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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Kecemasan 

2.1.1  Pengertian Kecemasan 

Setiap orang mengalami kecemasan. Kecemasan pada umumnya 

ditandai dengan rasa takut pada sesuatu yang akan terjadi yang samar-

samar, tidak menyenangkan, difus, seringkali disertai dengan gejala-gejala 

otonomik seperti nyeri kepala, berkeringat, palpitasi, dada terasa sesak, 

gangguan lambung ringan, dan gelisah, yang ditandai dengan 

ketidakmampuan berdiri atau duduk diam dalam waktu lama. Kumpulan 

gejala yang muncul cenderung bervariasi pada setiap orang.
29

 

Kecemasan merupakan sebuah sinyal yang memperingatkan 

adanya bahaya yang mengancam dan memungkinkan seseorang mengambil 

tindakan untuk mengatasi ancaman.
29

 

Cemas pada diri seseorang harus dibedakan dengan rasa takut. Pada 

rasa cemas, sumber ancaman tidak diketahui, bersifat internal, samar-samar, 

atau konfliktual, sedangkan pada rasa takut, sumber ancaman diketahui, 

bersifat eksternal, jelas atau non konfliktual.
29
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Cemas juga harus dibedakan antara yang normal dan patologis. 

1)   Cemas dalam batas normal adalah suatu perasaan yang sering dialami 

oleh setiap orang. Rasa cemas ini dapat memacu seseorang ke arah 

aktivitas yang berguna, memperbaiki penampilan, bahkan meningkatkan 

prestasi. Cemas ini juga berfungsi adaptif yaitu sebagai pencegah 

ancaman yang datang atau meringankan akibat dari ancaman yang 

diterima.
30

 

2)   Kecemasan dalam derajat patologis bila cemas bersifat menetap dan 

menyebabkan gangguan secara fisik yang dapat menghambat aktivitas 

seseorang, seperti denyut jantung meningkat, tekanan darah meningkat, 

kekakuan otot, tidak bisa tidur, rasa nyeri kepala. Kecemasan patologis 

ini terjadi karena individu tidak mampu lagi mengendalikan atau 

meramalkan situasi lingkungannya.
30

 

2.1.2  Etiologi Kecemasan 

Ada tiga teori psikologi yang menyebutkan tentang penyebab 

kecemasan, yaitu:
29 

1) Teori psikoanalitik 

Freud mendefinisikan kecemasan sebagai tanda adanya bahaya 

yang tidak disadari. Kecemasan dipandang sebagai hasil konflik psikis 

antara keinginan yang agresif atau dorongan seksual yang tidak disadari 

dengan ancaman yang datang secara bersamaan dari superego atau 

kenyataan eksternal.
29
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Sebagai respon terhadap sinyal ini, ego menciptakan mekanisme 

pertahanan untuk mencegah pikiran atau perasaan yang tidak dapat 

diterima keluar ke alam sadar.
29

 

2) Teori perilaku 

Teori ini mengemukakan bahwa kecemasan merupakan respon 

yang dikondisikan sesuai dengan adanya stimulus yang spesifik dari 

lingkungan. Individu menerima stimulus tertentu sebagai stimulus yang 

tidak disukai, sehingga menimbulkan kecemasan. Setelah terjadi 

berulang-ulang akhirnya menjadi kebiasaan untuk menghindari stimulus 

tersebut.
29

 

3) Teori eksistensial 

Teori ini memberikan model-model dari kecemasan 

menyeluruh, di mana tidak ada stimulus yang dapat diidentifikasi untuk 

perasaan cemas yang bersifat kronik. Konsep inti dari teori ini adalah 

bahwa orang mengalami perasaan hidup dalam dunia yang tanpa tujuan. 

