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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Terapi Musik  

2.1.1 Definisi Musik  

Musik dapat diartikan sebagai nada atau suara yang disusun 

sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, 

terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-

bunyi tersebut (Eisar Gabela, 2014). 

Pengertian musik sering kali dibedakan dengan pengertian lagu. 

Lagu merupakan ragam suara yang berirama (dalam bercakap-cakap, 

bernyanyi, membaca dan lain-lain), atau nyanyian. Dari pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa musik dan lagu merupakan dua hal 

yang berkaitan erat satu sama lain. Pengertian musik lebih luas daripada 

pengertian lagu. Ada yang berpendapat bahwa lagu merupakan bagian 

dari suatu karya musik, yaitu karya musik sendiri meliputi karya musik 

yang menggunakan lirik maupun karya musik tanpa lirik 

(instrumentalia) (Chang ET, 2012). 

2.1.2 Bagian-Bagian Musik dan Pengaruhnya 

Pada dasarnya hampir semua jenis musik bisa digunakan untuk 

terapi musik. Namun kita harus tahu pengaruh setiap jenis musik 

terhadap pikiran. Setiap nada, melodi, ritme, harmoni, timbre, bentuk 

dan gaya musik akan memberi pengaruh berbeda kepada pikiran dan 
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tubuh kita. Dalam terapi musik, komposisi musik disesuaikan dengan 

masalah atau tujuan yang ingin kita capai (Ashwani A, 2011). 

Musik sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Musik memiliki 3 

bagian penting yaitu tempo, ritme, dan harmoni. Tempo mempengaruhi 

tubuh, ritme mempengaruhi jiwa, sedangkan harmoni mempengaruhi 

perasaan.  Contoh paling nyata bahwa tempo sangat mempengaruhi 

tubuh adalah dalam konser musik rock. Bisa dipastikan tidak ada 

penonton maupun pemain dalam konser musik rock yang tubuhnya 

tidak bergerak. Semuanya bergoyang dengan dahsyat, bahkan 

cenderung lepas kontrol. Salah satu gerakan yang popular saat 

mendengarkan musik rock adalah "head banger", suatu gerakan 

memutar-mutar kepala mengikuti irama musik rock yang kencang. Dan 

tubuh itu mengikutinya seakan tanpa rasa lelah (Trappe, 2012). 

Jika hati seseorang sedang susah, mendengarkan musik yang indah, 

yang memiliki irama (ritme) yang teratur, maka perasaan akan lebih 

terasa enak dan enteng. Bahkan di luar negeri, pihak rumah sakit banyak 

memperdengarkan lagu-lagu indah untuk membantu penyembuhan 

para pasiennya. Itu suatu bukti, bahwa ritme sangat mempengaruhi jiwa 

manusia (Trappe, 2012).  

Sedangkan  harmoni  sangat mempengaruhi perasaan. Jika 

menonton film horor, selalu terdengar harmoni (melodi) yang  

menyayat   hati, yang membuat bulu kuduk berdiri. Dalam ritual-ritual 

keagamaan  juga banyak  digunakan  harmoni yang  membawa roh 

manusia masuk ke dalam alam penyembahan. Di dalam meditasi, 



7 

manusia mendengar harmoni dari suara-suara alam di sekelilingnya 

(Trappe, 2012). 

Terapi Musik yang efektif menggunakan musik dengan komposisi 

yang tepat antara tempo, ritme dan harmoni yang disesuaikan dengan 

tujuan dilakukannya terapi musik. Jadi memang terapi musik yang 

efektif tidak bisa menggunakan sembarang musik (Djohan, 2010). 

Terapi musik adalah suatu terapi yang menggunakan metode alunan 

melodi, ritme, dan harmonisasi suara dengan tepat. Terapi ini diterima 

oleh organ pendengaran kita yang kemudian disalurkan ke bagian 

tengah otak yang disebut sistem limbik yang mengatur emosi (Cervellin 

G, 2011). 

