. 
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Ketika pusat tidur tidak diaktifkan, nuklei pengaktivasi 

retikular di mesensefalon dan pons bagian atas akan terbebas dari 

inhibisi, yang memungkinkan nuklei pengaktivasi retikular ini 

menjadi aktif secara spontan. Keadaan ini selanjutnya akan 

merangsang korteks serebri dan sistem saraf perifer, yang keduanya 

kemudian mengirimkan banyak sinyal umpan balik positif kembali 

ke nuklei retikular yang sama agar sistem ini tetap aktif. Oleh 

karena itu, begitu timbul keadaan siaga, ada kecenderungan secara 

alami untuk mempertahankan keadaan ini akibat umpan balik 

positif tersebut 
1
. 

Kemudian, sesudah otak tetap aktif selama beberapa jam, 

neuron-neuron itu sendiri dalam sistem aktivasi mungkin menjadi 

letih. Akibatnya, siklus umpan balik positif di antara nuklei 

retikular mesensefalon dan korteks akan memudar dan pengaruh 

perangsang tidur dari pusat tidur akan mengambil alih, sehingga 

timbul peralihan yang cepat dari keadaan siaga menjadi keadaan 

tidur 
1
. 

Siklus tidur normal dapat diinterupsi dengan mudah. Sistem 

keterjagaan dapat diaktifkan oleh masukan sensorik aferen (sebagai 

contoh, seseorang mengalami kesulitan tidur jika lingkungan 

berisik). Konsentrasi penuh atau keadaan emosi yang kuat, 

misalnya rasa cemas atau kegembiraan, dapat mencegah orang 
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tidur, demikian juga aktivitas motorik, misalnya bangkit dan 

berjalan-jalan, dapat membangunkan orang yang mengantuk 
12

. 

Teori ini dapat menjelaskan timbulnya peralihan yang cepat 

dari keadaan tidur menjadi keadaan siaga dan dari keadaan siaga 

menjadi keadaan tidur. Teori ini juga dapat menjelaskan keadaan 

terbangun dari tidur (arousal), keadaan insomnia yang timbul bila 

pikiran seseorang dipenuhi oleh suatu pikiran, dan keadaan siaga 

yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas fisik tubuh 
1
. 

Substansi neurohormonal yang dihubungkan dengan siklus 

tidur-bangun 

1. Nuklei rafe dan sistem serotonin. Di bagian tengah pons dan 

medula oblongata terdapat beberapa nuklei tipis yang disebut 

nuklei rafe. Kebanyakan neuron pada nuklei ini menyekresi 

serotonin. Neuron itu mengirimkan serabut-serabut ke 

diensefalon dan sedikit serabut ke korteks serebri, dan serabut 

yang lain lagi turun ke medula spinalis. Serotonin memiliki 

kemampuan menekan rasa nyeri. Serotonin yang dilepaskan 

dalam diensefalon dan serebrum hampir pasti berperan 

sebagai inhibitor penting untuk membantu menghasilkan 

tidur normal 
1
. 

2. Lokus seruleus dan siatem norepinefrin. Lokus seruleus 

adalah area kecil yang terletak bilateral dan di sebelah 

posterior pada sambungan antara pons dan mesensefalon. 
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Serabut-serabut saraf pada area ini menyebar ke seluruh otak 

dan menyekresikan norepinefrin. Norepinefrin berperan 

dalam membantu pengaturan seluruh aktivitas dan perasaan, 

seperti peningkatan kewaspadaan 
1
. 

2.  Insomnia 

Depkes RI (1995) mendefinisikan insomnia sebagai suatu 

kondisi tidur yang tidak memuaskan secara kuantitas dan/atau 

kualitas, yang berlangsung dalam satu kurun waktu tertentu dan 

menurut
3
, insomnia adalah kesukaran dalam memulai atau 

mempertahankan tidur. Insomnia juga sering didefinisikan sebagai 

keluhan tidur yang buruk atau tidak memuaskan yang berhubungan 

dengan distres berat dan juga gangguan dalam lingkungan kerja, sosial 

dan interpersonal
14

.  

Menurut American Academy of Sleep Medicine (2008)
15

, 

insomnia terjadi jika seseorang mengalami satu atau lebih dari 

beberapa masalah berikut: 

1) Kesulitan memulai tidur. 

2) Berusaha untuk mempertahankan tidur, sering terbangun pada 

malam hari. 

3) Cenderung terbangun terlalu dini dan tidak dapat tidur kembali. 

4) Kualitas tidur yang buruk (non-restorative sleep). 

Masalah-masalah di atas dapat disebabkan oleh berbagai faktor 

biologis, psikologis maupun sosial. Masalah tersebut mengakibatkan 
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tidak memadainya tidur seseorang, meskipun orang tersebut memiliki 

kesempatan untuk mendapatkan tidur malam sepenuhnya. Insomnia 

berbeda dengan kekurangan tidur atau sleep deprivation, yang terjadi 

ketika sesorang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan tidur 

malam sepenuhnya (American Academy of Sleep Medicine, 2008)
15

. 

a.  Klasifikasi Insomnia 

Secara internasional insomnia masuk dalam 3 sistem diagnostik 

yaitu International code of diagnosis (ICD) 10, Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) IV dan International 

Classification of Sleep Disorders (ICSD)
13 

Dalam ICD 10, insomnia dibagi menjadi 2 yaitu
13

: 

1) Organik 

Gangguan tidur yang disebabkan oleh faktor organik 

(seperti narkolepsi dan katapleksi, dll) (Depkes RI, 1993) 

2) Non organik 

a. Dyssomnias (gangguan pada lama, kualitas dan waktu 

tidur, seperti insomnia dan hipersomnia) 

b. Parasomnias (ada episode abnormal yang muncul 

selama tidur seperti mimpi buruk, berjalan sambil tidur, 

dll) 

Dalam ICD 10 tidak dibedakan antara insomnia 

primer atau sekunder. Insomnia dalam ICD 10 ini 

adalah insomnia kronik yang sudah diderita paling 
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sedikit 1 bulan dan sudah menyebabkan gangguan 

fungsi dan sosial
13

. 

Dalam DSM IV, gangguan tidur (insomnia) dibagi menjadi 

empat tipe yaitu
13

: 

1) Gangguan tidur yang berkorelasi dengan gangguan mental lain 

2) Gangguan tidur yang disebabkan oleh kondisi medis umum 

3) Gangguan tidur yang diinduksi oleh bahan-bahan atau keadaan 

tertentu 

4) Gangguan tidur primer (gangguan tidur tidak berhubungan sama 

sekali dengan kondisi mental, penyakit, ataupun obat-obatan.) 

Berdasarkan International Classification of Sleep Disorders 2
nd

 

Edition, dalam American Academy of Sleep Medicine (2008)
15

, 

insomnia diklasifikasikan menjadi: 

1) Adjustment insomnia 

Insomnia ini disebut juga sebagai insomnia akut atau insomnia 

jangka pendek. Hal ini biasanya disebabkan oleh suatu sumber 

stres dan cenderung berlangsung hanya beberapa hari atau 

minggu.  

2) Behavioral insomnia of childhood  

Dua tipe utama dari insomnia yang mempengaruhi anak-anak. 

Tipe Sleep-onset association terjadi ketika seorang anak jatuh 

tertidur dengan suatu tindakan (digendong atau ditimang) dan 

tidak dapat tertidur jika tidak dilakukan hal tersebut. Tipe Limit-
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setting terjadi ketika seorang anak menolak untuk pergi tidur bila 

waktu tidur tidak dibatasi dengan ketat.  

3) Idiopathic Insomnia 

Suatu insomnia yang dimulai pada masa anak-anak dan bertahan 

seumur hidup, insomnia ini tidak dapat dijelaskan menngunakan 

penyebab-penyebab lain.  

4) Inadequate sleep hygiene 

Disebabkan oleh kebiasaan tidur yang buruk sehingga membuat 

seseorang tetap terjaga atau mengganggu jadwal tidur orang 

tersebut.  

5) Insomnia due to drug or substance, medical condition, or mental 

disorder 

Gejala insomnia seringkali merupakan akibat dari salah satu 

penyebab ini. Insomnia sering dikaitkan dengan gangguan 

kejiwaan, seperti depresi, dibandingkan dengan kondisi medis 

lainnya.  

6) Paradoxical insomnia  

Keluhan insomnia parah terjadi meskipun tidak terdapat bukti 

adanya gangguan tidur.  

7) Psychophysiological Insomnia  

Keluhan insomnia terjadi seiring dengan jumlah kekhawatiran dan 

kecemasan yang berlebihan mengenai tidur dan kesulitan tidur.  
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b. Epidemiologi 

Kira-kira sepertiga dari semua orang dewasa Amerika 

mengalami suatu jenis gangguan tidur selama hidupnya. Insomnia 

adalah gangguan tidur yang paling sering terjadi dan paling dikenal 

(3). Dari penelitian The Gallup Organization didapatkan 50% 

penduduk Amerika pernah mengalami insomnia. Dari hasil penelitian 

di masyarakat, prevalensi insomnia pada usia lanjut di Amerika adalah 

36% untuk laki-laki dan 54% untuk perempuan
13 

American Academy of Sleep Medicine (2008)
15

 menyebutkan 

bahwa sekitar 30% orang dewasa memiliki gejala-gejala insomnia dan 

sekitar 10% orang dewasa tersebut menderita insomnia yang cukup 

parah sehingga menyebabkan timbulnya konsekuensi pada siang hari. 

Insomnia banyak ditemukan pada usia pertengahan dan pada orang 

dewasa tua. Wanita lebih cenderung mengalami insomnia daripada 

pria. 

Berdasarkan riset internasional yang dilakukan US Census 

Bureau, International Data Base tahun 2004 seperti dilansir dari 

cureresearch, ketika penduduk Indonesia tahun 2004 berjumlah 

238,452 juta ada sebanyak 28,053 juta atau sekitar 11,7% orang 

Indonesia yang terkena insomnia (16). Sumber lain menyebutkan 

bahwa penelitian terbaru menunjukkan 30-45% orang dewasa di 

seluruh dunia mengalami insomnia
4
. 

 

http://www.cureresearch.com/i/insomnia/stats-country.htm
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c. Etiologi 

Penyebab insomnia secara umum dapat dilihat pada tabel 1.  