Kecemasan merupakan respon terhadap persepsi kehampaan tersebut.
29

 

Ditinjau dari aspek biologis, ada beberapa hal yang kemungkinan 

menjadi penyebab dari kecemasan, antara lain:
29

 

1) Sistem saraf otonom 

Stimulasi sistem saraf otonom menyebabkan gejala-gejala 

tertentu seperti: kardiovaskuler (misalnya takikardi), muskuler (misalnya 

nyeri kepala), gastrointestinal (misalnya diare), dan respirasi (misalnya 

takipneu).
29
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Sistem saraf otonom pada pasien dengan gangguan kecemasan, 

terutama gangguan panik, menunjukkan peningkatan tonus simpatik, 

beradaptasi lambat terhadap stimulus yang berulang, dan beradaptasi 

secara berlebihan terhadap stimulus dengan intensitas sedang.
29

 

2) Neurotransmiter 

Ada tiga neurotransmiter utama yang berkaitan dengan 

kecemasan berdasarkan penelitian pada binatang dan respon terhadap 

terapi obat, yaitu:
29

 

a. Norepinefrin 

Gejala-gejala kronik yang dialami oleh pasien dengan 

kecemasan, misalnya serangan panik, insomnia, ketakutan, dan 

peningkatan aktivitas otonomik, ditandai dengan peningkatan fungsi 

noradrenergik. Teori umum tentang peranan epinefrin dalam 

gangguan kecemasan adalah bahwa pasien mungkin memiliki sistem 

noradrenergik yang tidak teregulasi dengan baik disertai ledakan 

aktivitas pada saat-saat tertentu.
29

 

b. Serotonin 

Penelitian terhadap fungsi 5-hydroxytryptamine (5-HT) 

dalam gangguan kecemasan memberikan hasil yang berbeda-beda 

sehingga pola abnormalitasnya belum dapat dijelaskan.
29 
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c. Gamma-aminobutyric acid (GABA) 

Peranan GABA dalam gangguan kecemasan didukung kuat 

oleh efikasi benzodiazepin yang tidak diragukan lagi dalam mengatasi 

gangguan kecemasan. Obat-obatan tersebut meningkatkan aktivitas 

GABA pada reseptor GABA tipe A.
29

 

Para peneliti berhipotesis bahwa beberapa pasien dengan 

gangguan kecemasan memiliki reseptor GABA tipe A yang abnormal, 

meskipun hubungan langsung di antara keduanya belum dapat 

dijelaskan.
29

 

Selain teori-teori yang telah disebutkan di atas, ada beberapa faktor 

yang memudahkan individu mengalami gejala kecemasan, yang meliputi:
31

 

1) Tempat tinggal, seseorang yang tinggal di kota memiliki tingkat 

kecemasan lebih tinggi daripada di desa. 

2) Usia, dari hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui 

usia antara 20 – 40 tahun yang menderita kecemasan terbanyak. 

3) Inteligensi, cemas banyak terjadi pada orang-orang dengan tingkat 

inteligensi tinggi. 

4) Jenis kelamin, wanita lebih banyak menderita cemas daripada pria. 

5) Kepribadian, cemas banyak diderita oleh orang dengan kepribadian 

yang lemah, kurang percaya diri, selalu terburu-buru, dan 

perfeksionis. 
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6) Lingkungan, cemas meningkat pada lingkungan sosial ekonomi 

tingkat tinggi, karena banyak tuntutan dari lingkungan tersebut agar 

seseorang dapat beradaptasi. 