Musik merupakan salah satu elemen yang tidak bisa dilepaskan 

dalam keseharian. Rangkaian nada alunan musik mampu meningkatkan 

mood dan memengaruhi kondisi psikologis seseorang. musik juga bisa 

sebagai sarana relaksasi maupun terapi, membantu memperbaiki 

kondisi depresi, pasien diharapkan mau berobat. Kemauan melawan 

penyakit akan memperbaiki kualitas hidup pasien, yang menentukan 

kesembuhannya (Chi GC, 2011). 

Penelitian Kusumawati 2013 dengan judul “Pengaruh Terapi Musik 

Klasik Terhadap Tingkat Kecemasan dan Gangguan Tidur pada Pasien 

Diabetes Melitus di Rumah Sakit Tugurejo Semarang”, 30(100,0%) 

responden mengalami gangguan tidur karena kecemasa dan 

hospitalisasi. Pasien dengan hospitalisasi sering kali sulit beristirahat 

karena ketidak pastian tentang status kesehatan/ penyakit fisik dan 
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prosedur diagnostik yang mereka jalani. Setelah dilakukan perlakuan 

terapi musik klasik, responden tidak mengalami gangguan tidur 

sebanyak 29 (96,7%) responden, dibandingkan responden yang 

mengalami gangguan tidur sebesar 1(3,3%) responden. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa dengan terapi musik klasik dapat 

menurunkan gangguan tidur pada pasien diabetes mellitus di Rumah 

Sakit Tugurejo Semarang (Anggraeny FI, 2014). 

2.1.3 Aliran/Genre Musik 

Genre musik adalah pengelompokan musik sesuai dengan 

kemiripannya satu sama lain. Musik juga dapat dikelompokan sesuai 

dengan kriteria lain, misalnya geografi. Sebuah genre dapat 

didefinisikan oleh teknik musik, gaya, konteks, dan tema musik. Jenis 

aliran musik sangat berfariasi hal ini dapat kita lihat baik dari instrumen 

yang digunakan, ritme lagu, serta tempo lagu yang dimainkan (The  

New Encyclopedia Britanica, 2013).  

Masing-masing genre terbagi lagi menjadi beberapa sub-genre. 

Pengkategorian musik seperti ini, meskipun terkadang merupakan hal 

yang subyektif, namun merupakan salah satu ilmu yang dipelajari dan 

ditetapkan oleh para ahli musik dunia (The  New Encyclopedia 

Britanica, 2013). 

 

 

Berikut ini adalah pengelompokan musik berdasarkan genre 

musiknya (The  New Encyclopedia Britanica, 2013): 
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 Musik Klasik 

Musik Klasik biasanya merujuk pada musik klasik Eropa, tapi 

kadang juga pada musik klasik Persia, India, dan lain-lain. Musik 

klasik Eropa sendiri terdiri dari beberapa periode, misalnya barok, 

klasik, dan romantik. 

 Musik Gospel 

Musik Gospel didominasi oleh vokal dan biasanya memiliki tema 

Kristen. Di Indonesia, musik gospel banyak dipopulerkan oleh 

musisi seperti Franky Sihombing, Giving My Best, Nikita, True 

Worshippers. 

 Jazz 

Jazz adalah jenis musik yang tumbuh dari penggabungan blues, 

ragtime, dan musik Eropa, terutama musik band. Beberapa subgenre 

jazz adalah Dixieland, swing, bebop, hard bop, cool jazz, free jazz, 

jazz fusion, smooth jazz, dan CafJazz. 

 Blues 

Blues berasal dari masyarakat Afro-Amerika yang berkembang 

dari musik Afrika barat. Jenis ini kemudian mempengaruhi banyak 

genre musik pop saat ini, termasuk ragtime, jazz, big band, rhythm 

and blues, rock and roll, country, dan musik pop. 

 R&B 

R&B (Rhythm and blues) adalah nama musik tradisional 

masyarakat AfroAmerika, yaitu musik pop kulit hitam dari tahun 

1940-an sampai 1960-an yang bukan jazz atau blues. 
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 Funk 

Funk juga dipelopori oleh musisi-musisi Afro-Amerika, misalnya 

James Brown, Parliament-Funkadelic, dan Sly and the Family Stone. 

