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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Mahasiswa 

1. Definisi mahasiswa 

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada 

jenjang pendidikan tinggi. Bagi mahasiswanya sendiri sebagai anggota 

Civitas di Akademika yang akan diposisikan sebagai insan dewasa yang 

memiliki kesadaran diri sendiri dalam mengembangkan potensi diri di 

Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau 

profesional. Mahasiswa itu sebagaimana dimaksud sebelumnya akan 

secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan 

pembelajaran, mencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, 

pengembangan, dan pengamalan dirinya di dalam suatu cabang Ilmu 

Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi seorang ilmuwan, 

intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya. Mahasiswa 

akan memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran 

dan aklak mulia serta dapat bertanggung jawab sesuai dengan budaya 

akademik. 

Perkuliahan di tingkat akhir tantangan bagi para mahasiswa. 

Gelar “maha” mereka semakin harus menuntut mereka keterlibatkan 

dalam masyarakat maupun dalam sektor profesi. Nyatanya tantangan 
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yang mereka hadapi itu sudah terjadi selama perkuliahan. Tantangan itu 

terjadi mulai dari awal perkuliahannya sampai akhir perkuliahan yang 

akan dia tempuh. 

Dengan bertambahnya tantangan bagi mereka pada tingkat akhir 

yang merupakan keharusan mereka untuk lulus dan mengejar karir 

mereka, mahasiswa tingkat akhir memiliki kebiasaan yang buruk yaitu 

kebiasaan untuk cepat menyerah dalam menghadapi masalah yang 

mereka hadapi. Hal seperti ini dapat membuat mereka tidak dapat 

berjalan seperti mana mestinya. 

Mneurut (rewanti,2010), Kegagalan seseorang dalam menyusun 

skripsi itu di sebabkan adanya masalahan pada mahasiswa seperti 

kesulitan dalam mencari judul,dana, literatur, dan menhadapi dosen .hal 

sepererti inin menyebabkan mahasiswa mencoba untuk tidur, namun 

selama siklus mereka terbangun atau kelebihan dalam tidurnya. Menurut 

(potter dan perry,2010) cemmas yang dilakukan pada mahasiswa 

cenderung membuat kulalitas tidurnya buruk. 

Seorang mahasiswa dapat dikatagorikan dalam proses 

berkembang dengan rentang usia sekitar 18 – 25 tahun. Salah termasuk 

golongan remaja akhir sampai dewasa awal, dapat terlihan dari segi 

perkembangannya.  Tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini 

adalah pemantapan pendirian hidupdalam jurnalnya  (Yusuf, 2012 dalam 

Nuraini, 2014). 

 



12 

 

B. Remaja 

1. Defnisi Remaja 

 

Akhir abad  ke-19 dan pada awal abad ke-20, para ahli 

menemukan banyak konsep salah satunya yang sekarang kita kenal 

adalah remaja (adolescence).ketika sebuah buku Stanley Hall mengenai 

remaja dapat fdi publasikan di tahun 1904, buku ini sangat berperan 

dalam merestrukturisasi gagasan-gagasan mengenai remaja.masa ini juga 

disebut masa ahli jenjang perkembangan antara masa kanak-kanak 

dengan masa dewasa, yang melibatkan perubahan-perubahan biologis, 

kognitif, dan sosiolemosional menurut (Santrock, 2011). 

C. Pembagian Usia pada Remaja 

 

Sa’id (2015membaikan usia remaja menjadi 3 fase sesuai tingkatan 

umur yang dilalui oleh remaja. Menurut Sa’id, setiap fase dapat memiliki 

keistimewaannya tersendiri. Ketiga fase tingkatan umur remaja tersebut 

antara lain: 

a. Remaja Awal (eearly adolescence) 

 Tingkatan usia remaja yang pertama ialah remaja awal. Pada 

tahan seperti ini, remaja berada pada rentang usianya. Sudah memasukin 

masa sekolah menegah pertaman. Keistimewaanya yaitu remaja tengah 

berubah fisiknya dalam kurun waktu yang sangat singkat.Remaja juga 

sudah mulai tertarik kepada lawan jenisnya. 
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b. Remaja Pertengahan (mitddle adolescence)

Tingkatan usia remaja selanjutnya remaja pertengahan / ada juga 

ynag menyebutnya dengan remaja madya. Pada tahap seperti ini , remaja 

sudah berada pada rentang usia 15 hingga 18 tahun. Umumnya remaja 

berada pada massa sekolah menengah atas (SMA).kesitimeweaan yang 

terjadi pada fase ini mulai sempurnanya perubahan fisik remaja, sehingga 

fisiknya sudah dapat menyerupai orang dewasa. Remaja yang sudah 

masuk pada tahap ini sangat mementingkan kehadiran teman dan remaja 

sudah akan senang jika banyak teman yang menyukai irinya. 

c. Remaja pada Akhir (late adolescence)

Tingkatan usianya ialah, remaja akhir. Ppada fase ini sudah 

berusia 18-24 tahun. Remaja pada usia ini dia pada biasanya telah berada 

pada usia pendidikan di perguruan tinggi, atau bagi remaja yang tidak 

biasa melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka dapat bekerja dan mulai 

membantu menafkahi anggota keluarga. Keistimewaanya sudah bisa 

bekerja. 