2.1.3  Gejala dan Tanda Kecemasan 

Manifestasi perifer dari kecemasan meliputi:
29

 

 Diare 

 Dizziness, light-headedness 

 Hiperhidrosis 

 Hiperefleksia 

 Hipertensi 

 Palpitasi 

 Midriasis pupil 

 Gelisah (misalnya berjalan mondar-mandir) 

 Sinkop 

 Takikardi 

 Kesemutan di ekstremitas 

 Tremor 

 Gastric upset 

 Urgensi, hesitansi, frekuensi urin 

Pengalaman kecemasan memiliki dua komponen: kesadaran adanya 

sensasi psikologis (misalnya palpitasi dan berkeringat) dan kesadaran 

mengenai adanya perasaan gugup atau takut. Perasaan malu mungkin juga 

dapat meningkatkan kecemasan.
29
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Selain efek motorik dan viseral, kecemasan juga mempengaruhi 

proses berpikir, persepsi, dan belajar. Kecemasan cenderung menimbulkan 

kebingungan dan penyimpangan persepsi. Penyimpangan ini dapat 

mengganggu proses belajar dengan menurunkan konsentrasi, menurunkan 

daya ingat, dan menganggu kemampuan untuk menghubungkan suatu hal 

dengan hal yang lain.
29

 

2.1.4   Zung Self-rating Anxiety Scale 

Zung Self-rating Anxiety Scale (ZSAS) adalah kuesioner yang 

digunakan untuk mengukur gejala-gejala yang berkaitan dengan kecemasan. 

Kuesioner ini didesain untuk mencatat adanya kecemasan dan menilai 

kuantitas tingkat kecemasan.
32

  

Zung telah mengevaluasi validitas dan reliabilitasnya dan hasilnya 

baik.
32

 Penelitian menunjukkan bahwa konsistensi internalnya pada sampel 

psikiatrik dan non-psikiatrik adekuat dengan korelasi keseluruhan butir-butir 

pertanyaan yang baik dan reliabilitas uji yang baik.
33

 

Zung Self-rating Anxiety Scale (ZSAS) menitikberatkan pada 

keluhan somatik yang mewakili gejala kecemasan. Kuesioner ini 

mengandung 20 pertanyaan, yang terdiri dari 5 pernyataan positif dan 15 

pernyataan negatif yang menggambarkan gejala-gejala kecemasan.
32
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Setiap butir pertanyaan dinilai berdasarkan frekuensi dan durasi 

gejala yang timbul: (1) jarang atau tidak pernah sama sekali, (2) kadang-

kadang, (3) sering, dan (4) hampir selalu mengalami gejala tersebut. Total 

dari skor pada tiap pertanyaan maksimal 80 dan minimal 20, skor yang 

tinggi mengindikasikan tingkat kecemasan yang tinggi.
32

 

Zung Self-rating Anxiety Scale (ZSAS) telah digunakan secara luas 

sebagai alat skrining kecemasan. Kuesioner ini juga sering digunakan untuk 

menilai kecemasan selama dan setelah seseorang mendapatkan terapi atas 

gangguan kecemasan yang dialaminya.
34 

 

2.2  Tidur 

2.2.1  Pengertian Tidur 

Tidur merupakan salah satu perilaku manusia yang paling 

signifikan, menempati sekitar sepertiga dari kehidupan manusia. Meskipun 

fungsi tidur secara pasti belum dapat diketahui, telah diketahui dengan jelas 

bahwa tidur penting untuk bertahan hidup, karena deprivasi tidur yang 

berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan kognitif dan fisik yang berat 

dan, akhirnya, kematian.
29

 

Tidur didefinisikan sebagai kondisi tidak sadar dimana seseorang 

yang berada dalam kondisi tersebut dapat dibangunkan dengan rangsang 

sensorik atau rangsang lain. Tidur harus dibedakan dari koma, yaitu suatu 

kondisi tidak sadar dimana seseorang yang berada dalam kondisi tersebut 

tidak dapat dibangunkan.
35
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Tidur merupakan kondisi fisiologis aktif yang ditandai dengan 

fluktuasi dinamis pada sistem saraf pusat, dan parameter-parameter 

metabolik, ventilatorik, dan hemodinamik. Tujuan dari tidur belum dapat 

dijelaskan sepenuhnya, meskipun telah diketahui bahwa tidur penting dalam 

penyembuhan dan konsolidasi memori.
36

 