 Rock 

Rock, dalam pengertian yang paling luas, meliputi hampir semua 

musik pop sejak awal 1950-an. Bentuk yang paling awal, rock and 

roll, adalah perpaduan dari berbagai genre di akhir 1940-an, dengan 

musisi-musisi seperti Chuck Berry, Bill Haley, Buddy Holly, dan 

Elvis Presley. Hal ini kemudian didengar oleh orang di seluruh 

dunia, dan pada pertengahan 1960-an beberapa grup musik Inggris, 

misalnya The Beatles, mulai meniru dan menjadi populer. 

 Pop 

Musik pop adalah genre penting namun batas-batasnya sering 

kabur, karena banyak musisi pop dimasukkan juga ke kategori rock, 

hip hop, country, dan sebagainya. Musik pop diambil dari istilah 

“popular”, yang artinya terkenal. Musik pop adalah nama bagi 

aliran-aliran musik yang didengar luas oleh pendengarnya dan 

kebanyakan bersifat komersial. Biasanya musik ini terkenal dalam 

jangka waktu tertentu, kemudian menghilang. Musik pop ini sangat 

digemari masyarakat karena lagunya yang mudah dimengerti dan 

liriknya komersial. Musik ini selalu bertutur tentang hubungan cinta 

antarmanusia atau tentang kehidupan sosial masyarakat. Musik ini 

menggunakan tempo, irama, dan harmonisasi yang mudah, dan 
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sederhana. Oleh karena itu, musik ini mudah ditiru dan dierima oleh 

masyarakat. 

Musik pop sendiri memiliki ciri-ciri yang membedakannya 

dengan aliran musik lainnya. Ciri-ciri tersebut antara lain (Yulianti, 

2009): 

a. Melodi mudah diterapkan dengan berbagai karakter lirik  

b. Fleksibel dan mudah dipadukan dengan dengan jenis lain   

c. Lagu mudah disenandungkan dan mudah dipahami  

d. Harmoni tidak rumit  

e. Tempo bervariasi  

f. Alat musik yang sering digunakan tergolong sederhana yaitu 

keyboard, gitar, gitar bass, dan drum.  

Sejarah musik pop bermula sejak Perang Dunia I berakhir pada 

tahun 1918. Di Amerika Serikat, aliran ini semakin digemari sekitar 

tahun 1920 setelah rekaman pertama kali dibuat berdasarkan 

penemuan Thomas Edison. Nama musik pop itu sendiri merupakan 

kepanjangan dari popular, maka tidak heran jika dari masa ke masa 

aliran musik ini selalu banyak peminatnya (Yulianti, 2009).  

Tokoh yang memperkenalkan  pop yaitu Laurence Alloway, 

seorang pengamat seni rupa yang terinspirasi nama pop dari gerakan 

seni rupa di Amerika dan Inggris. Musik pop di Amerika Latin pun 

mulai dikenal tahun 1920 juga sebagai musik pengiring dansa Tango 

yang bertangga nada minor dan melankolis(Yulianti, 2009). 
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Antara tahun 1930-1940, sejarah musik pop mulai menjadi salah 

satu musik yang digemari seluruh dunia dengan berbagai irama 

seperti Rhumba, Samba, Conga, Salsa, Mambo, dan lainnya. sejarah 

musik pop tidak pernah pudar karena musiknya yang easy listening. 

Selain itu, musiknya ditunjang oleh penggunan berbagai inovasi 

teknologi dan tidak terbatas hanya pada satu aliran tertentu(Yulianti, 

2009). 

2.1.4 Manfaat Musik  

Musik berperan sebagai salah satu teknik relaksasi untuk 

memperbaiki, memelihara, mengembangkan mental, fisik, dan 

kesehatan emosi. Selanjutnya Kemper dan Danhauer menjelaskan 

mengenai manfaat musik. Musik selain dapat meningkatkan kesehatan 

seseorang juga dapat meringankan dari rasa sakit, perasaan‐perasaan 

dan pikiran yang kurang menyenangkan serta membantu untuk 

mengurangi rasa cemas (Dewi M, 2009). 