Tabel II.1. Penyebab Umum Insomnia 

Gejala Insomnia Sekunder karena 

Kondisi medis 

Insomnia Sekunder karena 

Kondisi Psikiatrik atau 

Lingkungan 

Sulit jatuh 

tidur 

Tiap kondisi yang    

menyakitkan atau tidak 

menyenangkan 

Lesi SSP 

Kondisi yang menyebabkan 

sulit tetap tidur, kadang-

kadang 

Kecemasan 

Kecemasan ketegangan, otot-

otot 

Perubahan lingkungan 

Gangguan tidur irama 

sirkadian 

Sulit tetap 

tidur 

Sindrom apnea tidur 

Mioklonus nocturnal dan 

sindrom tungkai gelisah 

(restless leg syndrome) 

Faktor diet (kemungkinan) 

Kejadian episodik 

(parasomnia) 

Depresi, terutama depresi 

primer 

Perubahan lingkungan 

Gangguan tidur irama 

sirkadian 

Gangguan stress 

pascatraumatik 
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Efek zat langsung (termasuk 

alkohol) 

Efek putus zat (termasuk 

alkohol) 

Interaksi zat 

Penyakit endokrin atau 

metabolik 

Penyakit infeksi, neoplastik, 

atau lain 

Kondisi yang menyakitkan 

atau tidak menyenangkan 

Lesi atau penyakit batang 

otak atau hipotalamus 

Ketuaan  

Skizofrenia 

 Sumber : (3) 

d. Diagnosis 

Kriteria Diagnostik Insomnia Non-Organik berdasarkan 

PPDGJ-III
17

; Depkes RI, 1993) :
 

Hal tersebut di bawah ini diperlukan untuk membuat diagnosis pasti: 
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1) Keluhan adanya kesulitan masuk tidur atau mempertahankan 

tidur, atau kualitas tidur yang buruk 

2) Gangguan minimal terjadi 3 kali dalam seminggu selama 

minimal 1 bulan 

3) Adanya preokupasi dengan tidak bisa tidur dan peduli yang 

berlebihan terhadap akibatnya pada malam hari dan sepanjang 

siang hari 

4) Ketidakpuasan terhadap kuantitas dan atau kualitas tidur 

menyebabkan penderitaan yang cukup berat dan mempengaruhi 

fungsi dalam sosial dan pekerjaan 

5) Adanya gangguan jiwa lain seperti depresi dan anxietas tidak 

menyebabkan diagnosis insomnia diabaikan.  

6) Kriteria “lama tidur” (kuantitas) tidak diguankan untuk 

menentukan adanya gangguan, oleh karena luasnya variasi 

individual. Lama gangguan yang tidak memenuhi kriteria di atas 

(seperti pada “transient insomnia”) tidak didiagnosis di sini, 

dapat dimasukkan dalam reaksi stres akut (F43.0) atau gangguan 

penyesuaian (F43.2) 

e. Insomnia Severity Index 

ISI (Insomnia Severity Index) dirancang untuk menjadi alat ukur 

dalam skrining singkat dan juga alat ukur hasil (outcome) intervensi 

dalam suatu penelitian mengenai pengobatan insomnia. Skala 

pengukuran dalam ISI sesuai dengan kriteria DSM-IV untuk 



 
 

20 
 

insomnia, dimana alat ukur ini mengacu pada kondisi yang dialami 

oleh responden dalam dua minggu terakhir, meliputi masalah onset 

tidur maupun kesulitan dalam pemeliharaannya (terbangun terlalu 

dini), kepuasan mengenai pola tidur yang dimiliki saat ini, timbulnya 

gangguan dalam kegiatan sehari-hari karena masalah tidur yang 

dialami dan tingkat kepedulian terhadap insomnia itu sendiri
18

. 

Terdapat tujuh item yang diukur dalam  alat ukur ini, dengan 

menggunakan 5 poin skala Likert  (0=tidak ada hingga 4=masalah 

yang sangat berat). Rentang skor yang diperoleh adalah 0 hingga 28, 

dengan interpretasi semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin 

berat insomnia yang di derita
18

.  

3.  Kecemasan 

Menurut Kamus Saku Kedokteran Dorland (1998)
19

 kecemasan 

adalah perasaan keprihatinan, ketidakpastian, dan ketakutan yang 

timbul tanpa stimulus/sebab yang jelas. Kecemasan adalah suatu 

penyerta yang normal dari pertumbuhan, perubahan, pengalaman 

sesuatu yang baru dan belum dicoba serta dari penemuan identitasnya 

sendiri dan arti hidup. Kecemasan dapat dibedakan menjadi dua jenis, 

yakni kecemasan normal dan kecemasan patologis (respon yang tidak 

sesuai terhadap stimulus yang diberikan berdasarkan intensitas atau 

durasinya)
3
. 

Sensasi kecemasan sering dialami oleh hampir semua manusia. 

Perasaan tersebut ditandai oleh rasa ketakutan yang difus (luas), tidak 
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menyenangkan dan samar-samar, seringkali disertai oleh gejala 

otonomik seperti nyeri kepala, berkeringat, palpitasi, kekakuan pada 

dada dan gangguan lambung ringan. Seseorang yang cemas mungkin 

juga merasa gelisah, seperti yang dinyatakan dengan ketidakmampuan 

untuk duduk atau berdiri lama. Kumpulan gejala tertentu yang 

ditemukan selama kecemasan cenderung bervariasi dari orang ke 

orang
3
. 

a. Epidemiologi 

Perkiraan yang diterima untuk prevalensi gangguan 

kecemasan umum satu tahun terentang antara 3 sampai 8 persen. 

Sebanyak 25% pasien yang ditemui psikiater didiagnosis 

mengalami gangguan kecemasan. Kemungkinan 50% pasien 

dengan gangguan kecemasan umum memiliki gangguan mental 

lainnya
3
. 

Pada satu penelitian di Pakistan dilaporkan bahwa dari total 

279 mahasiswa kedokteran, ditemukan 133 (47,7%)  individu 

mengalami kecemasan, sedangkan pada 98 (35,1%) individu 

mengalami depresi dan 68 individu mengalami kecemasan dan 

depresi secara bersamaan (Alvi dkk, 2010). Pada penelitian laiinya 

disebutkan bahwa dari 534 individu, dilaporkan 7,5% diantaranya 

mengalami kecemasan
20 

Rasio wanita dan laki-laki yang menderita kecemasan kira-

kira 2 berbanding 1
 3

, hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
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perbedaan rasio terjadinya kecemasan. Sedangkan pada penelitian 

lainnya, disebutkan bahwa tidak ada perbedaan kecemasan pada 

laki-laki dan perempuan
20

.  

b. Klasifikasi Tingkat Kecemasan 

Ada empat tingkat kecemasan, yaitu
25

 : 

1. Kecemasan ringan: berhubungan dengan ketegangan dalam 

kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi 

waspada dan meningkatkan lahan persepsinya. Manifestasi 

yang muncul pada tingkat ini adalah kelelahan, iritabel, lapang 

persepsi menigkat, kesadaran tinggi, mampu untuk belajar, 

motivasi meningkat dan tingkah laku sesuai situasi. 

2. Kecemasan sedang: Manifestasi yang muncul pada tingkat ini 

yaitu kelelahan meningkat, kecepatan denyut jantung dan 

pernapasan meningkat, ketegangan otor meningkat, bicara 

cepat dengan volume tinggi, lahan persepsi menyempit, 

mampu untuk belajar namun tidak optimal, kemampuan 

konsentrasi menurun, perhatian selektif dan terfokus pad 

rangsangan yang tidak menambah kecemasan, mudah 

tersinggung, tidak sabar, mudah lupa, marah dan menangis. 

3. Kecemasan berat: Manifestasi yang muncul pada tingkat ini 

adalah sakit kepala, diare, palpitasi, lahan persepsi menyempit, 

tidak mau belajar secara efektif, berfokus pada dirinya sendiri 
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dan keinginan untuk menghilangkan kecemasan tinggi, 

perasaan tidak berdaya, bingung, disorientasi. 

4. Panik : berhubungan dengan terperangah, ketakutan dan terror 

karena mengalami hilang kendali. Tanda dan gejala yang 

terjadi pada keadaan ini adalah sulit bernafas, dilatasi pupil, 

palpitasi, pucat, pembicaraan inkoheren, tidak dapat berespon 

pada perintah sederhana, berteriak-teriak/menjerit, mengalami 

halusinasi dan delusi. 

c. Etiologi 

Ada beberapa teori mengenai penyebab kecemasan
21

: 

1) Teori Psikologis 

Dalam teori psikologis terdapat 3 bidang utama: 

a) Teori psikoanalitik 

Freud menyatakan bahwa kecemasan adalah suatu 

sinyal kepada ego yang memberitahukan adanya suatu 

dorongan yang tidak dapat diterima dan menyadarkan 

ego untuk mengambil tindakan defensif terhadap tekanan 

dari dalam tersebut. Idealnya, penggunaan represi sudah 

cukup untuk memulihkan keseimbangan psikologis 

tanpa menyebabkan gejala, karena represi yang efektif 

dapat menahan dorongan di bawah sadar. Namun jika 

represi tidak berhasil sebagai pertahanan, mekanisme 

pertahanan lain (seperti konversi, pengalihan, dan 
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regresi) mungkin menyebabkan pembentukan gejala dan 

menghasilkan gambaran gangguan neurotik yang klasik 

(seperti histeria, fobia, neurosis obsesif-kompulsif). 

b) 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 maladaptive 

dan gangguan emosional. Penderita gangguan cemas 

cenderung menilai lebih terhadap derajat bahaya dalam 

situasi tertentu dan menilai rendah kemampuan dirinya 

untuk mengatasi ancaman. 

c) Teori eksistensial 

Teori ini memberikan model gangguan kecemasan 

umum dimana tidak terdapat stimulus yang dapat 

diidentifikasikan secara spesifik untuk suatu perasaan 

kecemasan yang kronis. 

2) Teori Biologis 

Peristiwa biologis dapat mendahului konflik 

psikologis namun dapat juga sebagai akibat dari suatu 

konflik psikologis. 

a) Sistem saraf otonom 
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Stresor 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 

mensekresikan katekolamin dan terjadilah stimulasi 

saraf otonom. 