2.2.2  Elektrofisiologi Tidur 

Tidur terdiri dari dua status fisiologis: Non-Rapid Eye Movement 

(NREM) sleep dan Rapid Eye Movement (REM) sleep. Pada NREM sleep, 

yang terdiri dari stadium 1 sampai 4, mayoritas fungsi fisiologis menurun 

dibandingkan dengan saat bangun. Secara kualitatif,  REM sleep adalah 

jenis tidur yang berbeda, ditandai dengan aktivitas otak yang tinggi dan 

aktivitas fisiologis yang setara dengan saat bangun. Sekitar 90 menit setelah 

onset tidur, NREM berkembang menjadi episode REM yang pertama. 

Periode latensi REM selama 90 ini ditemukan pada orang dewasa normal; 

pemendekan periode ini sering terjadi pada gangguan-gangguan seperti 

depresi dan narkolepsi.
29

 

Pada orang normal, NREM sleep adalah kondisi yang relatif tenang. 

Denyut nadi per menit menurun hingga 5 – 10 denyutan di bawah denyut 

nadi pada kondisi bangun dan sangat teratur. Begitu pula dengan respirasi 

dan tekanan darah, dengan variasi yang kecil dari menit ke menit.
29
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Bagian terdalam dari NREM sleep (stadium 3 dan 4, disebut juga 

slow-wave sleep) kadang-kadang dikaitkan dengan karakteristik bangkitan 

yang tidak biasa. Ketika seseorang bangkit 30 menit sampai 1 jam setelah 

onset tidur (biasanya pada slow-wave sleep), orang tersebut mengalami 

disorientasi, dan pikirannya kacau. Bangkitan singkat dari slow-wave sleep 

juga dikaitkan dengan amnesia terhadap peristiwa yang terjadi selama 

bangkitan. Kekacauan pikiran selama bangkitan dari stadium 3 atau 4 dapat 

menyebabkan problem spesifik, meliputi enuresis, somnabulism, dan night 

terror.
29

 

REM sleep disebut juga paradoxical sleep. Denyut nadi, respirasi, 

dan tekanan darah meninggi selama REM sleep, jauh lebih tinggi daripada 

selama NREM sleep dan seringkali lebih tinggi daripada selama dalam 

kondisi terbangun. Perubahan fisiologis lain yang terjadi selama REM sleep 

adalah paralisis otot-otot postural.
29

  

Karakteristik REM sleep yang mungkin paling berbeda adalah 

adanya mimpi. Orang-orang yang terbangun cukup sering selama REM 

sleep (60 sampai 90 persen dari waktu tidurnya) melaporkan bahwa mereka 

mengalami mimpi. Mimpi selama REM sleep biasanya bersifat abstrak dan 

tidak nyata. Mimpi juga terjadi selama NREM sleep, tetapi biasanya jelas 

dan penuh arti.
29
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Tidur memiliki siklus alami yang teratur dan andal; periode REM 

terjadi setiap sekitar 90 sampai 100 menit sepanjang malam. Periode REM 

yang pertama cenderung merupakan yang paling pendek, biasanya 

berlangsung selama kurang dari 10 menit; periode-periode REM berikutnya 

dapat berlangsung selama 15 hingga 40 menit tiap satu periode. Kebanyakan 

periode REM terjadi pada sepertiga malam yang terakhir, sedangkan 

kebanyakan dari tidur stadium 4 terjadi pada sepertiga malam yang 

pertama.
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siklus tidur normal pada berbagai usia.
37
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Pola tidur ini berubah sepanjang perjalanan hidup seseorang. Pada 

periode neonatal, REM sleep mewakili lebih dari 50 persen dari total waktu 

tidur, dan pola EEG bergerak langsung dari kondisi terbangun ke periode 

REM tanpa melalui stadium 1 sampai 4. Pada usia 4 bulan, pola ini berubah 

sehingga total persentase REM sleep menurun hingga kurang dari 40 persen, 

dan diawali dengan periode NREM sleep. Pada dewasa muda, distribusi 

tahapan-tahapan tidur adalah sebagai berikut.
29 

NREM (75 persen) Stadium 1 : 5 persen 

 Stadium 2 : 45 persen 

 Stadium 3 : 12 persen 

 Stadium 4 : 13 persen 

REM (25 persen) 