Musik dapat digunakan dalam lingkup klinis, pendidikan, dan sosial 

bagi klien atau pasien yang membutuhkan pengobatan, pendidikan atau 

intervensi pada aspek sosial dan psikologis (Wang CF, 2014). 

Campbell menjelaskan bahwa musik dapat menyeimbangkan 

gelombang otak. Gelombang otak dapat dimodifikasi oleh musik 

ataupun suara yang ditimbulkan sendiri. Kesadaran biasa terdiri atas 

gelombang beta, yang bergetar dari 14 hingga 20 hertz. Gelombang beta 

terjadi apabila kita memusatkan perhatian pada kegiatan sehari‐hari di 

dunia luar, juga ketika kita mengalami perasaan negatif yang kuat. 
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Ketenangan dan kesadaran yang meningkat dicirikan oleh gelombang 

alfa, yang daurnya mulai 8 hingga 13 hertz. Periode‐periode puncak 

kreativitas, meditasi dan tidur dicirikan oleh gelombang theta, dari 4 

hingga 7 hertz, dan tidur nyenyak, meditasi yang dalam, serta keadaan 

tak sadar menghasilkan gelombang delta, yang berkisar dari 0,5 hingga 

3 hertz. Semakin lambat gelombang otak, semakin santai, puas, dan 

damailah perasaan (Dewi M, 2009).  

Campbell selanjutnya  menerangkan bahwa musik memiliki 

beberapa manfaat, yaitu:  

a. Musik menutupi bunyi dan perasaan yang tidak menyenangkan. 

b. Musik dapat memperlambat dan menyeimbangkan gelombang 

otak. 

c. Musik mempengaruhi pernapasan. 

d. Musik mempengaruhi denyut jantung, denyut nadi, dan tekanan 

darah. 

e. Musik mengurangi ketegangan otot dan memperbaiki gerak serta 

koordinasi tubuh. 

f. Musik dapat mengatur hormon‐hormon. 

g. Musik dapat memperkuat ingatan dan pelajaran. 

h. Musik dapat memperkuat ingatan dan pelajaran. 

i. Musik dapat meningkatkan produktivitas. 

j. Musik meningkatkan asmara dan seksualitas. 

k. Musik merangsang pencernaan. 

l. Musik meningkatkan daya tahan. 
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 Manfaat Terapi Musik terhadap Hormon 

Musik juga berdampak pada beberapa produksi hormon, 

beberapa di antaranya adalah serotonin, melatonin, dan 

oksitosin. Terapi musik berdampak positif untuk mengatasi stres 

karena dapat mengaktifkan sel-sel pada sistem limbik dan saraf 

otonom asien, sehingga kekebalan tubuh meningkat dan 

merangsang pengeluaran serotonin. Perubahan tingkat serotonin 

dapat memperbaiki suasana hati, baik itu menciptakan suasana 

tenang, rileks, aman, maupun menyenangkan, sehingga mampu 

membuat pasien merasa nyaman (Harmat L, 2008). 

Musik memang tidak berhubungan langsung dengan 

melatonin. Namun melatonin juga dipengaruhi oleh serotonin, 

karena serotonin sendiri akan dikonversi menjadi melatonin. 

Maka semakin tinggi serotonin dalam tubuh, maka semakin 

tinggi pula melatonin. Secara fisik, musik dapat memperlambat 

laju tubuh dan menyesuaikan saraf otonom (misal menekan 

sistem simpatis dan parasimpatis) (Ryu M, 2012). 

Musik juga terkait dengan peningkatan oksitosin dan 

mengurangi pengeluaran sitokin dalam plasma. Semua ini 

berkontribusi pada suasana santai dan mempertahankan tidur 

(Okada K et al., 2009). 

2.2. Tidur 

2.2.1 Pengertian Tidur 
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  Tidur dapat diartikan sebagai periode istirahat untuk tubuh dan 

pikiran, yang selama masa ini kemauan dan kesadaran ditangguhkan 

sebagian atau seluruhnya dan fungsi-fungsi tubuh sebagian dihentikan. 