Hiperaktivitas sistem saraf otonom akan 

mempengaruhi berbagai sistem organ dan 

menyebabkan gejala tertentu, misalnya: 

kardiovaskuler (contohnya: takikardi), muskuler 

(contohnya: nyeri kepala), gastrointestinal 

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

cepat). 

b) Neurotransmiter 

Tiga neurotransmiter utama yang berhubungan dengan 

kecemasan adalah norepinefrin, serotonin, dan gamma-

aminobutyric acid (GABA). 

1) Norepinefrin 

Pasien yang menderita gangguan 

kecemasan mungkin memiliki sistem 

noradrenergik yang teregulasi secara buruk. Badan 
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sel sistem noradrenergik terutama berlokasi di 

lokus sereleus di pons rostral dan aksonnya keluar 

ke korteks serebral, sistem limbik, batang otak, dan 

medula spinalis. Percobaan pada primata 

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 meninggi dalam cairan serebrospinalis dan 

urin. 

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, 
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menyebabkan peningkatan kecemasan pada pasien 

dengan gangguan kecemasan. 

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. 

Faktor budaya juga merupakan salah satu 

penyebab kecemasan yang penting. Pekerjaan, 

pendidikan, institusi agama, dan sosial budaya 

semuanya dapat menjadi konflik yang 

menyebabkan kecemasan. 

d. Gambaran Klinis  

Keluhan dan gejala umum yang berkaitan dengan 

kecemasan dapat dibagi menjadi gejala somatik dan psikologis
21 

1) Gejala somatik 
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a) Keringat berlebih. 

b) Ketegangan pada otot skelet: sakit kepala, kontraksi pada 

bagian belakang leher atau dada, suara bergetar, nyeri 

punggung. 

c) Sindrom hiperventilasi: sesak nafas, pusing, parestesi. 

d) Gangguan fungsi gastrointestinal: nyeri abdomen, tidak 

nafsu makan, mual, diare, konstipasi. 

e) Iritabilitas kardiovaskuler: hipertensi, takikardi. 

f) Disfungsi genitourinaria: sering buang air kecil, sakit saat 

berkemih, impoten, sakit pelvis pada wanita, kehilangan 

nafsu seksual. 

2) Gejala psikologis 

a) Gangguan mood: sensitif sekali, cepat marah, mudah sedih. 

b) Kesulitan tidur: insomnia, mimpi buruk, mimpi yan 

berulang-ulang. 

c) Kelelahan, mudah capek. 

d) Kehilangan motivasi dan minat. 

e) Perasaan-perasaan yang tidak nyata. 

f) Sangat sensitif terhadap suara: merasa tak tahan terhadap 

suara-suara yang sebelumnya biasa saja. 

g) Berpikiran kosong, tidak mampu berkonsentrasi, mudah 

lupa. 

h) Kikuk, canggung, koordinasi buruk. 
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i) Tidak bisa membuat keputusan: tidak bisa menentukan 

pilihan bahkan untuk hal-hal kecil. 

j) Gelisah, resah, tidak bisa diam. 

k) Kehilangan kepercayaan diri. 

l) Kecenderungan untuk melakukan segala sesuatu berulang-

ulang. 

m) Keraguan dan ketakutan yang mengganggu. 

n) Terus menerus memeriksa segala sesuatu yang telah 

dilakukan. 

e. State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 

STAI dikembangkan oleh Spielberger (1968, 1977). STAI 

digunakan untuk mengukur intensitas cemas dan membedakan 

kecemasan sementara/situasional yang disebut sebagai state-

anxiety (kondisi sementara yang dialami dalam situasi tertentu) dan 

trait-anxiety  (kecenderungan umum untuk melihat situasi sebagai 

ancaman). Pada awalnya, STAI dikembangkan sebagai instrumen 

penelitian untuk mempelajari kecemasan dalam sampel populasi 

orang dewasa normal, tetapi dapat STAI juga digunakan untuk 

skrining gangguan kecemasan dan dapat digunakan dengan sampel 

pasien
22

. 

STAI terdiri dari 2 bagian dan bertujuan untuk mengukur 

kecemasan sesaat (state anxiety) dan kecemasan dasar (trait 

anxiety). Formulir STAI Y-1 yang terdiri dari item 1-20 mengukur 
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kecemasan sesaat atau situasional (state anxiety) dan formulir 

STAI Y-2 yang merupakan item 21-40 mengukur kecemasan dasar 

(trait anxiety). Pada formulir STAI Y-1 memiliki alternatif  

jawaban menggunakan skala Likert dari skala 1 sampai 4 dengan 

penjabaran; 1 (tidak sama sekali), 2 (agak), 3 (cukup/sedang-

sedang), 4 (amat sangat). Pada formulir STAI Y-2 juga terdiri dari 

4 skala Likert namun alternatif pilihan jawabannya berbeda, yaitu; 

1 (hampir tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), dan 4 

(hampir selalu). Alat ukur ini menggunakan skor total dengan 

rentang skor 20-80 
22

. 

4. Hubungan Kecemasan dengan Insomnia  

Periode singkat insomnia paling sering berhubungan dengan 

kecemasan, baik sebagai sekuel terhadap pengalaman yang 

mencemaskan atau dalam menghadapi pengalaman yang 

menimbulkan kecemasan, sebagai contoh, ketika akan menghadapi 

ujian atau wawancara pekerjaan, akan timbul pemikiran-pemikiran 

yang cenderung menimbulkan ketakutan atau perasaan gelisah dan 

tidak tenang, misalnya pemikiran akan hasil ujian/wawancara tersebut, 

apakah ia akan lulus/berhasil atau justru akan gagal 
3
. Kecemasan dan 

depresi merupakan masalah kesehatan mental yang paling umum 

ditemukan di kalangan mahasiswa 
5
. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Taylor dkk (2005) 

20
, dilaporkan bahwa dari total 534 individu, 150 (19.7%) dilaporkan 
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mengalami insomnia dan 7.5% mengalami kecemasan, dan dinyatakan 

bahwa individu dengan insomnia 17, 35 kali lebih beresiko mengalami 

kecemasan. Penelitian lain yang dilakukan pada mahasiswa 

kedokteran, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara kecemasan dengan kejadian insomnia 
8 9

, namun pada 

penelitian lainnya yang juga dilakukan pada mahasiswa kedokteran 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

kecemasan dan insomnia 
10

. 

Berdasarkan beberapa artikel yang telah dipublikasikan, salah 

satunya menyatakan bahwa 20-25% dari populasi pelajar seluruh 

dunia mengalami masalah psikologi 
5
. Pada penelitian yang dilakukan 

di Pakistan, dilaporkan bahwa dari total 279 mahasiswa kedokteran, 

ditemukan 133 (47,7%)  individu mengalami kecemasan, sedangkan 

pada 98 (35,1%) individu mengalami depresi dan 68 individu 

mengalami kecemasan dan depresi secara bersamaan 
6
. 
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5. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 6.1. Kerangka Teori 

 Sumber: Modifikasi teori 
3 1 12 

 

Kecemasan 

Insomnia 

Aktivasi sistem 

keterjagaan 

Norepinefrin Serotonin GABA 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Konsep Pemikiran 

 

  

 

B. Hipotesis Penelitian 

1. Hipotesis Nol :  

Tidak ada hubungan kecemasan dengan kejadian insomnia pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar angkatan 2012-2015 

2. Hipotesis alternative : 

Ada hubungan  kecemasan dengan kejadian insomnia pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 

2012-2015 

C. Definisi operasional dan kriteria objektif 

1. insomnia adalah suatu kondisi tidur yang tidak memuaskan secara kuantitas 

dan/atau kualitas, yang berlangsung dalam dua minggu terakhir. 

a. alat ukur = kuesioner 

b. cara pengukuran = pengisian kuesiner 

c. hasil ukur = Skor total berkisar antara  0 – 28. Semakin tinggi skor, 

maka semakin berat insomnia yang di derita. 

kecemasan insomnia 
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d. skala ukur = rasio  

2. kecemasan adalah  perasaan keprihatinan, ketidakpastian, dan ketakutan 

yang timbul tanpa stimulus/sebab yang jelas 

a. alat ukur = kuesioner 

b. cara pengukuran = pengisian kuesioner 

c. hasil ukur = Skor total berkisar antara 20 - 80. Semakin tinggi skor, 

maka semakin berat kecemasan yang dirasakan. 

d. skala ukur = rasio 

3. stressor adalah Suatu sumber stres psikologis yang dimiliki seseorang 

a. alat ukur = kuesioner 

b. cara ukur = pengisian kuesioner 

c. hasil ukur = Pilihan yang terdapat di dalam daftar yang tersedia 

d. skala ukur = rasio 
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Populasi dan Sampel 

Seluruh mahasiswa FK Unismuh 

angkatan 2012-2015 

Pelaksanaan Penelitian 

Membagikan kuesioner pada sampel yang 

telah dipilih 

 

Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data 

Jawaban keusioner dari responden  

 

Insomnia 

 

Kecemasan 

Uji Korelasi 

Pearson 

Hasil Penelitian 

D. Alur Penelitian 
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Rencana / Jadwal Kegiatan 

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Oktober 2015 sampai dengan 

bulan Maret 2016, yang terdiri dari tahapan persiapan proposal skripsi dan 

survei pendahuluan, penyusunan proposal, seminar proposal, pengambilan data, 

pengolahan dan analisis data, penyusunan laporan dan sidang skripsi. 

Tabel 3.1. Rencana kegiatan 

 Rencana 

Kegiatan 

Oktober 

2015 

Minggu 

ke 

November 

2015 

Minggu 

ke 

Desember 

2015 

Minggu 

ke 

Januari 

2016 

Minggu 

ke 

Februari 

2016 

Minggu ke 

Maret 

2016 

Minggu  

ke 

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

1 Persiapan proposal 

skripsi dan survei 

pendahuluan 

                     

2 Penyusunan proposal 

skripsi 

                     

3 Seminar proposal 

skripsi 

                     

4 Pengambilan data                      

5 Pengolahan dan analisis 

data 

                     

6 Penyusunan hasil 

penelitian 

                     

7 Seminar hasil / 

penelitian 

                     

8 Persiapan siding /                      
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seminar akhir 

9 Seminar / siding akhir                      
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 

dengan pendekatan cross sectional. Pendekatan cross sectional dalam 

penelitian ini digunakan untuk mempelajari dinamika korelasi antara 

faktor-faktor risiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau 

pengumpulan data sekaligus pada suatu waktu. 
23 

B. Waktu dan  Tempat Penelitian  

Penelitian ini Insya Allah dilakukan pada bulan Oktober - Maret 

2015 di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi  

a. Populasi Target  

Populasi target pada penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

b. Populasi Terjangkau  

Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

angkatan 2012-2015 
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2.  Sampel Penelitian  

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 

fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar (FK 

Unismuh) angkatan 2012-2015. Total sampel berjumlah 303   

mahasiswa, dengan sampel minimal berjumlah : 

Rumus Slovin :     

 

 

Dimana   n = ukuran sampel 

               N = ukuran populasi 

               e 
2 

= persen kelonggaran ketidak telitian karena         

kesalahan pengambilan sampel yang masih 

dapat di tolerir 

jadi, sampel minimal pada penelitian ini: 

n =            N 

 .          1 + (Ne
2
) 

n =                   303 

             1 + (303 x (0,05)
2
) 

n =           303 

              1,7575 

n =      172,40         173 Sampel  

 Penelitian ini dilakukan pada tiga angkatan (tahun 

pendidikan) yang berbeda karena peneliti ingin mengetahui apakah 

n   =         N 

 1 + (Ne2) 
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tahun pendidikan berhubungan dengan timbulnya kecemasan dan 

insomnia.  