D. Permasalahan Pada seorang Remaja

Seorang remaja dan dewasa dapat diidentifikasikan sebagai populasi 

yang berisiko tinggi mengalami masalah tidur dan saat  ngantuk pada siang 

hari oleh the National Instituteof Health (NIH). Mahasiswa juga dilaporkan 

dapat memiliki memiliki prevalensi yang tinggi terhadap gangguan tidur atau 

kualitas tidur yang buruk menurut (Brown, Buboltz, & Soper, 2016). 
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Menurut WHO 2009 masalah terjadi karna tidur bisa disebabkan 

karna kelelahan dan kecelakaan. 

E. Kualitas Tidur 

1. Definisi Tidur 

Tidur ialah keadaandimana dapat terjadinya perubahan akan 

kesadaran atau ketidaksadaran parsial individu yang dapat 

dibangunkan.Tidur juga dapat kita diartikan sebagai periode istirahat 

untuk tubuh dan pikiran, yang selama masa ini, kemauan akan kesadaran 

ditangguhkan sebagian atau seluruhnya dimana fungsi-fungsi tubuh 

sebagian dapat  dihentikan.Tidur telah dideskripsikan sebagai status 

tingkah laku yang dapat ditandai dengan posisi yag tak bergerak dan yang 

khas dan sensitivitas reversibel yang dapat  menurun, tapi juga siaga 

terhadap rangsangan dari luar menurut  (Dorland, 2012). 

Ada perbedaan juga saat seseorang dapat terjaga, orang yang tidur 

tidak akan sadar dengan dunia luar tetapi tetap memiliki pengalaman 

kesadaran dalam batin, misalnya mimpi. Dna juga mereka dapat 

dibangunkan dengan eksternal seprti alaram. Belakangan disebutkan 

bahwa tidur ialah suatu proses aktif dan bukannya soal pengurangan 

impuls aspesifik saja. Proses aktif tersebut merupakan aktivitas 

sinkronisasi bagian ventral dari substansia retikularis medula oblongata 

menurut jutnal  (Mardjono, 2008 dalam Deshinta, 2010) 

Berikut rekomendasi durasi tidur yang spesifik bagi tiap jenjang usia : 
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a. Bayi baru terlahir usia (0-3 bulan): durasi tidur diperkecil menjadi 14-

17 jam per hari.Sebelumnya 12-18 jam. 

b. Bayi usia usia (4-11) bulan: durasi tidur ditambah menjadi 12-15 jam. 

Sebelumnya 14-15 jam. 

c. Balita berusia (1-2 tahun) : durasi tidur ditambah menjadi 11-14 jam 

sebelumnya 12-14 jam. 

d. Balita usia (3-5) tahun: durasi tidur dipersempit menjadi 11-13 jam. 

Sebelumnya berjumlah 11-13 jam. 

e. Anak-anakusia (6-13 tahun): durasi tidur menjadi 9-11 jam. 

Sebelumnya 10-11 jam. 

f. Remaja usia (14-17 tahun): durasi tidur mereka ditambah satu jam 

sehingga menjadi 8-10jam per hari. Sebelumnya hanya 8,5-9,5 jam. 

g. Orang menuju dewasa (18-25 tahun): kategori ini merupakan kategori 

baru. Durasitidurnya 7-9 jam per harinya. 

h. Orang dewasa (26-64 tahun): durasi tidur tetap, yakni 7-9 jam. 

i. Orang lanjut usia (65 tahun ke atas): kategori baru. Durasi tidur 7-8 jam 

per hari.konsolidasi ingatan (Beny Atmadja, 2002 dalam Suwarna & 

Widiyanto, 2016). 

F. Fisiologi Tidur 

 

Tidur merupakan suatu proses fisiologis bersiklus yang bergantian 

dengan periode yang lebih lama dari waktu terjaga dan terjadi secara 

berulang-ulang selama periode tertentu sertamempengaruhi respon perilaku 

dan fungsi fisiologis ( Potter& Perry , 2009 dakam Agustin. 2012). 
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Sistem yang mengatur siklus atau perubahan dalam tidur adalah 

reticular activating system (RAS) dan bulbar synchronizing regional (BSR) 

yang terletak pada batang otak (Potter and Perry, 2009 dalam Agustin, 

2012).RAS merupakan sistem yang mengatur seluruh tingkatan kegiatan 

susunan saraf pusat termasuk kewaspadaan dan tidur.RAS ini terletak dalam 

mesenfalon dan bagian atas pons. Selain itu RAS dapat memberi rangsangan 

visual, pendengaran, nyeri dan perabaan juga dapat menerima stimulasi dari 

korteks serebri termasuk rangsangan emosi dan proses pikir. Dalam keadaan 

sadar, neuron dalam RAS akan melepaskan  katekolamin seperti 

norepineprin. Demikian juga pada saat tidur, disebabkan adanya pelepasan 

serum serotonin dari sel khusus yang berada di pons dan batang otak tengah, 

yaitu BSR (Potter and Perry, 2009 dalam Agustin, 2012). 