Tidur merupakan aktifitas yang penting bagi manusia khususnya. Otot, 

kulit, sistem jantung dan pembuluh darah, metabolisme tubuh, dan 

tulang mengalami pertumbuhan pesat saat tidur. Hal itu disebabkan 

tubuh anak-anak memproduksi hormon pertumbuhan tiga kali lebih 

banyak dibandingkan ketika dia terbangun (Waluyo 2011). 

Tidur termasuk kebutuhan utama dalam semua level perkembangan. 

Tidur merupakan suatu proses aktif yang memiliki variasi siklis normal 

dalam kesadaran mengenai keadaan sekitar. Berbeda dengan keadaan 

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

luar, tetapi tetap memiliki pengalaman kesadaran dalam batin, misalnya 

mimpi. Selain itu, orang yang tidur dapat dibangunkan oleh rangsangan 

eksternal, misalnya bunyi alarm. Tidur merupakan aktivitas susunan 

saraf pusat yang berperan sebagai lonceng biologik (Waluyo 2011). 

2.2.2 Pengertian Kualitas Tidur 

Kualitas tidur adalah ukuran dimana seseorang itu dapat kemudahan 

dalam memulai tidur dan untuk mempertahankan tidur, kualitas tidur 

seseorang dapat digambarkan dengan lama waktu tidur, dan keluhan – 

keluhan yang dirasakan saat tidur ataupun sehabis bangun tidur. 

Kebutuhan tidur yang cukup ditentukan selain oleh faktor jumlah jam 

tidur (kuantitas tidur), juga oleh faktor kedalaman tidur (kualitas tidur). 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas tidur yaitu, 
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faktor fisiologis, faktor psikologis, lingkungan dan gaya hidup. Dari 

faktor fisiologis berdampak dengan penurunan aktivitas sehari – hari, 

rasa lemah, lelah, daya tahan tubuh menurun, dan ketidak stabilan tanda 

tanda vital, sedangkan dari faktor psikologis berdampak depresi, cemas, 

dan sulit untuk konsentrasi (Chan MF, 2011). 

2.2.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Tidur 

Pemenuhan kebutuhan tidur bagi setiap orang berbeda – beda , ada 

yang yang dapat terpenuhi dengan baik bahkan sebaliknya. Seseorang 

bisa tidur ataupun tidak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

diantaranya sebagai berikut, (Sleep Disorder Center, 2014). 

a. Status Kesehatan 

Seseorang yang kondisi tubuhnya sehat memungkinkan ia dapat 

tidur dengan nyenyak, sedangkan untuk seseorang yang kondisinya 

kurang sehat (sakit) dan rasa nyeri , makan kebutuhan tidurnya akan 

tidak nyenyak.  

b. Lingkungan 

Lingkungan dapat meningkatkan atau menghalangi seseorang untuk 

tidur. Pada lingkungan bersih, bersuhu dingin, suasana yang tidak 

gaduh (tenang), dan penerangan yang tidak terlalu terang akan 

membuat seseorang tersebut tertidur dengan nyenyak, begitupun 

sebaliknya jika  lingkungan kotor, bersuhu panas, susana yang ramai 

dan penerangan yang sangat terang, dapat mempengaruhi kualitas 

tidurnya. 

c. Stress Psikologis 
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Cemas dan depresi akan menyebabkan gangguan pada frekwensi 

tidur. Hal ini disebabkan karena kondisi cemas akan meningkatkan 

norepineprin darah melalui sistem saraf simpatis. Zat ini akan 

mengurangi tahap IV NREM dan REM. 

d. Diet 

Makanan yang banyak mengandung L – Triptofan seperti keju, susu, 

daging, dan ikan tuna dapat menyebabkan seseorang mudah tidur. 