3.  Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

a. Kriteria Inklusi: 

(1). Mahasiswa yang bersedia menjadi responden dan  

menandatangani informed consent. 

(2).     Mahasiswa yang sehat secara fisik maupun mental. 

b.  Kriteria Eksklusi: 

(1).  Masahasiswa yang mengalami insomnia dibawah 2   

mingg 

4. Variabel Penelitian 

a. Variabel Dependen 

Variabel dependen (variabel terikat) pada penelitian ini 

adalah insomnia. 

b. Variabel Independen   

Variabel independen (variabel bebas) pada penelitian ini 

adalah kecemasan. 

D. Cara Pengumpulan Data  

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang 

dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner. 

Kuesioner yang digunakan adalah: 

1. Data diri responden (nama, jenis kelamin, tempat tinggal dan 

pekerjaan orang tua). 
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2. STAI (State-Trait Anxiety Inventory) untuk menilai 

kecemasan.  

STAI terdiri dari 2 bagian dan bertujuan untuk mengukur 

kecemasan sesaat (state anxiety) dan kecemasan dasar (trait 

anxiety). Formulir STAI Y-1 yang terdiri dari item 1-20 

mengukur kecemasan sesaat atau situasional (state anxiety) 

dan formulir STAI Y-2 yang merupakan item 21-40 mengukur 

kecemasan dasar (trait anxiety). Pada formulir STAI Y-1 

memiliki alternatif  jawaban menggunakan skala Likert dari 

skala 1 sampai 4 dengan penjabaran; 1 (tidak sama sekali), 2 

(agak/sedikit), 3 (cukup/sedang-sedang), 4 (amat sangat). Pada 

formulir STAI Y-2 juga terdiri dari 4 skala likert namun 

alternatif pilihan jawabannya berbeda, yaitu; 1 (hampir tidak 

pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), dan 4 (hampir selalu). 

Alat ukur ini menggunakan skor total dengan rentang skor 20-

80, dimana semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin 

berat kecemasan yang dirasakan. 
22 

3. Insomnia Severity Index untuk menilai insomnia.  

ISI (Insomnia Severity Index) mengacu pada kondisi 

yang dialami oleh responden dalam dua minggu terakhir, 

meliputi masalah onset tidur maupun kesulitan dalam 

pemeliharaannya (terbangun terlalu dini), kepuasan mengenai 

pola tidur yang dimiliki saat ini, timbulnya gangguan dalam 
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kegiatan sehari-hari karena masalah tidur yang dialami dan 

tingkat kepedulian terhadap insomnia itu sendiri. 
18 

Terdapat tujuh item yang diukur dalam  alat ukur ini, 

dengan menggunakan 5 poin skala Likert  (0=tidak ada hingga 

4=masalah yang sangat berat). Rentang skor yang diperoleh 

adalah 0 hingga 28, dengan interpretasi semakin tinggi skor 

yang diperoleh, maka semakin berat insomnia yang di derita. 
18 

E. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Rosyiidta Jannah Berdasarkan hasil uji validitas 

yang telah dilakukan, setiap item yang terdapat dalam alat ukur 

kecemasan umum (state-anxiety) dan insomnia memiliki rxy  >  r 

tabel (r tabel pada penelitian ini adalah 0,138). Adapun hasil uji 

reliabilitasnya, alat ukur kecemasan umum (state-anxiety) memiliki  

Cronbach’s Alpha sebesar  0.890 dan alat ukur insomnia memiliki  

Cronbach’s Alpha sebesar 0.800, dengan demikian, kedua alat ukur 

ini telah dianggap valid dan reliabel untuk digunakan sebagai alat 

ukur pada penelitian ini. 

Untuk alat ukur kecemasan umum (trait-anxiety), item 4 

memiliki rxy  <  r tabel, sehingga item ini dianggap gugur dan 

dieliminasi dari dalam alat ukur.  

Tabel di bawah ini menunjukkan item yang dinyatakan 

gugur dan di eliminasi dari alat ukur: 
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Tabel III.2 Item gugur skala kecemasan umum (trait-anxiety) 

 Butir Pertanyaan 

Korelasi 

Pearson 

Sig. (2-

Tailed) 

Corrected 

Item-Total 

Corellation 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item 

deleted 

 

4 

Saya berharap saya dapat 

bahagia seperti yang 

tampak pada orang lain 

.152 .011 .043 .895  

 Setelah item tersebut dieliminasi, Cronbach’s Alpha yang 

diperoleh adalah sebesar 0.895. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa alat ukur kecemasan umum (trait-

anxiety) ini telah dianggap valid dan reliabel sehingga dapat 

digunakan dalam penelitian ini 

F. Cara Pengolahan Data 

Tahap Pengolahan Data 

1. Editing  

Editing dilakukan untuk meneliti kelengkapan, kesinambungan 

dan keseragaman untuk mempermudah dalam pengolahan data. 

2. Coding  

Coding, yaitu pengklasifikasian dan pemberian kode pada data 

hasil kuisioner untuk memudahkan dalam pengolahan data. 

2. Entry Data 

Entry adalah memasukkan data yang diperoleh menggunakan 

program komputer SPSS untuk proses analisis data. 



44 
 

3. Tabulating  

Tabulating merupakan pengorganisasian data agar dapat mudah 

dijumlah, disusun, dan ditata untuk disajikan dan dianalisis. 

G. Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan akan dianalis dengan uji  statistik 

menggunakan software. Analisis statistik yang dilakukan terdiri dari : 

1. Deskriptif, untuk melihat distribusi kecemasan (state anxiety dan trait 

anxiety) pada mahasiswa fakultas kedokteran universitas 

muhammadiyah makassar angkatan 2012-2015.. 

2. Analitik, berupa uji korelasi (r) untuk melihat hubungan antara 

kecemasan dengan insomnia. Uji korelasi pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan uji korelasi Pearson karena setelah dilakukan uji 

normalitas data, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa data pada 

penelitian ini memenuhi syarat uji korelasi Pearson, yakni data yang 

akan di uji  berdistribusi normal. 
24
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 Bab V 

Hasil 

A. Karakteristik responden 

Total responden pada penelitian ini berjumlah 179 mahasiswa. Selain 

peneliti, responden terdiri dari mahasiswa fakultas kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar angkatan 2012-2015 yang berjumlah 303 0rang 

dengan sampel minimal menggunakan rumus slovin dengan hasil sampel 

179 orang yang terdiri dari responden laki-laki sebanyak 52 orang dan 

responden perempuan sebanyak 127 orang. angkatan 2012 sebanyak 50 

orang, angkatan 2013 sebanyak 50 orang, angkatan 2014 sebanyak 40 

orang dan angkatan 2015 sebanyak 39 orang. Sebagian besar reponden 

tinggal bersama keluarga dengan persentase sebesar 36,87%. Pekerjaan 

orang tua dari sebagian besar orang tua dari responden bekerja sebagai 

wiraswasta dengan persentase sebesar 31,84%. Karakteristik subjek 

selengkapnya dapat di lihat pada table di bawah ini. 

Tabel V.1 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

 No.  Jenis    Banyak responden 

   Kelamin  n  % 

1   Laki-laki  52  29,1 

2   perempuan  127  70,9 

   Total   179  100,0 
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Tabel V.2 karakteristik responden berdasarkan angkatan 

No   Angkatan  Banyak responden 

      n  % 

1   2012   50  27,9 

2   2013   50  27,93 

3   2014   40  22,4 

4   2015   39  21,8 

   Total   179  100,0 

Sumber : data primer 2016 

 

Tabel V.3 karakteristik responden berdasarkan tempat tinggal 

No  tempat tinggal   Banyak responden 

      n  % 

1  bersama orang tua  43  24,1 

2  bersama keluarga  6  36,9 

3  rumah kontrakan/kos  63  35,2 

4  asrama    7  3,9 

  Total    179  100,0 

Sumber : data primer 2016 
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Tabel V.4 karakteristik responden berdasarkan pekerjaan orang tua 

No. Pekerjaan orang tua  Banyak Responden 

      n  % 

1  pegawai swasta  44  24,6 

2  PNS    56  31,2 

3  Wiraswasta   57  31,8 

4  Pensiun   22  12,3 

  Total    179  100,0 

   Sumber : data primer 2016 

 

B. Analisis 

1. Univariat 

Kecemasan dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori, state-

anxiety dan trait-anxiety, yang masing-msing kategorinya dibagi lagi 

berdasarkan skor total rendah dan tinggi dengan batasan nilai mean pada 

masing-masing kategori. State-anxiety (mean = 39,15) trait-anxiety (mean = 

40.13). Responden yang memiliki skor total state-anxiety yang tergolong 

rendah sebanyak 23 orang (12,8%) dan tergolong tinggi sebanyak 153 orang 

(87,2%). Pada trait-anxiety didapatkan 2 orang (1,1%) memiliki skor total 

yang tergolong rendah dan 121 orang (98,9%) tergolong memiliki skor yang 

tinggi.  

Distribusi insomnia dikategorikan lagi berdasarkan kategori insomnia 

pada Insomnia Severity Index (ISI). Total mahasiswa yang menderita 
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insomnia berjumlah 162 orang dengan insomnia ringan sebanyak 125 orang, 

insomnia sedang sebanyak 37 orang dan yang tidak insomnia 17 orang. 