Keadaan jaga atau bangun sangat dipengaruhi oleh sistem 

Ascending Reticulary Activity System (ARAS). Bila aktivitas ARAS ini 

meningkat orang tersebut dalam keadaan sadar. Aktivitas ARAS menurun, 

orang tersebut akan dalam keadaan tidur. Aktifitas ARAS ini sangat 

dipengaruhi oleh aktivitas neurotransmiter seperti sistem serotoninergik, 

noradrenergic,dan kolinergik (Czeisler, 2000 dalam Angkat, 2010) 

G. Mekanisme Tidur 

Terdapat dua jenis tidur, yakni tidur gelombang lambat atau NREM 

dan tidur paradoksal atau REM. Tidur NREM secara umum meliputi 80% 

dari seluruh waktu tidur, sedangkan tidur REM lebih kurang 20%. Menurut 

Hobson dan Mc. Carley tidur NREM dan REM merupakan siklus yang 
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berlangsung selama periode tidur.Tidur NREM disebabkan menurunnya 

aktivitas neuron monoaminergik (noradrenergik dan serotonergik) yang aktif 

pada waktu bangun dan menekan aktivitas neuron kolinergik.Tidur REM 

disebabkan inaktivitas neuron monoaminergik sehingga memicu aktivitas 

neuron kolinergik (neuron retikuler pons) (Rachman, 2011). 

a. Non Rapid Eye Movement (NREM) 

1) Seorang yang baru tertidur memasuki stadium 1 yang ditandai oleh 

aktivitas elektroensefalogram (EEG) frekuensi tinggi amplitudo rendah 

dengan keadaan seseorang baru saja terlena. Seluruh otot menjadi lemas, 

kelopak mata menutupi mata, dan kedua bola mata bergerak bolak-balik 

ke kedua sisi. EEG tahap tidur pertama ini, memperlihatkan 

penurunanvoltase dengan gelombang-gelombang alfa yang makin 

menurun frekuensinya. 

2) Stadium dua ditandai oleh munculnya kumparan tidur (sleep 

spindel). Terjadi letupan-letupan gelombang mirip alfa (10- 

14 Hz, 50 μV) yang berfrekuensi 14-18 siklus per detik. Dalam tahap 

kedua ini kedua bola mata berhenti bergerak, 

3) Stadium 3 ditandai dengan pola yang timbul berupa gelombang dengan 

frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan pada stadium dua dan 

amplitudo meningkat. EEG memperlihatkan gelombang dasar yang 

lambat (1-2 siklus per detik) dengan sekali-kali timbulnya sleep spindles. 

Keadaan fisik pada tahap ketiga ini adalah lemah lunglai, karena tonus 

otot sangat rendah. 
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4) Stadium empat ditandai dengan perlambatan  maksimum dengan 

gelombang-gelombang besar. Pada tahap tidur keempat hanya 

gelombang lambat saja tanpa sleep spindles. Keadaan fisik pada tahap 

keempat ini adalah lemah lunglai, karena tonus otot sangat rendah. 

b. Rapid Eye Movement (REM) 

REM ditandai dengan gerakan mata yang cepat dan tibatiba, 

peningkatan aktivitas saraf otonom dan mimpi.Pada tidur REM terdapat 

fluktuasi luas dari tekanan darah, denyut nadi danfrekuensi 

nafas.Keadaan ini disertai dengan penurunan tonus otot dan peningkatan 

aktivitas otot involunter.REM disebut juga aktivitas otak yang tinggi 

dalam tubuh yang lumpuh atau tidur paradoks (Rachman, 2007 dalam 

Angkat, 2010). 