Sebaliknya minuman yang menandung kafein maupun alkohol akan 

mengganggu tidur. 

e. Gaya Hidup 

Kelelahan yang dirasakan seseorang dapat pula memengaruhi 

kualitas tidur seseorang. Kelelahan tingkat menengah orang dapat 

tidur dengan nyenyak. Sedangkan pada kelelahan yang berlebih akan 

menyebabkan periode tidur REM lebih pendek. 

f. Obat-Obatan 

Obat – obatan yang dikonsumsi seseorang ada yang berefek 

menyebabkan tidur, adapula yang sebaliknya mengganggu tidur. 

 

2.2.4 Jenis – Jenis Tidur 

Pada hakekatnya tidur dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori 

yaitu dengan gerakan bola mata cepat atau biasa disebut Rapid eye 

movement (REM), dan tidur dengan gerakan bola mata lambat atau 

biasa disebut Non – Rapid eye movement – (NREM) (De Niet G et al., 

2009). 



18 
 

a. Tidur REM 

Merupakan tidur dalam kondisi aktif atau tidur paradoksial. Hal 

tersebut bisa disimpulkan bahwa seseorang dapat tidur dengan 

nyenyak sekali, namun fisiknya yaitu gerakan kedua bola matanya 

bersifat sangat aktif. Tidur REM ini ditandai dengan mimpi, otot – 

otot kendor, tekanan darah bertambah, gerakan mata cepat (mata 

cenderung bergerak bolak – balik), sekresi lambung meningkat, 

ereksi penis tidak teratur sering lebih cepat, serta suhu dan 

metabolisme meningkat, tanda tanda orang yang mengalami 

kehilangan tidur REM yaitu, cenderung hiperaktif, emosi sulit 

terkendali, nafsu makan bertambah, bingung dan curiga (De Niet G 

et al., 2009). 

b. Tidur NREM 

Merupakan tidur yang nyaman dan dalam. Pada tidur NREM 

gelombang otak lebih lambat dibandingkan pada orang yang sadar 

atau tidak tidur. Tanda - tanda tidur NREM ini antara lain : mimpi 

berkurang, keadaan istirahat, tekanan darah turun, kecepatan 

pernapasan turun, metabolisme turun, dan gerakan bola mata lambat. 

Pada tidur NREM ini mempunyai empat tahap, masing – masing 

tahap ditandai dengan pola perubahan aktivitas gelombang otak (De 

Niet G et al., 2009). 
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a. Tahap I 

Merupakan tahap tranmisi dimana seseorang beralih dari 

sadar menjadi tidur. Ditandai dengan seseorang merasa kabur 

dan rileks, seluruh otot menjadi lemas, kelopak mata menutup 

mata, kedua bola mata bergerak ke kiri dan kekanan, kecepatan 

jantung dan pernapasan menurun secara jelas, seseorang yang 

tidur pada tahap ini dapat dibangunkan dengan mudah. 

b. Tahap II 

Merupakan tahap tidur ringan dan proses tubuh terus 

menerus. Tahap ini ditandai dengan kedua bola mata berhenti 

bergerak, suhu tubuh menurun, pernapasan turun dengan jelas. 

Tahap II ini berlangsung sekitar 10 – 15 menit. 

c. Tahap III 

Merupakan tahap fisik yang lemah lunglai karena tonus otot 

lenyap secara menyeluruh. Kecepatan jantung, pernapasan, dan 

proses tubuh berlanjut mengalami penurunan akibat dominasi 

sistem saraf parasimpatis. Seseorang yang tidur pada tahap III 

ini sulit untuk dibangunkan. 

d. Tahap IV 

Merupakan tahap dimana seseorang tersebut tidur dalam 

keadaan rileks, jarang bergerak karena keadaan fisik yang sudah 
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lemah lunglai, dan sulit dibangunkan. Pada tahap IV ini dapat 

memulihkan keadaan tubuh. 