Distribusi kecemasan 

Tabel V.5 distribusi kecemasan (state-anxiety)  

No.  state anxiety   Banyak responden 

      n  % 

1  Rendah   23  12,8 

2  Tinggi    156  87,2 

 Total    179  100,0 

Sumber : data primer 2016 

Responden yang memiliki skor total state-anxiety rendah sebanyak 23 

orang dengan persentase sebesar 9,50%. Sedangkan responden yang 

memiliki skor total state-anxiety tinggi sebanyak 156 orang dengan 

persentase sebesar 87,15%.  

 

 

 

 

 

Tabel V.6 Distribusi  kecemasan (Trait Anxiety)  

No.  Trait anxiety   Banyak responden 
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      n  %  

1  Rendah   2  1,1 

2  Tinggi    177  98,9 

 Total    179  100,0 

Sumber : data primer 2016 

Adapun untuk responden dengan skor total trait-anxiety yang ringan 

sebanyak 2 oran dengan persentase sebesar 1,12%. Sedangkan responden 

dengan total skor trait-anxiety tinggi sebanyak 177 orang dengan 

persentase sebesar 98,88%. 

  Tabel V.7 Distribusi insomnia berdasarkan kecemasan 

No.  Insomnia   Banyak responden  

      n  % 

1  Tidak insomnia  17  9,5 

2  Insomnia ringan  125  69,8 

3  Insomnia sedang  37  20,7 

4  Insomnia berat   0  0,0 

  Total    179  100,0 

Sumber : data primer 2016 

 Berdasarkan table V.7 Distribusi insomnia berdasarkan 

kecemasan diperoleh responden yang tidak mengalami insomnia 

sebanyak 17 orang dengan persentase sebesar 9,50%, responden yang 
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mengalami insomnia ringan sebanyak 125 orang dengan persentase 

sebesar 69,83%, tidak terdapat responden yang mengalami insomnia 

berat. 

2. Bivariat 

Uji Hipotesis 

Tabel V.8 Hubungan kecemasan state anxiety terhadap insomnia 

State Anxiety 

Kategori Insomnia 

Tidak 

Insomnia 

Insomnia 

Ringan 

Insomnia 

Sedang 

Insomnia 

Berat 

Rendah 7 16 0 0 

Tinggi 10 109 37 0 

                Total             17      125             37        0 

      Sumber : data primer 2016 

                           Responden yang memiliki skor total state anxiety rendah 

dinyatakan mengalami insomnia ringan sebanyak 16 orang, insomnia 

sedang dan berat tidak ada. Untuk skor total atate anxiety dengan skor 

tinggi terdapat 10 orang yang tidak mengalami insomnia, 109 orang yang 

mengalami insomnia ringan dan 37 orang yang mengalami insomnia 

sedang. 

   

 

Tabel V.9  Korelasi kecemasan (State-Anxiety) dan Insomnia 

Correlations 
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  State Anxiety Insomnia 

State Anxiety Pearson Correlation 1 .297
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 179 179 

Insomnia Pearson Correlation .297
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 179 179 

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

                Sumber : data primer 2016 

Dari tabel V.9, dapat dapat disimpulkan  bahwa Pearson correlation 

untuk state anxiety-insomnia adalah 0.297 dengan p value = 0.000 ( p < 

0.05) hal ini menunjukkann bahwa kedua variabel memiliki hubungan 

yang signifikan dengan kekuatan korelasi yang tergolong lemah. Adapun 

arah korelasi positif menunjukkan bahwa kedua variabel ini bergerak 

searah, artinya semakin tinggi kecemasan maka akan semakin meningkat 

pula insomnia yang dialami. 

 

  

Tabel V.10 Hubungan kecemasan (trait anxiety) terhadap insomnia 

Trait Anxiety Kategori Insomnia 
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Tidak 

Insomnia 

Insomnia 

Ringan 

Insomnia 

Sedang 
Insomnia Berat 

Rendah 0 2 0 0 

Tinggi 17 123 37 0 

            Total                 17             125             37       0 

  Sumber : data primer 2016 

  Responden dengan dengan skor total trait anxiety yang ringan 

terdapat 2 responden yang mengalami insomnia ringan, sedangkan 

responden dengan skor total trait anxiety tinggi terdapat 17 reponden yang 

tidak mengalami insomnia, 123 responden yang mengalami insomnia 

ringan, 37 responden yang mengalami insomnia sedang dan tidak terdapat 

reponden yang mengalami insomnia berat. 

 

 

 

 

 

 

Tabel V.11 korelasi kecemasan (trait anxiety) dan insomnia 



 

 

53 

 

Correlations 

  Trait Anxiety Insomnia 

Trait Anxiety Pearson 

Correlation 

1 .022
**

 

Sig. (2-tailed)  .769 

N 179 179 

Insomnia Pearson 

Correlation 

.022
**

 1 

Sig. (2-tailed) .0.769  

N 179 179 

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

       Sumber : data primer 2016 

Dari tabel V.11, dapat dapat disimpulkan  bahwa Pearson 

correlation untuk trait anxiety-insomnia adalah 0.022 dengan p value = 

0.769 ( p > 0.05), hal ini menunjukkann bahwa kedua variabel memiliki 

tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kekuatan korelasi yang 

tergolong lemah. Adapun arah korelasi positif menunjukkan bahwa kedua 

variabel ini bergerak searah, artinya semakin tinggi kecemasan maka akan 

semakin meningkat pula insomnia yang dialami.  



54 
 

BAB VI 

PEMBAHASAN 

        

           Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

kecemasan dengan kejadian insomnia pada mahasiswa fakultas kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2012-2015. Jumlah 

subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sehingga 

dijadikan sampel penelitian, yaitu sebanyak 179 sampel. Hasil penelitian 

yang diperoleh akan dibahas sebagai berikut. 

A.  Analisis Univariat 

1. Distribusi kecemasan dan insomnia 

              Kecemasan dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori, state-

anxiety dan trait-anxiety, state anxiety merupakan kecemasan sementara atau 

situasional yang dialami dalam situasi tertentu sedangkan trait anxiety 

merupakan kecemderungan umum yang melihat situasi sebagai ancaman
22

.  

masing-msing kategorinya dibagi lagi berdasarkan skor total rendah dan 

tinggi dengan batasan nilai mean pada masing-masing kategori. State-anxiety 

(mean = 39,15) trait-anxiety (mean = 40.13). Responden yang memiliki skor 

total state-anxiety yang tergolong rendah sebanyak 23 orang (12,8%) dan 

tergolong tinggi sebanyak 153 orang (87,2%). Pada trait-anxiety didapatkan 

2 orang (1,1%) memiliki skor total yang tergolong rendah dan 121 orang 

(98,9%) tergolong memiliki skor yang tinggi. 
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Berdasarkan tabel V.5 Responden yang memiliki skor total state-anxiety 

rendah sebanyak 23 orang dengan persentase sebesar 9,50%. Sedangkan 

responden yang memiliki skor total state-anxiety tinggi sebanyak 156 orang 

dengan persentase sebesar 87,15%.  

Adapun untuk responden dengan skor total trait-anxiety ringan yang 

tercantum dalam tabel V.6 sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 1,12%. 

Sedangkan responden dengan total skor trait-anxiety tinggi sebanyak 177 orang 

dengan persentase sebesar 98,88%. 

Berdasarkan table V.7 Distribusi insomnia pada penelitian ini diperoleh 

responden yang tidak mengalami insomnia sebanyak 17 orang dengan persentase 

sebesar 9,50%, responden yang mengalami insomnia ringan sebanyak 125 orang 

dengan persentase sebesar 69,83%, tidak terdapat responden yang mengalami 

insomnia berat. Hal ini sejalan dengan sumber yang menyatakan state anxiety 

merupakan emosi sementara pada waktu tertentu
22

, state anxiety berubah-ubah 

intensitasnya dan berfluktuasi dari waktu kewaktu sehingga dapat mempengaruhi 

keadaan tidur seseorang
23

. 

 

 

 

 

 



56 
 

 

B. Bivariat 

1. Distribusi insomnia berdasarkan kecemasan  

             Berdasarkan tabel V.8 Responden yang memiliki skor total state anxiety 

rendah dinyatakan mengalami insomnia ringan sebanyak 16 orang, insomnia 

sedang dan berat tidak ada. Untuk skor total atate anxiety dengan skor tinggi 

terdapat 10 orang yang tidak mengalami insomnia, 109 orang yang mengalami 

insomnia ringan dan 37 orang yang mengalami insomnia sedang. 

  Adapun untuk responden dengan skor total trait-anxiety ringan yang 

tercantum dalam tabel V.10, 2 orang mengalami insomnia ringan. Sedangkan 

responden dengan skor total trait-anxity yang tinggi terdapat 17 orang yang tidak 

mengaami insomnia, 123 orang mengalami insomnia ringan,  37 orang mengalami 

insomnia sedang dan tidak ada yang mengalami insomnia berat. Trait anxiety 

merupakan karakteristik kepribadian yang stabil, dalam hal ini kecemasan 

diartikan sifat yang permanen atau menetap
23

. 

 Dari table V.8 dan table V.10 Penelitian ini dapat dibubungkan 

dengan teori 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 

maladaptive dan gangguan emosional. Penderita gangguan cemas 

cenderung menilai lebih terhadap derajat bahaya dalam situasi tertentu dan 

menilai rendah kemampuan dirinya untuk mengatasi ancaman
21

.  
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2. Korelasi Antara Kecemasan Dan Insomnia  

Berdsarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis yang diajukaan dalam penelitian ini dapat diterima, yaitu 

adanya hubungan yang signifikan antara kecemasan dan insomnia pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

angkatan 2012-2015. 

Berdasarkan  tabel V.9, dapat dapat disimpulkan  bahwa Pearson 

correlation untuk state anxiety-insomnia adalah 0.297 dengan p value = 

0.000 ( p < 0.05) hal ini menunjukkann bahwa kedua variabel memiliki 

hubungan yang signifikan dengan kekuatan korelasi yang tergolong lemah. 