REM tidak berdiri sendiri, selalu disuperimposisikan pada tidur 

gelombang lambat. Pada tidur yang normal, masa tidur REM 

berlangsung 5-20 menit, rata-rata 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 (ciri dalam keadaan mimpi), terjadi 

gerakan otot yang tidak teratur (pada mata menyebabkan gerakan bola 

mata yang cepat atau 'rapid eye movement'), dan lebih sulit dibangunkan 

daripada tidur gelombang lambat 
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H. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tidur 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur menurut Alimul 

(2015) ada enam yaitu: 

a. Penyakit, setiap penyakit menyebabkan ketidaknyamanaan fisik yang 

menyebabkan masalah pada tidur. Seseorang dengan masalah pernafasan 

dapat mengganggu tidurnya, nafas yang pendek membuat orang sulit tidur 

dan orang yang memiliki kongesti di hidung dan adanya drainase sinus 

mungkin mengalami gangguan untuk bernafas dan sulit untuk tidur. 

b. Lingkungan, tingkat cahaya dapat mempengaruhi seseorang untuk tidur, 

ada yang bisa tidur dengan cahaya lampu ada juga yang bisa tidur apabila 

lampu dimatikan atau dalam keadaan gelap. Ketidaknyamanan dari suhu 

lingkungan dan kurangnya ventilasi dapat mempengaruhi tidur. 

c. Latihan fisik dan kelelahan, kelelahan yang berlebihan akibat kerja yang 

meletihkan mempunyai REM yang pendek tidur siang dapat mengganggu 

waktu tidur malam dan harus dihindari jika seseorang mengalami 

insomnia. 

d. Obat-obatan dan zat-zat kimia, Hypnotics atau obat tidur dapat 

mengganggu tidur NREM tahap 3 dan 4 serta dapat menekan REM. Beta 

blockers dapat menyebabkan insomnia dan mimpi buruk. Narkotik seperti 

morfin, dapat menekan tidur REM dan meningkatkan frekuensi bangun 

dari tidur dan mengantuk. Orang yang minum alkohol dalam jumlah 

banyak sering mengalami gangguan tidur dan mimpi buruk. 
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e. Diet dan kalori, kehilangan berat badan berkaitan dengan penurunan waktu 

tidur total, terganggunya tidur dan bangun lebih awal. Sedangkan 

kelebihan berat badan akan meningkatkan waktu tidur total. 

f. Stres psikologis, stres psikologis mempengaruhi tidur dengan dua cara, 

yang pertama orang mengalami stres merasa sulit untuk merasakan tidur 

yang nyaman sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, tidur REM 

berkurang dalam jumlah yang cenderung menambah kecemasan dan stres. 

Salah satu jenis stres yang sering ditemukan di kalangan mahasiswa ialah 

stres akademik. Stres akademik dapat terjadi di lingkungan kampus atau 

pendidikan 

g. Tekanan darah, stres menyebabkan hormon penyakit semakin banyak 

diproduksi tubuh. Kurang tidur menyebabkan resiko buruk terhadap tubuh, 

misalnya anda akan mudah terserang penyakit darah tinggi atau hipertensi 

I.   Pengukuran Kualitas Tidur 

 

Kualitas tidur yang baik akanditandai dengan tidur yang tenang, 

merasa segar pada pagi hari dan merasa semangat untuk melakukan 

aktivitas (Craven & Hirnle, 2000 dalam Agustin, 2012). Kualitas tidur 

dapat diukur dengan The Pittsburgh Sleeping Quality Index (PSQI). 

PSQI adalah salah satu instrumen pengukuran kualitas tidur yang telah 

banyak dipakai. PSQI terdiri dari 9 pertanyaan yang dijawab oleh 

individu itu sendiri dan 1 pertanyaan yang dijawab oleh teman tidurnya. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi tujuh indikator kualitas tidur, 

meliputi kualitas tidur subyektif, latensi tidur, durasi tidur, efisensi 



21 

 

kebiasaan tidur, gangguan tidur,penggunaan obat tidur, dan gangguan 

atau keluhan saat terbangun. Lima pertanyaan yang ditujukan kepada  

teman tidur merupakan pilihan ganda untuk mengetahui gangguan tidur 

yang dialami. Validitas dari PSQI ini sudah teruji, instrumen ini 

menghasilkan 7 komponen skor yang sesuai dengan dominan atau area 

yang disebutkan sebelumnya. Tiap dominan nilainya berkisar antara 0 

(tidak ada masalah) sampai 3 (masalah berat). Nilai tiap komponen 

kemudian dijumlahkan hingga diperoleh nilai global yang berada pada 

rentang 0-21. Apabila skor global >5   berarti kualitas tidur buruk, 

Semakin tinggi skor global maka semakin buruk pula kualitas tidurnya 

(Indrawati, 2012).  