Selain keempat tahap tersebut, sebenarnya ada satu tahap lagi yakni 

tahap V. Tahap ini merupakan tahap tidur REM dimana setelah tahap 

IV seseorang masuk pada tahap V, yang ditandai dengan kembali 

bergeraknya kedua bola mata yang berkecepatan lebih tinggi dari tahap 

– tahap sebelumnya. Tahap ini berlangsung sekitar 10 menit, dan dapat 

pula terjadi mimpi. Selama tidur malam sekitar 6 – 7 jam, seseorang 

mengalami REM dan NREM bergantian sekitar 4 – 6 kali (De Niet G 

et al., 2009). 

Gambar 2.1. Siklus Tidur 
 

 

 

 

 

 

(Shum A et al., 2014) 

  

 

Keterangan : kondisi pre – sleep merupakan dimana seseorang masih 

dalam keadaan sadar penuh, namun mulai ada keinginan untuk tidur. 

Pada perilaku pre – sleep ini, misalnya, sesorang pergi ke kamar tidur 

lalu berbaring di kasur atau berdiam diri merebahkan badan dan 

Pre-Sleep 

Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV 

Tahap III Tahap IV 

Tahap REM 

Tahap II 
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melemaskan otot, namun belum tidur. Selanjutnya mulai merasakan 

ngantuk, maka orang tersebut memasuki tahap I. Bila tidak bangun, 

baik itu disengaja ataupun tidak, maka orang tersebut telah memasuki 

tahap II. Begitu seterusnya sampai tahap IV. Setelah selesai tahap IV, 

ia akan kembali memasuki tahap III dan selanjutnya tahap II. Ini adalah 

fase tidur NREM. Dan ketika memasuki tahap V , ini disebut tidur 

REM. Bila telah terlalui semua, maka orang tersebut telah melalui 

siklus tidur pertama baik NREM maupun REM. Siklus ini berlanjut 

selama orang tersebut tidur. Namun, pergantian siklus ini tidak lagi 

dimulai dari awal tidur, yaitu pre – sleep dan tahap I, tetapi langsung 

tahap II ke tahap selanjutnya seperti pada siklus yang pertama. Semua 

siklus ini berakhir ketika orang tersebut terbangun dari tidurnya (Shum 

A et al., 2014) 

2.2.5 Mekanisme Tidur 

Tidur NREM dan REM berbeda berdasarkan kumpulan parameter 

fisiologis. NREM ditandai oleh denyut jantung dan frekuensi 

pernafasaan yang stabil dan lambat serta tekanan darah yang rendah. 

NREM adalah tahapan tidur yang tenang. REM ditandai dengan 

gerakan mata yang cepat dan tiba-tiba, peningkatan saraf otonom dan 

mimpi. Pada tidur REM terdapat fluktuasi luas dari tekanan darah, 

denyut nadi dan frekuensi nafas. Keadaan ini disertai dengan penurunan 

tonus otot dan peningkata aktivitas otot involunter. REM disebut juga 

aktivitas otak yang tinggi dalam tubuh yang lumpuh atau tidur paradoks 

(Dam TT et al., 2008). 
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Pada tidur yang normal, masa tidur REM berlangsung 5-20 menit, 

ratarata timbul setiap 90 menit dengan periode pertama terjadi 80-100 

menit setelah seseorang tertidur. Tidur REM menghasilkan pola EEG 

yang menyerupai tidur NREM tingkat I dengan gelombang beta, 

disertai mimpi aktif, tonus otot sangat rendah, frekuensi jantung dan 

nafas tidak teratur dan pada mata menyebabkan gerakan bola mata yang 

cepat atau REM, dan lebih sulit dibangunkan daripada tidur gelombang 

lambat atau NREM (Dam TT et al., 2008). 

Pengaturan mekanisme tidur dan bangun sangat dipengaruhi oleh 

sistem yang disebut Reticular activity system. Bila aktivitas Reticular 

activity system ini meningkat maka orang tersebut dalam keadaan sadar 

jika aktivitas Reticular activity system menurun, orang tersebut akan 

dalam keadaan tidur. Aktivitas Reticular activity system (RAS) ini 

sangat dipengaruhi oleh aktivitas neurotransmitter seperti sistem 

serotoninergik, dan juga dipengaruhi oleh beberapa hormon seperti 

oksitosin, melatonin, dan serotonin sendiri (Dam TT et al., 2008). 