Adapun arah korelasi positif menunjukkan bahwa kedua variabel ini 

bergerak searah, artinya semakin tinggi kecemasan maka akan semakin 

meningkat pula insomnia yang dialami. Sedangakan Pearson correlation 

untuk trait anxiety-insomnia adalah 0.022 dengan p value = 0.769 ( p > 

0.05), hal ini menunjukkann bahwa kedua variabel tidak memiliki hubungan 

yang signifikan dengan kekuatan korelasi yang tergolong lemah. Adapun 

arah korelasi positif menunjukkan bahwa kedua variabel ini bergerak searah, 

artinya semakin tinggi kecemasan maka akan semakin meningkat pula 

insomnia yang dialami. Hasil penelitian ini sejalan dengan peneitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa kecemasan dan insomnia memiliki 

hubungan yang signifikan (Amalia, 2013; Dewi, 2011). 

Dari tabel V11, dapat disimpulkan  bahwa Pearson correlation 

untuk trait anxiety-insomnia adalah 0.022 dengan p value = 0.769 ( p > 
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0.05), hal ini menunjukkann bahwa kedua variabel memiliki tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan kekuatan korelasi yang tergolong lemah. 

Adapun arah korelasi positif menunjukkan bahwa kedua variabel ini 

bergerak searah, artinya semakin tinggi kecemasan maka akan semakin 

meningkat pula insomnia yang dialami. Hal ini sejalan dengan penelitian 

sebelumya menunjukkan hasil yang bertentangan, Cahyanti (2011) 

menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

kecemasan dengan insomnia. Hal ini mungkin terjadi karena perbedaan 

populasi, jumlah sampel dan alat ukur yang digunakan dalam pelaksanaan 

penelitian.  
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BAB VII 

TINJAUAN KEISLAMAN 

 

A. PENDAHULUAN 

Tidur merupakan salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah swt. yang 

patut disyukuri. Tidak sedikit orang yang mempunyai kesulitan untuk tidur, 

sehingga ia harus minum obat, dan bagi orang yang mendapatkan kemudahan 

untuk tidur patut mensyukurinya
26

.  Tidur juga merupakan salah satu yang sangat 

dibutuhkan oleh manusia agar dapat mempertahankan status kesehatannya pada 

tingkat yang optimal
26

. Selain itu proses tidur dapat memperbaiki berbagai sel 

dalam tubuh. Apabila kebutuhan tidur tersebut cukup, maka jumlah energi yang 

diharapkan dapat memulihkan status kesehatan dan mempertahankan kegiatan 

dalam kehidupan sehari-hari terpenuhi
26

. 

Kecemasan adalah kondisi jiwa yang penuh dengan ketakutan dan 

kekhawatiran dan ketakutan akan apa yang mungkin terjadi, baik berkaitan 

dengan permasalahan yang terbatas maupun hal-hal yang aneh. Deskripsi umum 

akan kecemasan yaitu “ perasaan tertekan dan tidak tenang, serta berpikiran kacau 

dengan disertai banyak penyesalan”. Hal ini sangat berpengaruh pada tubuh, 

hingga tubuh dirasa menggigil, menimbulkan banyak keringat, jantung berdegup 

cepat, lambung terasa mual, tubuh terasa lemas, kemampuan berproduktivitas 

berkurang, hingga banyak manusia yang melarikan diri kealam imajinasi sebagai 

bentuk terapi sementara
27

. 
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Insomnia adalah kesukaran dalam memulai atau mempertahankan tidur. 

Insomnia juga sering didefinisikan sebagai keluhan tidur yang buruk atau tidak 

memuaskan yang berhubungan dengan distres berat dan juga gangguan dalam 

lingkungan kerja, sosial dan interpersonal
14

. 

B. TIDUR MENURUT PANDANGAN ISLAM 

Kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. 

Menurut WHO (world Health Organization) sehat adalah memperbaiki kondisi 

manusia, baik jasmani, ruhani ataupun akal, sosial dan bukan semata-mata 

memberantas penyakit. Sedangkan Majelis Ulama‟ Indonesia, dalam Musyawarah 

Nasional tahun 1983 merumuskan kesehatan sebagai ketahanan jasmaniah, 

ruhaniah, dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib 

disyukuri dengan mengamalkan (tuntunan-Nya), dan memelihara serta 

mengembangkannya. Kesehatan adalah keadaan pada makhluk hidup, guna 

memfungsikan seluruh organ tubuhnya secara harmonis. Untuk manusia 

pengertian kesehatan dapat diartikan kesempurnaan keadaan jasmani, ruhani, dan 

sosial
28

. Tidur Sebagai Satu Diantara Tanda Kekuasaan Allah Azza wa Jalla.Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala berfirman ( Ar-Rum : 23) 

ٌَّ فٍِ َذنَِك ألَََاٍت نِّقَْىٍو  ُِْم َوانََُّهاِر َواْبحَِغآُإُكى يٍِّ فَْضهِِه اِ ٍْ َءاََاجِِه َيَُاُيُكى بِانَّه َوِي

  َ ُعىٌ ًَ  ََْس

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah tidurmu diwaktu malam 

dan siang hari serta usahamu mencari sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya 



61 
 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

mendengarkan”. [Ar Rum: 23]
28 

Firman Allah SWT dalam surah Al-Furqan : 47 

َم انَُّهَاَر َُُشىًرا َم نِبَاًسا َوانَُّْىَو ُسبَاجًا َوَجعَ َم نَُكُى انهَُّْ َى انَِّذٌ َجعَ  َوهُ
  

“Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk 

istirahat, dan menjadikn siang untuk bangun dan berusaha”  

 Dalam surah Az-Zumar : 42, Allah SWT berfirman: 

ْىَت  ًَ َُْها اْن ًٰ َعهَ ِسُك انَّحٍِ قََض ًْ ْث فٍِ يَ َُاِيَها ۖ فَُُ ًُ ٍَ َيْىجَِها َوانَّحٍِ نَْى جَ َْفَُس ِحُ ُ ََحََىفًَّ اأْلَ َّللاَّ

 ٌَ ََاٍت نِقَْىٍو ََحَفَكَُّزو َِ نَِك 
ٰ
ٌَّ فٍِ َذ ًًًّ ۚ اِ ًٰ أََجٍم ُيَس  َوَُْزِسُم اأْلُْخَزٰي اِنَ

” Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) 

yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah 

Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang 

ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan 

Allah bagi kaum yang berfikir”.
28

 

1. Ashabul Nuzul 

Dalam Al-Quran dan Tafsirnya, Surat Ar-Rum yang berarti Bangsa 

Romawi. Surat ini terdiri atas 60 ayat, dan termasuk pada golongan 

Makkiyah. Dinamakan Ar-Rum karena pada surat ini terdapat pemberitaan 

bangsa Romawi yang mulanya dikalahkan oleh bangsa Persia, tetapi setelah 

beberapa tahun kemudian kerajaan Ar-Rum dapat menuntut bebas dan 

mengalahkan kerajaan Persia kembali. Ini adalah salah satu dari mukjizat Al-
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Quran yaitu memberitakan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan 

datang. Dan juga sebagai isyarat bahwa kaum muslimin yang demikian 

lemahnya di waktu itu akan memenangi peperangan dengan kaum musyrikin. 

Imam tabrani mengatakan telah menceritakan kepada kami Saur Ibnu 

Yazid, dari Kalid ibnu Ma‟dan : ia telah mendengar Abdul Malik ibnu 

Marwan menceritakan dari ayahnya, darri Zaid ibnu Sabit r.a yang berkata 

bahwa pada suatu malam ia mengalami kegelisahan tidak dapat tidur lalu ia 

mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda : 

Ucapkanlah “Ya Allah, semua bintang telah tenggelam dan semua mata telah 

tertidur, sedangkan Engkau Maha hidup lagi Maha mengatur semua kaum-

Nya. Wahai Maha hidup lagi Maha mengatur semua mahluk-Nya, tidurkanlah 

mataku  dan tenagkanlah diriku di malam ini”. Maka aku mengucapkannya 

dan mataku langsung tidur
29

. 

2. Pandangan ilmuan kontemporer 

a. Menurut Guyton & Hall, 1997 

Tidur didefinisikan sebagai suatu keadaan bawah sadar dimana seseorang 

masih dapat dibangunkan dengan pemberian rangsang sensorik atau 

dengan rangsang lainnya 

b. Menurut Lanywati, 2001 

Tidur merupakan keadaan hilangnya kesadaran secara normal dan 

periodik. 
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c. Menur Potter & Perry (2005), 

Tidur merupakan proses fisiologis yang bersiklus bergantian dengan 

periode yang lebih lama dari keterjagaan. 

3. Analisis pengembangan penulis 

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 23 tidur 

merupakan karunia dari Sang pencipta. Dari tidur kita dapat mendapatkan 

kembali energi untuk menjalankan aktivitas ke esokan harinya. Hal ini 

dikatakan karunia karena tidur dapat menstabilkan tubuh dari segala keletihan 

yang telah dilalui di hari sebelumya. Apabila Allah tidak memberikan 

kemudahan dalam tertidur bagi seseorang maka akan sangat terasa 

dampaknya pada keadaan fisik u untuk ke esokan harinya. Pekerjaan tidak 

akan dilakukan secara maksimal. Dalam keadaan tidur seluruh badan akan 

dirileksasikan sehingga ketegangan yang sudah menumpuk seharian akan 

hilang. Itulah salah satu alasan mengapa tidur dapat di katakan karunia dari 

Allah SWT. 

 

C. KECEMASAN DALAM PANDANGAN ISLAM 

Kecemasan adalah kondisi kejiwaan yang penuh dengan kekhawatiran dan 

ketakutan akan apa yang mungkin terjadi, baik berkaitan dengan permasalahan 

yang terbatas maupun hal-hal yang aneh.1 Dalam definisi lain, kecemasan adalah 

gangguan alam perasaan yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau 

kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak mengalami gangguan 
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dalam menilai realitas, kepribadian masih tetap utuh, perilaku dapat terganggu 

tetapi masih dalam batas-batas normal. 

Dalam Al-Qur‟an terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan rasa 

cemas yang dapat di rasakan manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah : 

155 - 156 

ِز  َزاِت ۗ َوبَشِّ ًَ َْفُِس َوانثَّ ٍَ اأْلَْيَىاِل َواأْلَ ٍَ اْنَخْىِف َواْنُجىِع َوََْقٍص ِي ٍء ِي ٍْ َونََُْبهَُىََُّكْى بَِش

  َ ابِِزٍَ   انصَّ

  َ ُِْه َراِجُعىٌ  ِ َواََِّا اِنَ ٍَ اَِذا أََصابَْحُهْى ُيِصُبَةٌ قَانُىا اََِّا ّلِِلَّ    نَِّذَ

“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”. 