Alat ukur PSQI juga telah digunakan sebagai alar ukur dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2016) untuk mengukur 

kualitas tidur pada 30 mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Universitas 

Dian Nuswantoro Semarang. Kuisioner telah diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia dan dilakukan uji validasi kepada 30 responden. Hasil 

uji valididits tersebut menunjukkan bahwa 18 komponen pertanyaan 

valid karena r hitung lebih beser dari r tebel dengan taraf signifikan 

0,361, rentang nilai r hitung pada uji validitas yaitu 0,365- 0,733. Peneliti 

tersebut tidak melakukan uji reliabilitas karena telah dilakukan uji 

reliabilitas pada kuisioner PSQI ini oleh University of Pittsburgh pada 

tahun 1988 dengan nilai Alpha Cronbach 0,83. 
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J.  Gangguan Tidur 

1. Insomnia 

 

Insomnia adalah gangguan tidur yang kesulitan untuk tidur atau 

mempertahankan tidur pada malam hari). Ini akan menjadi gangguan 

jangka pendek jika berakhir hanya dalam waktu beberapa malam, namun 

akan menjadi kronik jika sampai berbulan-bulan atau semakin lama. 

Insomnia sementara dapat disebabkan oleh stress, perasaan yang terlalu 

gembira, atau perubahan pola tidur selama melakukan perjalanan. Pola 

tidur akan kembali normal ketika rutinitas kegiatan kembali seperti 

biasanya. Insomnia kronik mungkin disebabkan karena medikasi, 

perilaku atau masalah psikologi (DeWit, 2009 dalam Agustin, 2012). 

2. Hiperinsomnia 

 

Hipersomnia kebalikan dari insomnia, yaitu terjadi kelebihan waktu 

tidur, terutama pada siang hari (Kozier, 2004 dalam Indarwati, 

2012).Hipersomnia dapat disebabkan karena kondisi media, seperti 

adanya kerusakan pada sistem saraf pusat, gangguan metabolik (asidosis 

diabetik dan hipotiroidisme).Seseorang tertidur selama 8-12 jam dan 

mengalami kesulitan untuk bangun di pagi hari (kadang-kadang dikenal 

sebagai tidur dengan keadaan mabuk).(Harkreader, Hogan, & Thobaben, 

2007 dalam Agustin, 2012). 

 

3. Gangguan Irama Sirkadian 
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Gangguan tidur irama sirkadian terjadi karena tidak tepatnya jadwal 

tidur seseorang dengan pola normal tidur sirkadiannya (Harkreader, 

Hogan, & Thobaben, 2007 dalam Agustin, 2012).Seperti seseorang tidak 

dapat tidur ketika orang tersebut berharap untuk tidur, ingin tidur, atau 

pun pada saat membutuhkan tidur.Sebaliknya, seseorang mengantuk di 

saat waktu yang tidak diinginkan.(Craven dan Hirnle, 2000 dalam 

Agustin, 2012). 

4. Sleep Apnea 

 

Sleep apnea adalah kondisi dimana seseorang akan berhenti 

napasnya dalam periode singkat selama tidur (Kozier, 2004 dalam 

Agustin, 2012). Ada tiga tipe sleep apnea: obstruktif, sentral dan 

mixedcomplex. Apnea obstruktif disebabkan oleh jaringan halus yang 

berelaksasi, dimana membuat sebagian sampai seluruhnya tersumbat di 

saluran napas.Sindrom sleep apnea obstruktif merupakan faktor resiko 

terjadinya hipertensi dan penyakit kardiovaskuler lainnya. SzentkiráLyi, 

MadaráSz, dan NováK, berpendapat bahwa kondisi somatik lainnya 

seperti sindrom metabolik, diabetes dan penyakit ginjal kronik juga 

dikaitkan dengan sleep apnea obstruktif. Apnea sentral terjadi karena 

kegagalan otak untuk berkomunikasi dengan otot respiratori. 

 

5. Narkolepsi 
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Narkolepsi adalah disfungsi mekanisme yang mengatur keadaan 

bangun dan tidur (Potter and Perry, 2009) dalam Agustin, 

2012).Narkolepsi terjadi secara tiba-tiba ketika seseorang sedang dalam 

keadaan terjaga, dapat terjadi secara berulang dan tidak 

terkontrol.Periode tidur singkat ini bisa terjadi setiap waktu dan 

durasinya dari beberapa detik sampai lebih dari 30 menit.Sebagai contoh, 

seseorang dapat jatuh tertidur saat sedang membaca buku, menonton 

televisi, maupun menyetir. 

6. Deprivasi Tidur 

 

Deprivasi tidur meliputi kurangnya tidur pada waktu tertentu atau 

waktu tidur yang kurang optimal. Deprivasi tidur dapat disebabkan oleh 

penyakit, stress emosional, obat-obatan, gangguan lingkungan dan 

keanekaragaman waktu tidur yang terkait dengan waktu kerja. Seseorang 

yang bekerja dengan jadwal kerja yang panjang dan rotasi jam kerja 

cenderung mengalami deprivasi tidur. Deprivasi tidur melibatkan 

penurunan kuantitas dan kualitas tidur serta ketidak konsistenan waktu 

tidur.Apabila pola tidur mengalami gangguan maka terjadi perubahan 

siklus tidur normal. Deprivasi tidur mengakibatkan daya ingat yang 

melemah, sulit membuat keputusan dan gangguan emosional seperti 

respon interpersonal yang memburuk dan meningkatnya sikap agresif 

(Gryglewska, 2010). 