Distribusi ini relatif tetap konstan sampai usia tua, meskipun terjadi 

penurunan slow-wave sleep dan REM sleep pada orang-orang yang lebih 

tua.
29

 

2.2.3  Regulasi Tidur 

Para peneliti memperkirakan bahwa regulasi tidur dilaksanakan 

oleh beberapa sistem dan pusat-pusat yang saling berhubungan yang terletak 

di batang otak dan saling mengaktivasi dan menginhibisi satu sama lain. 

Selain itu, diperkirakan juga ada substansi-substansi endogen, misalnya 

serotonin dan melatonin, yang berperan dalam mekanisme regulasi tidur.
29
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Menurut penelitian, tidur diregulasi oleh 2 proses: proses 

homeostatik S dan proses sirkadian C. Proses homeostatik S bergantung 

pada kondisi tidur dan terjaga; kebutuhan tidur akan meningkat seiring 

dengan berkelanjutannya kondisi terjaga. Teori untuk proses sirkadian C 

menyebutkan adanya kendali oleh pacemaker sirkadian endogen, yang 

mempengaruhi nilai ambang untuk onset dan offset dari satu episode tidur. 

Interaksi dari kedua proses tersebut menentukan siklus tidur-bangun dan 

dapat digunakan untuk menggambarkan fluktuasi dalam keterjagaan.
38 

2.2.4  Fungsi Tidur 

Fungsi tidur telah diteliti dengan berbagai cara. Sebagian besar 

peneliti menyimpulkan bahwa tidur memiliki fungsi homeostatik dan 

penyembuhan dan tampaknya memiliki peranan yang penting dalam 

termoregulasi normal dan penyimpanan energi. Meningkatnya NREM sleep 

setelah olahraga dan kelaparan menunjukkan bahwa tahapan ini mungkin 

juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan metabolik.
29

 

Beberapa macam penjelasan mengenai fungsi primer tidur telah 

dijelaskan. Teori yang lebih menonjol di antaranya adalah sebagai berikut.
39 

1) Teori konservasi energi 

Pada tahun 1975, Berger mengemukakan bahwa tujuan dari tidur 

adalah untuk menurunkan metabolic rate di bawah level pada kondisi 

istirahat. Teori ini banyak diragukan dengan adanya kenyataan 

bahwa tidur hanya menyimpan 5 – 10% cadangan metabolik tubuh.
39 
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2) Teori penguatan memori 

Teori ini percaya bahwa tidur merupakan mekanisme adaptasi 

terhadap peningkatan tuntutan aktivitas otak sehingga diperlukan 

waktu yang lebih lama untuk memproses informasi sensorik yang 

kompleks, terutama penglihatan. Dengan tidur, sirkuit-sirkuit saraf 

yang semestinya digunakan saat dalam kondisi bangun, untuk 

sementara waktu, dapat dialihfungsikan untuk memproses dan 

menyimpan informasi selama dalam kondisi tidur.
39 

2.2.5  Deprivasi Tidur 

Deprivasi tidur adalah istilah untuk menggambarkan kondisi yang 

disebabkan oleh kuantitas atau kualitas tidur yang tidak adekuat, termasuk 

kurang tidur yang disadari ataupun tidak disadari serta gangguan irama 

sirkadian. Gejala-gejala deprivasi tidur, antara lain: sering menguap, 

kecenderungan untuk tertidur pada saat dalam kondisi pasif dalam waktu 

yang sebentar (misalnya saat menonton televisi), merasa pusing ketika 

bangun pada pagi hari, merasa pusing dan mengantuk sepanjang hari (sleep 

inertia), dan kurang konsentrasi serta perubahan mood atau lebih iritabel.
10

 

Sebab-sebab deprivasi tidur antara lain:
10

 

   Pilihan pribadi. Beberapa orang tidak menyadari bahwa tubuh 

memerlukan tidur yang cukup; mereka lebih memilih untuk tetap terjaga 

pada malam hari untuk bersosialisasi, menonton televisi, atau membaca 

buku. 