A. Sistem Serotoninergik 

Hasil serotoninergik sangat dipengaruhi oleh hasil metabolisme 

asam amino triptofan. Dengan bertambahnya jumlah triptofan, 

maka jumlah serotonin yang terbentuk juga meningkat akan 

menyebabkan keadaan mengantuk/ tidur. Bila serotonin dalam 

triptofan terhambat pembentukannya, maka terjadi keadaan tidak 

bisa tidur/ jaga. Menurut beberapa peneliti lokasi yang terbanyak 

sistem serotoninergik ini terletak pada nucleus raphe dorsalis di 
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batang otak, yang mana terdapat hubungan aktivitas serotonis di 

nucleus raphe dorsalis dengan tidur REM (Chen C et al., 2014). 

B.  Hormon 

Siklus tidur dipengaruhi oleh beberapa hormon seperti melatonin, 

oksitosin, dan serotonin. 

a. Melatonin 

Melatonin adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar 

pineal di otak. Ini membantu mengatur hormon lain dan 

mempertahankan ritme sirkadian tubuh. Ritme sirkadian 

adalah “jam internal” yang memainkan peran penting saat 

kita tertidur dan saat kita bangun tidur. Saat gelap, tubuh 

Anda menghasilkan lebih banyak melatonin. Saat terang, 

produksi melatonin menurun. Terkena cahaya terang di 

malam hari, atau terlalu sedikit cahaya di siang hari, bisa 

mengganggu siklus melatonin normal tubuh (Boutin JA, 

Audinot V et al., 2010) . Menurut penelitian di Psyiciatric 

University Clinic menyatakan Rapid eye movement (REM) 

tidur meningkat setelah diberikan melatonin. Peningkatan 

tidur REM ini paling terasa pada episode tidur REM yang 

pertama (Morselli LL et al., 2012).  

b. Oksitosin 

Meskipun belum ada penelitian langsung yang 

menghubungkan oksitosin dengan penyembuhan insomnia, 

para ilmuwan mengetahui bahwa oksitosin mempengaruhi 
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proses tidur, dan ada banyak bukti untuk mendukung teori 

ini. Sebuah studi baru-baru ini oleh Blagrove et al, 2011, 

menemukan bahwa kadar oksitosin mencapai puncaknya 

sekitar lima jam setelah awal tidur, biasanya selama tahap 

tidur REM. Tingkat oksitosin dalam tubuh yang lebih tinggi 

disarankan untuk meningkatkan efektivitas yang lebih baik 

saat hendak tidur dan menjaga kualitas ketika tidur. Banyak 

penelitian menemukan bahwa oksitosin bisa menjadi 

pengobatan yang efektif untuk gangguan yang 

mempengaruhi tidur, seperti depresi dan kecemasan sosial 

(Nilsson U, 2009). 

c. Serotonin 

Serotonin adalah salah satu zat kimia otak yang paling 

penting, atau neurotransmiter, untuk mengatur siklus tidur / 

bangun. Diet tinggi asam amino triptofan dapat 

mempertahankan tingkat serotonin yang sehat, namun 

pilihan gaya hidup seperti perjalanan konstan dan jadwal 

tidur yang tidak menentu dapat mengganggu produksi 

serotonin. Bila kadar serotonin tidak normal, gangguan tidur 

dan masalah lainnya bisa terjadi, termasuk depresi dan 

sindrom kelelahan kronis. Serotonin memainkan peran yang 

pasti dalam siklus tidur, karena kadar serotonin yang tinggi 

terkait dengan siklus bangun dan tidur. Serotonin juga 

disintesis oleh kelenjar pineal untuk membuat melatonin, 
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hormon yang secara langsung berhubungan dengan tidur 

sehat. Saat melatonin dikonsumsi sebagai suplemen 

makanan, membantu orang dengan gangguan tidur bisa tidur 

lebih cepat, menurut Departemen Kesehatan dan Layanan 

A.S.. (Liu Y et al., 2015). 