7. Parasomnia 
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  Parasomnia sebagai suatu aktivitas yang normal di saat 

seseorang terjaga tetapi akan menjadi abnormal jika aktivitas tersebut 

muncul di saat seseorang sedang tertidur. Masalah tidur ini lebih banyak 

terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa, aktivitas tersebut meliputi 

somnambulisme (berjalan dalam tidur), terjaga malam, mimpi buruk, 

enuresis nocturnal (mengompol), dan menggeratakkan gigi.(Potter and 

Perry, 2006 dalam Indarwati, 2012). 

8. Mengatasi Gangguan Tidur  

 

Secara umum gangguan tidur yang bersifat temporer dan hanya 

terjadi dalam kurun waktu singkat, dapat diatasi dengan prorgam tidur 

secara cerdas, seperti : 

a. Menetapkan waktu secara teratur antara saat hendak tidur dan bangun 

tidur 

b. Menghindari kafein dan nikotin menjelang tidur   

c. Menghindari alkohol dan wine  

d. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tidur, suasana temaram 

menuju gelap, tenang, nyaman,tidak berisik 

e. Tidak panas dan tidak terlalu dingin 

f. Menggunakan obat tidur dengan pengewasan dokter apabila 

diperlukan,  

g. Berolahraga secara teratur, minimal 5-6 jam sebelum tidur, relaksasi 

sebelum tidur (Susilo dan Wulandari, 2011).  
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K. Tekanan Darah 

1. Definisi Tekanan Darah 

 

Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan pada dinding 

arteri jantung.Tekanan puncak terjadi saat ventrikel berkontraksi dan 

disebut tekanan sistolik.Tekanan diastolik adalah tekanan terendah yang 

terjadi saat jantung beristirahat.Tekanan darah dengan nilai dewasa 

normalnya berkisar dari 100/60 mmHg sampai 140/90 mmHg.Rata-rata 

tekanan darah normal biasanya 120/80 mmHg (Smeltzer & Bare, 2011). 

2. Pengukuran Tekanan Darah 

 

Mengukur tekanan darah dilakukan pengukuran dengan 

pemasangan Sphygmomanometer. Pengukuran tekanan darah dapat 

dilakukan secara langsung atau tidak langsung yaitu (Smeltzer & Bare, 

2011) : 

a. Metode langsung, kateter arteri dimasukkan ke dalam arteri, walaupun 

hasilnya sangat tepat, akan tetapi metode pengukuran ini sangat 

berbahaya dan dapat menimbulkan masalah kesehatan lain. 

b. Pengukuran tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan 

sphygmomanometer dan stetoskop. Sphygmomanometer tersusun atas 

manset yang dapat dikembangkan dan alat pengukur tekanan yang 

berhubungan dengan ringga dalam manset. Alat ini dikalibrasi 

sedemikian rupa sehingga tekanan yang terbaca pada manometer 
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rsesuai dengan tekanan dalam milimeter air raksa yang dihantarkan 

oleh arteri brakialis. 

3. Cara menggunakan spyghnomanometer 

 

1. Melaksanakan pengecekan tekanan darah dengan sphygmomanometer 

langkah-langkah berikut 

 

Gambar 2.1 Sphygmomanomete 

Sumber: Data Pribadi, 2018 

 

a. Pemasangan manset pada lengan atas, dengan batas bawah manset 

2-3 cm dari lipatan siku kemudian perhatikan posisi pipa manset 

yang akan menekan tepat diatas denyut arteri dilipatan siku (arteri 

brakialis). 

b. Manset harus sejajar atau setinggi jantung dan kondisi harus 

santai/rileks, tangan tidak boleh tegang. 

c. Pasang stetoskop di telinga peneliti, tempelkan bagian yang pipih 

bulat di sebelah bawah lilitan manset pada lipatan siku tempat 

dimana arteri brakialis berada. 
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d. Putar ke kanan (searah jarum jam) katup pengatur udara yang ada 

pada pompa karet manset untuk menutupnya, agar saat memompa 

manset nanti tidak ada udara yang bocor keluar. 

e. Pompa karet agar udara masuk ke dalam manset sampai lebih kira 

kira 20 mmHg dari tekanan darah sebelumnya. 

f. Detakan pertama dipakai sebagai tekanan darah sistolik. 

g. Detakan terakhir dipakai sebagai tekanan darah diastolik. 

h. Setelah mendapatkan hasilnya lepaskan manset. 

4. Klarifikasi tekanan Darah 

 

Tingkat kadar tekanan darah seseorang berbeda-beda tergantung 

aktivitas yang dilakukan dan riwayat terdahulu. 

Tabel 2.2 Klasifikasi Tekanan Darah (Wahyudi, 2014). 

