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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Diteliti   :  

Tidak Diteliti  :  

Faktor Perancu  :         

 

 

 

 

Mendengar Musik Pop 

Sistem Saraf Pusat 

Serotonin ↑ 

Melatonin ↑ 

Relaksasi ↑ 

Stress ↓ 

Depresi ↓ 

Respiration Rate ↓ 

Nadi ↓ 

Tonus Otot ↓ 

 

 

 

Kualitas Tidur ↑ 

Konsumsi Stimulan/Depresan, 

Lingkungan Tidur yang Buruk, 

Gangguan Psikiatrik Berat, Sakit Fisik, 

Hiperaktif, Konsumsi Cafein/Alkohol, 

Gangguan Psikosial 

Oksitosin ↑ sitokin ↓ 

NREM ↑ REM ↑ 
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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. 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).  

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 
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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). 

3.2. Hipotesis Penelitian 

Pengaruh mendengar musik Pop sebelum tidur dapat meningkatkan 

kualitas tidur pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2016. 