Allah mengatakan, “Sungguh, kami pasti akan terus menerus menguji 

kamu.”  Hal inimengisyaratkan bahwa hakikat kehidupan di dunia antara lain 

ditandai oleh keniscayaanadanya cobaan yang beraneka ragam. Apa bentuk 

cobaan itu? Sedikit dari rasa takut, yakni keresahan hati menyangkut sesuatu 

yang buruk atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang diduga akan terjadi. 

Sedikit lapar, yakni keinginan meluap untuk makan karena perut kosong,tetapi 

tidak menemukan makanan yang dibutuhkan. Informasi dari Allah tentang “soal 

ujian” ini adalah nikmat besar tersendiri, karenadengan mengetahuinya, kita dapat 

mempersiapkan diri menghadapi aneka ujian itu. Ujiandiperlukan untuk kenaikan 

tingkat. Ujian itu sendiri baik, sedangkan yang buruk itu adalah “kegagalan 
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menghadapinya”.  Melalui ayat ini, manusia mendapat sebuah nikmat dan karunia 

yang besar. Sebuah nikmat masih bisa menghadapi cobaan dalam keadaan 

apapun. Apapun cobaan tersebut tentu sesuai dengan kemampuan manusia untuk 

menghadapinya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah : 286 

ٌْ ََسِ َُُا  َا ال جَُئاِخْذََا اِ ُ ََفًْسا ااِل ُوْسَعَها نََها َيا َكَسبَْث َوَعهََُْها َيا اْكحََسبَْث َربَُّ ال ََُكهُِّف َّللاَّ

ْهَُا َيا ال  ًِّ َا َوال جَُح ٍْ قَْبهَُِا َربَُّ ٍَ ِي ْهحَهُ َعهًَ انَِّذَ ًَ ا َح ًَ َُُْا اِْصًزا َك ْم َعهَ ًِ َا َوال جَْح أَْو أَْخطَؤََْا َربَُّ

َُْصْزََا َعهًَ اْنقَْىِو اْنَكافِ ِزٌن   ََْث َيْىالََا فَا َُا أَ ًْ  طَاقَةَ نََُا بِِه َواْعُف َعَُّا َواْغفِْز نََُا َواْرَح

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Dia mendapat pahala (dari kebajikan) yang dikerjakannya dan 

dia mendapat siksa (dari kejahatan) yang diperbuatnya[14]. (Mereka berdoa), "Ya 

Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan 

kesalahan[15]. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau membebani Kami beban yang 

berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami[16]. Ya 

Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup 

kami memikulnya. Ma'afkanlah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. 

Engkaulah penolong Kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir” 

1. Ashbabul nuzul 

“Tidaklah seseorang dari kaum Muslimin ditimpa musibah, lalu ia 

membaca innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji‟un kemudian mengucapkan, (Ya 

Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti padaku 

yang lebih baik darinya) melainkan akan dikabulkan doanya itu.” Ummu 
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Salamah bertutur, kemudian aku menghafal doa dari beliau itu, dan ketika 

Abu Salamah meninggal dunia, maka aku pun mengucapkan, innaa lillahi wa 

innaa ilaihi raaji‟un, dan mengucapkan, „Ya Allah, berikanlah pahala dalam 

musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya.‟ 

Kemudian mengintrospeksi diri, dengan bertanya, “Dari mana aku akan 

memperoleh yang lebih baik dari Abu Salamah?” Setelah masa iddahku 

berakhir, Rasulullah izin kepadaku. Ketika itu aku sedang menyamak kulit 

milikku, lalu aku mencuci tanganku dari qaradz (daun yang digunakan 

menyamak). 

Lalu kuizinkan beliau masuk dan kusiapkan untuknya bantal tempat duduk 

yang isinya dari sabut, maka beliau pun duduk di atasnya. Lalu beliau 

menyampaikan lamaran kepada diriku. Setelah selesai beliau berbicara, 

kukatakan, “Ya Rasulullah, kondisiku akan membuat Anda tak berminat. Aku 

ini seorang wanita yang sangat pecemburu, maka aku takut Anda 

mendapatkan diriku sesuatu, yang karenanya Allah akan mengadzabku, dan 

aku sendiri sudah tua dan mempunyai banyak anak.” Maka beliau bersabda, 

“Mengenai kecemburuanmu yang engkau sebutkan, maka semoga Allah 

melenyapkannya dari dirimu. Dan usia tua yang engkau sebutkan, maka aku 

pun juga mengalami apa yang engkau alami. Dan mengenai keluarga yang 

engkau sebutkan itu, maka sesungguhnya keluargamu adalah keluargaku 

juga.”Maka Ummu Salamah menyerahkan diri kepada Rasulullah saw. lalu 

beliau menikahinya, dan setelah itu Ummu Salamah berujar: “Allah telah 

memberikan ganti kepadaku yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu 
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Rasulullah saw. Dalam kitab Shahih Muslim disebtukan bahwa Ummu 

Salamah mengatakan: aku pernah mendengar Rasulullah saw. Bersabda. 

“Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah, lalu ia mengucapkan: innaa lillahi 

wa innaa ilaihi raaji‟un. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan 

berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya; melainkan Allah akan 

memberikan pahala kepadanya dalam musibah itu dan memberikan ganti 

kepadanya dengan yang lebih baik darinya.” Kata Ummu Salamah, ketika 

Abu Salamah meninggal, maka aku mengucapkan apa yang diperintahkan 

Rasulullah kepadaku, maka Allah Ta‟ala memberikan ganti kepadaku yang 

lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah A. (HR. Muslim)
30

. 

2. Pandangan mufassir 

a.  Al Qodli berkata: Allah tidak menyandarkan musibah-musibah ini 

kepada diri-Nya namun menyebutnya secara umum dan berfirman 

(orang-orang yang apabila tertimpa musibah) seacra lahiriah termasuk di 

dalamnya semua bahaya yang diperoleh dari Allah dan diperoleh dari 

hamba. Dalam dua hal ini semuanya berlaku taklif. Apabila berpindah 

dari hal tersebut terhadap mengingkari hal itu maka termasuk orang yang 

meninggalkan berpegang teguh dengan ketentuan Allah. Adapun hal 

yang diperoleh dari arah Allah maka wajib meyakini bahwa di balik hal 

itu ada hikmahnya, pahala, keadilan, kebaikan, dan wajib ridlo serta 

meninggalkan gelisah dan hal itu maksud karena dalam pengakuan 

sebagai hamba itu memasrahkan semua hal kepada Allah dan ridlo 

dengan qodlo-Nya dalam semua hal yang menimpanya karena Alalh 
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tidak memberi qodlo kecuali dengan hak/ benar seperti firman-Nya (al-

Ghafir : 20). Adapun ketika musibah datang dari selain Allah maka 

taklifnya untuk mengembalikan hal itu kepada Allah dalam hal memberi 

sifat dari Allah seperti kemarahan, maka tidak akan melampaui yang 

tidak diperbolehkan dalam hal marah dan ini juga termasuk dalam 

ucapan karena orang itu telah menetapi cara ini sehingga dia tidak 

melampaui batas seakan akan dalam masalah pertama dia berkata : 

”sesungguhnya kita milik Allah, Dia mengatur terhadap kita sesuai 

kehendak-Nya” 
31

. 

b. Abu Bakar Al-Waraq berkata :  ucapan merupakan pengakuan dari kita 

bahwa kita milik Allah, merupakan pengakuan terhadap diri kita dari 

kebinasaan, ketahuilah bahwa kembali pada Allah bukanlah suatu ibarat 

pindah terhadap suatu tempat atau arah karena hak itu mustahil bagi 

Allah, namun yang dimaksud adalah bahwasannya tidak ada yang 

memiliki hukum dalam hal kembalinya hamba selain Allah, yaitu akhirat. 

Karena hal itu tidak ada yang memiliki manfaat dan madlarat bagi 

siapapun. Secara lahiriyah tidak ada yang memberi manfaat dan madlarat 

di dunia kecuali hanya Allah, maka Allah menjadikan hal ini kembali 

kepada-Nya. Seperti ungkapan sesungguhnya kerajaan dan daulat 

kembali kepoada Allah tidak dengan arti pindah namun dengan arti 

kekuasaan dan meninggalkan sakaratul maut. 13 Ini menunjukkan bahwa 

hal itu adalah pengakuan akan adanya hari kebangkitan, dan pengakuan 

bahwa Allah akan membalas orang-orang yang sabar sesuai kadar hak 
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mereka dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang 

berbuat kebaikan. Firman Allah menunjukkan bahwa orang itu ridlo 

dengan segala sesuatu yang terjadi saat itu yang berupa berbagai macam 

balak sedang ucapan . menunjukkan saat itu orang tersebut ridlo terhadap 

segala hal yang akan terjadi setelah kejadian tersebut. Terhadap segala 

balasan yang terjadi padanya dari Allah dan memasrahkan segala hal 

kepada Allah maka orang itu menjadi rendah hati, ridlo terhadap janji 

pahala dari Allah di akhirat. Gembirakanlah mereka yang sabar, yang 

mengucapkan perkataan-perkataan istirja‟ (berpengharapan, optimis), 

yang menandaskan keimanannya terhadap qadla‟ dan qadar (ketetapan 

Allah), bahwa mereka memperoleh kesenangan dan segala urusannya 

sesuai dengan sunnah Allah yang diciptakan di alam ini. Bersabar tidak 

bertentangan dengan sikap gundah yang timbul ketika menerima bencana 

atau musibah, karena kegundahan merupakan tabiat (sifat) manusia
31

. 