Klasifikasi Sistol 

(mmHg) 

Diastol 

(mmHg) 

Normal 120-140 

mmHg 

80-90 

mmHg 

Hipertensi 

stadium 1 

141-159 

mmHg 

91-99 

mmHg 

Hipertensi 

stadium II 

>160 

mmHg 

>100 mmHg 

Hipertensi 

stadium III 

>180 

mmHg 

>116 mmHg 

 

a. Tekanan darah sistolik 

Tekanan darah sistolik adalah puncak dari tekanan darah 

maksimum.Tekanan maksimum ditimbulkan dari arteri sewaktu darah 
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dipompa oleh jantung masuk ke dalam arteri selama sistol atau tekanan 

sistolik, rata-rata adalah 120 mmHg. 

a. Tekanan darah diastolik 

Tekanan darah diastolik adalah tekanan minimal yang menekan 

dinding arteri setiap waktu darah yang tetap dalam arteri menimbulkan 

tekanan.Tekanan minimum di dalam arteri sewaktu darah mengalir 

keluar selama diastol atau tekanan diastolik, rata-rata tekanan diastol 

adalah 80 mmHg. 

5. Pengaturan Sirkulasi Secara Hormonal 

 

Sirkulasi secara hormonal merupakan pengaturan yang disekrasi 

ke dalam cairan tubuh secara hormonal dan ion. Beberapa dari zat 

diproduksi oleh kelenjar khusus di bawa di dalam darah ke seluruh tubuh. 

Zat yang lain dibentuk di daerah jaringan setempat dan cuman 

menimbulkan pengaruh sirkulasi setempat. 

Menurut penelitian yang diteliti oleh Guyton(2010), ada beberapa 

faktor humoral terpenting yang mempengaruhi fungsi sirkulasi adalah 

sebagai berituk:      

a.  Norepinefrin dan Epinefrin 

Norepinefrin ini merupakan hormon vasokonstriktor yang 

sangat kuat sedangkan epinefrin ini tidak begitu kuat. Sistem saraf 

simpatis distimulus selama terjadinya stres makaa ujung saraf simpatis 

pada masing-masing jaringan akan melepaskan norepinefrin yang 

menstimulus jantung dan mengkonstriksi vena serta arteriol. Selain ini, 
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sistem saraf simpatis pada medula adrenal juga dapat menyebabkan 

kelenjar ini mensekresikan norepinefrin dan epinefrin ke dalam darah. 

Hormon itu bersirkulasi ke seluruh tubuh menyebabkan stimulasi yang 

hampir sama dengan stimulasi simpatis langsung terhadap sirkulasi 

dengan efek yang tidak langsung. 

b. Angiostensin II 

Pengaruh dari angoistensi II yaitu untuk mengkonstriksi arteri 

kecil dan yang kuat. Angiostensi II dapat dihasilkan dari aktivasi 

Angiotensinogen yang dapat dihasilkan oleh hepar dan berada di plasma. 

Jika terjadi stimulasi pengeluaran renin, suatu protein yang dihasilkan 

oleh sel jukstaglomerular pada ginjal, angiotensingen yang ada di plasma 

akan diubah menjadi angiostensi I. Kemudian, angitensin I akan diubah 

oleh Aldosteron Converting Enzyme (ACE) menjadi angiotensin II. 

Angiotensin II ini akan secara normal dapat bekerja secara bersamaan 

pada banyak arteriol tubuh untuk dapat meningkatkan resistensi perifer 

total yang akan menigkatkan resistensi perifer total yang akan 

menignkatkan tekanan pada arteri. Selain itu, angiotensi II dapat 

merangsang korteks adrenal melepaskan aldosteron, suatu hormon yang 

dapat menyebabkan retensi natrium pada tubulus distal dan tubulus 

kolektivus yang dapat menyebabkan penigkatan osmolalitas sehingga 

terjadi absorbsi H20 yang akan meningkatkan volume cairan 

ekstraselluler (CES). Hal ini akan meningkatkan curah jantung dan akan 

menyebabkan peningkatan tekanan darah. 
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c. Vasopressin 

Disebut juga dengan hormon antidiuretik yang akan dibentuk di 

nukleus supraoptik pada hipotalamus otang kemudian diangkut ke bawah 

melalui akson saraf ke hipofisis posterios tempat zat tersebut berada yang 

akhirnya di sekresi ke dalam darah. Zat ini merupakan vasokonstriktor 

yang kurang kuat di bandingkan angiotensin II. Vasioressin memiliki 

fungsi utama yaitu meningkatkan reabsorpsi air di tubulus distal dan 

tubulus kolektivus renal untuk kembali ke dalam darah yang dapat 

membantu mengatur volume cairan tubuh. Jika vasopressin akan 

meningkat karena suatu hal, maka terjadi penigkatan volume plasma 

yang akan meningkatkan curah jantung sehingga tekanan darah 

meningkat.  

