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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kualitas tidur yang baik penting untuk perawatan kesehatan, fungsi 

harian, dan kualitas hidup. Namun, banyak orang memiliki kualitas tidur 

yang buruk. Qun Wang et al. mengatakan lebih dari 50% orang mengalami 

berbagai gangguan tidur, seperti kesulitan dalam memulai dan 

mempertahankan tidur, dan durasi tidur pendek. Orang dengan kualitas tidur 

yang buruk sangat terkait dengan penyebab meningkatnya morbiditas dan 

mortalitas pada populasi ini. Gangguan tidur dialami orang-orang dari 

segala usia, namun yang tertinggi adalah dewasa muda sampai tua. Dan 

yang paling sering mengalami kualitas tidur buruk adalah kalangan 

mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas kedokteran(Qun Wang et al., 

2016). 

Pengobatan farmakologis telah menjadi pengobatan utama untuk 

gangguan tidur. Namun, hal itu juga memiliki konsekuensi yang merugikan 

seperti toleransi obat, turunnya konsentrasi pada siang hari. Mengingat 

segala risiko akibat kurangnya kualitas tidur, menjajaki
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alternatif yang aman dan efektif untuk meningkatkan kualitas tidur telah 

menjadi perhatian seluruh dunia. Selama beberapa dekade terakhir, berbagai 

intervensi nonfarmakologis dipelajari untuk mempromosikan kualitas tidur, 

seperti terapi perilaku kognitif, terapi relaksasi, intervensi musik, dan 

olahraga (Qun Wang et al., 2016). 

Beberapa penelitian melaporkan bahwa musik meningkatkan kualitas 

tidur, mengurangi latensi tidur, dan meningkatkan efisiensi tidur pada orang 

tua yang mengalami insomnia. Demikian pula, Tan mencatat efek promosi 

tidur untuk musik pada anak-anak sekolah dasar. Loewy et al. melaporkan 

bahwa efek terapi musik untuk mencapai tidur atau sedasi pada bayi dan 

balita yang menjalani electroencephalography serupa dengan yang 

diinduksi oleh obat penenang farmakologis. Alvin et al. menemukan efek 

positif untuk musik di lebih dari 80% pasien dengan insomnia sesuai dengan 

penilaian subyektif dan objektif (Qun Wang et al,. 2016).  

Kebanyakn musik yang digunakan adalah jenis musik sedatif. Namun, 

musik sedatif sendiri bukan merupakan salah satu dari aliran musik atau 

genre. Musik sedatif adalah musik yang memiliki tempo 60-80 bpm, atau 

kurang lebih seirama detak jantung. Chih-Kuang Chen et al. dalam 

penelitiannya menggunakan terapi musik instrumental dengan 

menggunakan alunan piano dalam tempo 60 bpm. Kebanyakan penelitian 



3 
 

 
 

menggunakan aliran musik jazz, klasik, maupun instrumental (Chen C et al., 

2014).  

Di kalangan remaja saat ini, musik yang paling sering didengarkan 

adalah aliran Pop atau R&B. Musik Pop sendiri adalah aliran musik yang 

paling dikenal di kalangan masyarakat karena iramanya yang mudah 

dinikmati oleh hampir semua kalangan. Musik Pop sendiri memiliki 

karakteristik alunan yang lembut dan santai, dan tempo dari aliran Pop 

sendiri kebanyakan tidak terlalu cepat dan bisa tergolong jenis musik sedatif 

(Yulianti, 2009).  

Berdasarkan hal tersebut tertarik untuk meneliti pengaruh mendengar 

musik  Pop sebelum tidur terhadap kualitas tidur pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2016. 

1.2 Rumusan Masalah  

Adakah pengaruh mendengar musik Pop sebelum tidur terhadap kualitas 

tidur pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Malang angkatan 2016? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  
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1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh mendengar musik Pop sebelum tidur terhadap 

kualitas tidur. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui kualitas tidur mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2016.  

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Klinis 

Memberikan solusi alternatif terhadap kualitas tidur yang terganggu 

dengan cara mendengar musik Pop sebelum tidur. 

1.4.2 Manfaat Studi 

1. Menambah pengetahuan tentang manfaat mendengar musik Pop 

sebelum tidur terhadap kualitas tidur. 

2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan musik Pop dan kualitas tidur. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

Sebagai masukan kepada masyarakat, bahwa mendengar musik Pop 

sebelum tidur dapat meningkatkan kualitas tidur. 

 