3. Pandangan ilmuan kontemporer 

a. Menurut sutardjo wiramihardja, 2005 :  

Pada dasarnya, kecemasan merupakan hal wajar yang pernah 

dialami oleh setiap manusia. Kecemasan sudah dianggap sebagai bagian 

dari kehidupan sehari-hari. Kecemasan adalah suatu perasaan yang 

sifatnya umum, dimana seseorang merasa ketakutan atau kehilangan 

kepercayaan diri yang tidak jelas asal maupun wujudnya
32

. 

b. Menurut Kholil Lur Rochman , 2010 : 
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Kecemasan merupakan suatu perasaan subjektif mengenai 

ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari 

ketidakmampuan 11 mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa 

aman. Perasaan yang tidak menentu tersebut pada umumnya tidak 

menyenangkan yang nantinya akan menimbulkan atau disertai perubahan 

fisiologis dan psikologis
32

. 

c. Menurut Namora Lumongga Lubis, 2009 : 

Menjelaskan bahwa kecemasan adalah tanggapan dari sebuah 

ancaman nyata ataupun khayal. Individu mengalami kecemasan karena 

adanya ketidakpastian dimasa mendatang. Kecemasan dialami ketika 

berfikir tentang sesuatu tidak menyenangkan yang akan terjadi
32 

d. Menurut Singgih D. Gunarsa, 2008 : 

Kecemasan adalah rasa khawatir , takut yang tidak jelas sebabnya. 

Kecemasan juga merupakan kekuatan yang besar dalam menggerakkan 

tingkah laku, baik tingkah laku yang menyimpang ataupun yang 

terganggu. Keduaduanya merupakan pernyataan, penampilan, 

penjelmaan dari pertahanan terhadap kecemasan tersebut
32

. 

4. Analisis pengembangan penulis 

Berdasarkan surah Al-Baqarah 155-156  bahwa manusia dalam 

menjalani kehidupannya tidak akan luput dari cobaan yang akan di berikan 

Allah SWT. Hal ini merupakan wujud perhatian Allah untuk meningkatkan 

kualitas iman dari hamba-Nya yang dapat melalui segala macam cobaan 

dengan rasa sabar dan terus mengembalikan cobaan kepada Sang Maha 
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pemberi cobaan. Bagi manusia yang tidak dapat bersabar dan mendekatkan 

diri kepada Allah maka akan dilanda rasa ketakutan, kecemasan dan 

kehawwatiran yang akan membuat manusia tersebut tidak akan merasa tenang 

dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.  

Al-Quran adalah kitab Allah yang penuh petunjuk atau pedoman 

hidup bagi umat manusia, khususnya bagi mereka yang beriman, merupakan 

konsep dasar dalam program dan prospek perluasan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya. Al-Quran menuangkan segenap aspek yang 

dibutuhkan manusia, baik yang berkenaan dengan masalah dunia maupun 

akhirat. Al-Quran sebagai kitab atau wahyu terakhir yang merupakan 

penyempurna terhadap kitab-kitab sebelumnya, karena al-Quran memiliki 

kemukjizatan dalam hal apapun.  Al-Quran adalah sebaik-baik bacaan bagi 

orang mukmin, baik di kala senang maupun sedih. Karena membacanya 

merupakan amal ibadah yang termulia dan pahala Allah sebagai balasannya. 

Selain itu, apabila ditelusuri lebih seksama al-Quran memiliki nilai 

kesembuhan yang menjadi obat dan penawar bagi orang yang hatinya gelisah 

atau cemas. Cemas atau kecemasan merupakan ketakutan yang belum tentu 

terjadi. Perasaan cemas biasanya muncul di saat keadaan yang diduga akan 

merugikan dan dirasakan seolah-olah mengancam jiwa, sehingga 

menyebabkan adanya ketidakberdayaan dalam menghadapinya. Melihat dari 

definisi kecemasan di atas, merupakan kondisi realitas yang banyak terjadi di 

saat ini sebagai abad kecemasan. Karena manusia sekarang telah dihadapkan 

dengan berbagai polemik kehidupan yang semakin menantang. Oleh karena 
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itu, secara psikologis mereka merasa terbebani oleh berbagai macam 

kebutuhan hidup, sehingga pola atau gaya hidupnya lebih mengedepankan 

nafsunya. Kesenjangan batin mulai bergejolak dan timbul keluhan-keluhan 

fisik atau somatik (psikosomatis) yang tak lain adalah kecemasan. Nampak 

jelas apa yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa salah satu dari sekian 

bentuk terapi dapat dijadikan solusinya dalam mengulangi persoalan psikis 

adalah membaca al-Quran. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan  

1. Terdapat distribusi kecemasan (state anxiety) pada Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2012-2015 

2. Terdapat distribusi kecemasan (trait anxiety) pada Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2012-2015 

3. Terdapat distribusi insomnia pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2012-2015 

4. Kecemasan (state anxiety) memiliki hubungan dengan kejadian insomnia 

berdasarkan uji korelasi  terhadap kejadian insomnia pada Mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 2012-2015.  

5. Kecemasan (trait anxiety) tidak memiliki hubungan dengan kejadian 

insomnia berdasarkan uji korelasi  terhadap kejadian insomnia pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

2012-2015.  

B.  Saran  

1. Disaran kepada para mahasiswa agar dapat mengontrol kecemasan yang 

dapat mempengaruhi kualitas tidur (insomnia). 

2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya lebih dalam lagi untuk melihat 

secara spesifik hubungan antara faktor- faktor kecemasan dengan insomnia 

melalui metode yang lain serta sampel yang lebih besar. 
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Lampiran 1  Data subjek penelitian mahasiswa fakultas kedokteran 
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Lampiran 2  hasil olah data Univariate 
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Crosstabs 
Output Created 09-FEB-2016 23:59:47 

Comments   

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 
File 

179 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing 
values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics for each table are 
based on all the cases with 
valid data in the specified 
range(s) for all variables in 
each table. 

Syntax CROSSTABS 
  /TABLES=insomnia 
insomnia2 BY katergori 
  /FORMAT=AVALUE 
TABLES 
  /CELLS=COUNT ROW 
COLUMN 
  /COUNT ROUND CELL 
  /BARCHART. 

Resources Processor Time 00:00:00.99 

Elapsed Time 00:00:01.23 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174762 

Case Processing Summary 

 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

State 
Anxiety * 
Kategori 
Insomnia 

179 100.0% 0 0.0% 179 100.0% 

Trait 
Anxiety * 
Kategori 
Insomnia 

179 100.0% 0 0.0% 179 100.0% 



State Anxiety * Kategori Insomnia Crosstabulation 

  

Kategori Insomnia 

Total 
Tidak 

Insomnia 
Insomnia 

ringan 
Insomnia 
sedang 

State Anxiety Rendah Count 7 16 0 23 

% within State 
Anxiety 

30.4% 69.6% 0.0% 100.0% 

% within 
Kategori 
Insomnia 

41.2% 12.8% 0.0% 12.8% 

Tinggi Count 10 109 37 156 

% within State 
Anxiety 

6.4% 69.9% 23.7% 100.0% 

% within 
Kategori 
Insomnia 

58.8% 87.2% 100.0% 87.2% 

Total Count 17 125 37 179 

% within State 
Anxiety 

9.5% 69.8% 20.7% 100.0% 

% within 
Kategori 
Insomnia 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Trait Anxiety * Kategori Insomnia Crosstabulation 

  

Kategori Insomnia 

Total 
Tidak 

Insomnia 
Insomnia 

ringan 
Insomnia 
sedang 

Trait Anxiety Rendah Count 0 2 0 2 

% within Trait 
Anxiety 

0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

% within 
Kategori 
Insomnia 

0.0% 1.6% 0.0% 1.1% 

Tinggi Count 17 123 37 177 

% within Trait 
Anxiety 

9.6% 69.5% 20.9% 100.0% 

% within 
Kategori 
Insomnia 

100.0% 98.4% 100.0% 98.9% 

Total Count 17 125 37 179 

% within Trait 
Anxiety 

9.5% 69.8% 20.7% 100.0% 

% within 
Kategori 
Insomnia 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 



Correlations 
Output Created 10-FEB-2016 00:04:55 

Comments   

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 
File 

179 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing 
values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics for each pair of 
variables are based on all 
the cases with valid data 
for that pair. 

Syntax CORRELATIONS 
  /VARIABLES=insomnia 
katergori 
  /PRINT=TWOTAIL 
NOSIG 
  /STATISTICS 
DESCRIPTIVES 
  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.07 

 

Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

State Anxiety 1.87 .336 179 

Kategori Insomnia 2.11 .539 179 

 

Correlations 

  State Anxiety 
Kategori 
Insomnia 

State Anxiety Pearson Correlation 1 .297
**
 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 179 179 

Kategori Insomnia Pearson Correlation .297
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000   

N 179 179 

 



Correlations 
Output Created 10-FEB-2016 00:05:30 

Comments   

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 
File 

179 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing 
values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics for each pair of 
variables are based on all 
the cases with valid data 
for that pair. 

Syntax CORRELATIONS 
  /VARIABLES=insomnia2 
katergori 
  /PRINT=TWOTAIL 
NOSIG 
  /STATISTICS 
DESCRIPTIVES 
  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time 00:00:00.05 

Elapsed Time 00:00:00.16 

 

Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

Trait Anxiety 1.99 .105 179 

Kategori Insomnia 2.11 .539 179 

 

Correlations 

  Trait Anxiety 
Kategori 
Insomnia 

Trait Anxiety Pearson Correlation 1 .022 

Sig. (2-tailed)   .769 

N 179 179 

Kategori Insomnia Pearson Correlation .022 1 

Sig. (2-tailed) .769   

N 179 179 

 



HASIL OLAH DATA UNIVARIAT 

 

 

Frequencies 

 
Output Created 09-FEB-2016 23:53:06 

Comments   

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 
File 

179 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing 
values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics are based on all 
cases with valid data. 

Syntax FREQUENCIES 
VARIABLES=insomnia 
insomnia2 katergori 
  /STATISTICS=SUM 
  /BARCHART PERCENT 
  /ORDER=VARIABLE. 

Resources Processor Time 00:00:07.16 

Elapsed Time 00:00:16.50 

 
 

STATE ANXIETY 

Statistics 

N Valid 179 

Missing 0 

Sum 335 

 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid Rendah 23 12.8 12.8 12.8 

Tinggi 156 87.2 87.2 100.0 

Total 179 100.0 100.0   

 

 



TRAIR ANXIETY 

Statistics 

N Valid 179 

Missing 0 

Sum 356 

 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid Rendah 2 1.1 1.1 1.1 

Tinggi 177 98.9 98.9 100.0 

Total 179 100.0 100.0   

 

KATEGORI INSOMNIA 

Statistics 

N Valid 179 

Missing 0 

Sum 378 

 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 
Insomnia 

17 9.5 9.5 9.5 

Insomnia 
ringan 

125 69.8 69.8 79.3 

Insomnia 
sedang 

37 20.7 20.7 100.0 

Total 179 100.0 100.0   
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