6. Tinjauan Tentang Hipertensi 

 

Hipertensi atau darah tinggi adalah penyakit kelainan jantung dan 

pembuluh darah yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah. 

Menurut American Society of Hypertension (ASH), pengertian hipertensi 

adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala kardiovaskuler yang 

progresif, sebagai akibat dari kondisi lain yang kompleks dan saling 

berhubungan. (Sigalingging, 2011 dalam Indarwati, 2012)  

Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang mengalirkan 

darah dari jantung ke jaringan dan kembali lagi ke jantung melalui paru-

paru. Semua pembuluh darah dilapisi oleh sel endotel yang 

mensekresikan berbagai zat yang dapat mempengaruhi diameter 
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pembuluh darah, perbaikan luka pada pembuluh darah dan pembentukan 

pembuluh darah baru. Struktur pembuluh darah meliputi jaringan ikat di 

lapisan luar (tunika adventisia), jaringan elastik diantara lapisan luar dan 

media (lamina elastika eksterna), otot polos di lapisan tengah (tunika 

media), jaringan elastik diantara lapisan intima dan media (lamina 

elastika interna) dan lapisan dalam (tunika intima). Otot-otot tersebut 

diinervasi oleh serabut saraf noradrenergik yang berfungsi sebagai 

vasokonstriktor dan persarafan kolinergik sebagai vasodilator. Pembuluh 

darah dapat teregang oleh karena ejeksi jantung saat sistol dan jaringan 

elastik akan mengembalikan pembuluh darah kebentuk semula saat 

diastol (Ganong, 2010). 

7. Faktor yang Mempengaruhi Tekanan Darah 

 

Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan tekanan darah 

diantaranya adalah usia, ras, jenis kelamin, medikasi, kemoreseptor dan 

olah raga (Sudoyo, et al. 2000). 

a. Usia 

Menurut WHO (2009) ada hubungannya usia anak-anak, remaja 

dan dewasa cenderung tekanan dara sistolik meningkatmencapai rata-

rata 140 mmHg, tekanan darah diastolik juga cenderung meningkat 

dengan bertambahnya usia. Tekanan darah secara bertahap dengan 

bertambahnya umur akan terus meningkat setelah usia 60 tahun. 

Tabel 2.3 Tekanan Darah Berdasarkan Usia (Potter & Ferry, 2009 

dalam Agustin 2012). 
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Usia 

Tekanan 

Darah  

(mmHg) 

10-13 tahun 
110/65 

mmHg 

14-17 tahun 
120/75 

mmHg 

Dewasa 

tengah 

120/80 

mmHg 

Lansia 
140/90 

mmHg 

 

b. Ras 

Banyak populasi menunjukan bahwa tekanan darah pada masyarakat 

yang berkulit hitam lebih tinggi dibandingkan dengan golongan suku 

lainnya. Ras mungkin berpengaruhi pada hubungan antara umur dan 

tekanan darah. Orang yang berkulit hitam seperti Afrika lebih tinggi 

dibandingkan orang Eropa. Kematian yang dihubungkan dengan 

hipertensi juga lebih banyak pada orang Afrika. Kecendrungan ini 

dikaitkan dengan genetik dan lingkungan. 

 

 

c. Jenis kelamin 

Perubahan hormonal yang sering terjadi pada wanita 

menyebabkan wanita kecendrungan memiliki tekanan darah tinggi, hal 
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ini menyebabkan resiko wanita untuk terkena penyakit jantung menjadi 

lebih tinggi. 

d. Medikasi 

Banyak sekali pengobatan yang dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung agar mempengaruhi tekanan darah.Obat yang 

mempengaruhi tekanan darah diantaranya adalah obat antihipertensi 

seperti diuretik, penyakit beta adrenergic, penyekat saluran kalsium, 

vasodilator dan ACE inhibitor. 

e. Olah raga 

Olah raga merupakan latihan untuk perubahan sistem 

kardiovaskuler termasuk peningkatan aliran darah otot rangka, 

peningkatan curah jantung, penurunan resistensi perifer total dan 

peningkatan sedang tekanan arteri. 

f. Kualitas tidur  

Tekanan darah dan denyut jantung biasanya menunjukkan 

variasi diurnal. Selama tidur, nokturnal dip terjadi di kedua tekanan darah 

dan detak jantung, yang tetap rendah sampai saat terbangun. Gangguan 

tidur dapat mengakibatkan peningkatan aktivitas simpatis dan 

peningkatan rata-rata tekanan darah dan heart rate selama 24 jam. 

Dengan cara ini, kebiasaan pembatasan tidur dapat menyebabkan 

meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatik yang berkepanjangan 

(Gangwisch., et al, 2006 dalam Lu, 2015). 

 