22 
 

   Kondisi sakit. Kondisi-kondisi seperti pilek dan tonsilitis dapat 

menyebabkan snoring, gagging, dan sering terbangun. 

   Pekerjaan. Orang-orang yang melakukan giliran kerja di luar siklus tidur-

bangun yang normal, memiliki labih dari satu pekerjaan, atau memiliki 

profesi yang menyita waktu dapat mengalami deprivasi tidur. Misalnya 

saja seorang perawat yang harus merawat pasien hingga malam hari. 

Orang-orang yang menempuh perjalanan jauh juga sering mengalami 

gangguan pola tidur (jet lag). 

   Gangguan tidur. Problem-problem seperti sleep apnoea, snoring, 

periodic limb movement, dan restless legs syndrome dapat mengganggu 

tidur seseorang sampai beberapa kali sepanjang malam. 

   Obat-obatan. Beberapa jenis obat yang digunakan untuk terapi pada 

penyakit-penyakit seperti epilepsi atau Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) dapat menyebabkan insomnia. 

   Lingkungan tidur. Tidur juga dapat terganggu karena alasan lingkungan, 

contohnya kamar tidur yang terlalu panas atau terlalu dingin, tetangga 

yang berisik, atau teman tidur yang mendengkur. 

   Higiene tidur yang buruk. Beberapa orang memiliki kebiasaan yang 

mengganggu, misalnya minum kopi atau merokok pada saat menjelang 

jam tidur yang dapat menstimulasi sistem saraf dan membuat sulit tidur. 

Masalah yang lain adalah berbaring di tempat tidur lalu khawatir akan 

sesuatu hal, bukan merelaksasikan diri. 
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   Bayi dan balita. Para orang tua hampir selalu mengalami deprivasi tidur 

karena anak mereka terbangun di malam hari. 

Deprivasi tidur yang berkepanjangan kadang-kadang menimbulkan 

ketidakteraturan ego, halusinasi, dan delusi. Mengganggu REM sleep 

seseorang dengan membangunkannya pada awal siklus REM dapat 

meningkatkan besarnya periode REM dan jumlah REM sleep 

(meningkatkan rebound) ketika orang tersebut diijinkan untuk tidur kembali 

tanpa terganggu. Pasien-pasien dengan REM yang terganggu dapat 

menunjukkan gejala iritabilitas dan letargi.
29

 

2.2.6  Kebutuhan Tidur 

Kebutuhan tidur setiap orang berbeda-beda. Orang-orang yang 

disebut short sleepers normalnya hanya memerlukan waktu tidur kurang 

dari 6 jam setiap malam untuk dapat menjalankan fungsinya secara adekuat. 

Long sleepers mengalami periode REM lebih banyak dan gerakan mata 

yang lebih cepat (disebut densitas REM) dibandingkan dengan short 

sleepers. Short sleepers umumnya efisien, ambisius, cakap secara sosial, 

dan menyenangkan. Long sleepers cenderung menjadi sedikit depresi, 

cemas, dan suka menyendiri. Kebutuhan tidur meningkat pada kerja fisik, 

olahraga, sakit, kehamilan, stres menyeluruh, dan peningkatan aktivitas 

mental. Periode REM meningkat setelah adanya stimulus psikologis yang 

kuat, misalnya kesulitan belajar, stres, dan penggunaan obat-obatan.
29
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Kebutuhan tidur juga berbeda pada usia yang berbeda. Rata-rata 

