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BAB III 

KERANGKA KONSEP 
3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GSkema 3.1 Kerangka Konsep

Sekresi oreksin 

Reticular Activating System (RAS) di batang otak aktif 
 

Sekresi katekolamin 

Kondisi bangun/terjaga 

Gangguan tidur 

Famakologi Non Famakologi 

Teknik relaksasi benson 

Posisi rileks, memejamkan mata, & 
frase singkat sesuai keyakinan klien 

 

Poliuria & nokturia, polidipsia, polifagia & nyeri 

Kebutuhan tidur 

Tidak terpenuhi Terpenuhi  

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidur : 
(1) status kesehatan, (2) lingkungan, (3) 

status psikologis, (4) diet, (5) gaya hidup, 
(6) obat-obatan 

Hipotalamus 

Istirahat tidur & Irama sirkadian 

Kualitas tidur buruk 

Disregulasi hormon 

HPA & Sistem saraf simpatis mensekresi 
kortisol, katekolamin, sitokin dsb. 

Toleransi glukosa terganggu, 
resistensi insulin & glukoneogenesis ↑ 

Hiperglikemia 

Stimulasi kelenjar pituitari & kelenjar pineal 
 

Sekresi hormon endorphin, enkefalin & 
serotonin, melatonin  ↑ 

 
Stimulasi RAS ↓ 

Bulbar Synchronizing Regional (BSR) aktif  
 

Tidur lelap  

Kualitas tidur ↑  

Tidak diteliti 

Diteliti 

Hubungan 

Keterangan : 

Skema 3.1 Kerangka Konsep 

Potter & Perry (2010), Park et al. (2013) 
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Istirahat tidur dan irama sirkadian memiliki peran dalam mengatur produksi 

insulin, sensitivitas insulin, penggunaan dan toleransi insulin. Apabila seseorang 

memiliki kualitas tidur yang buruk, maka dapat menyebabkan disregulasi hormon. 

Akibatnya, Hipotalamus-Pituitari-Adrenal (HPA) dan sistem saraf simpatis yang dapat 

merangsang sekresi hormon kortisol, katekolamin, sitokin dan substansi vasoaktif lain 

yang dapat menyebabkan toleransi glukosa terganggu, resistensi insulin dan 

glukoneogenesis meningkat sehingga hiperglikemia. Hiperglikemia tersebut dapat 

menyebabkan poliuria dan nokturia, polidipsia, polifagia dan nyeri yang kemudian 

dapat mempengaruhi kebutuhan tidur klien diabetes melitus. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidur diantaranya yaitu status kesehatan, 

lingkungan, stres psikologis, diet, gaya hidup, dan obat-obatan. Peningkatan glukosa 

dalam darah (hiperglikemia) yang dapat mempengaruhi pusat tidur yang ada di 

hipotalamus untuk mensekresi oreksin. Sekresi oreksin dapat menyebabkan Reticular 

Activating System (RAS) di batang otak aktif kemudian neuron akan melepaskan 

katekolamin, sehingga seseorang akan terbangun atau sadar atau terjaga. Klien DM 

ketika sudah terbangun, mengalami kesulitan untuk memulai tidurnya kembali, 

sehingga dapat menyebabkan kualitas tidur buruk. Teknik relaksasi benson dapat 

memepercepat kondisi rileks dan tenang sehingga adanya respon relaksasi sistem saraf 

parasimpatis tersebut dapat menstimulasi hipotalamus untuk mensekresi Corticotropin 

Releasing Factor (CRF), sehingga dapat menstimulasi kelenjar pituitari untuk 

meningkatkan produksi hormon endorfin, enkefalin dan serotonin, dan kelenjar pineal 

memproduksi melatonin yang kemudian dapat menurunkan stimulasi terhadap 

Reticular Activating System (RAS). Ketika rangsangan Reticular Activating System (RAS) 

menurun, Bulbar Synchronizing Regional (BSR) aktif dan menyebabkan tidur lelap, 

sehingga kualitas tidur meningkat. 
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3.2 Hipotesis 

 Berdasarkan kajian kerangka teori penelitian tersebut, hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : “Ada pengaruh teknik relaksasi benson terhadap kualitas tidur klien diabetes 

melitus” 
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