orang dewasa memerlukan tidur selama 7 -  8 jam untuk menjalani 

aktivitasnya secara optimal. Remaja memerlukan tidur kurang lebih 9 jam 

setiap malam. Dan anak-anak memerlukan tidur selama 9 jam atau bisa juga 

lebih, tergantung pada usianya.
40 

2.2.7  Irama Tidur – Bangun 

Tanpa pengaruh faktor eksternal, jam alami tubuh mengikuti siklus 

25 jam. Pengaruh dari faktor eksternal (misalnya siklus siang dan malam, 

rutinitas sehari-hari, jam makan, dan lain sebagainya) melatih seseorang 

mengikuti waktu 24 jam. Tidur juga dipengaruhi oleh irama biologis. Orang 

dewasa tidur satu kali, kadang-kadang dua kali, dalam waktu 24 jam. Irama 

ini tidak muncul saat lahir tetapi berkembang pada dua tahun pertama 

kehidupan. Beberapa orang wanita mengalami perubahan pola tidur selama 

siklus menstruasinya.
29

 

Tidur pada waktu-waktu yang berbeda memiliki proporsi REM dan 

NREM yang berbeda pula. Tidur pada pagi atau siang hari melibatkan REM 

sleep yang besar, sedangkan tidur di sore hari memiliki REM sleep yang 

jauh lebih kecil.
29

 

2.2.8  Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) adalah kuesioner subyektif 

yang menilai gangguan tidur dan kualitas tidur seseorang selama rentang 

waktu 1 (satu) bulan. Kuesioner ini dikembangkan dengan beberapa 

tujuan:
41
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1) Menyediakan ukuran kualitas tidur yang terstandarisasi, valid, dan 

dapat dipercaya. 

2) Membedakan kualitas tidur yang baik dan yang buruk. 

3) Menyediakan indeks yang mudah digunakan oleh subyek pemeriksaan 

dan mudah diinterpretasikan oleh dokter dan peneliti. 

4) Menyediakan ukuran yang sederhana dan bermanfaat secara klinis dari 

berbagai gangguan tidur yang dapat mempengaruhi kualitas tidur. 

Butir-butir pertanyaan dalam Pittsburgh Sleep Quality Index 

(PSQI) berasal dari 3 (tiga) sumber: intuisi dan pengalaman klinis dengan 

pasien-pasien gangguan tidur, tinjauan dari kuesioner kualitas tidur 

sebelumnya yang terdapat dalam literatur, dan pengalaman klinis dengan 

instrumen tersebut selama 18 bulan uji lapangan. PSQI ini menilai kualitas 

tidur dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dengan tujuan menjembatani antara 

gangguan yang bersifat sementara dan menetap. Artinya, bila pada akhir 

bulan didapatkan nilai kualitas tidur yang sama dengan awal bulan, dapat 

dikatakan bahwa subyek mengalami gangguan tidur yang bersifat 

menetap.
41

 

PSQI terdiri dari 19 pertanyaan yang harus diisi sendiri dan 5 

(lima) pertanyaan yang diisi oleh partner tidur atau teman sekamar. Lima 

pertanyaan yang terakhir hanya digunakan sebagai informasi klinis dan 

tidak ikut ditabulasikan dalam skoring PSQI.
41
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Sembilan belas pertanyaan yang pertama menilai berbagai faktor 

yang berhubungan dengan kualitas tidur, meliputi perkiraan durasi dan 

latensi tidur serta frekuensi dan tingkat keparahan problem-problem spesifik 

yang berhubungan dengan tidur. Sembilan belas pertanyaan ini 

dikelompokkan dalam 7 (tujuh) komponen skor, setiap komponen memiliki 

skala 0 – 3. Ketujuh komponen ini kemudian dijumlahkan untuk 

menghasilkan 1 (satu) skor global, yang memiliki rentang 0 – 21; skor yang 

lebih tinggi mengidikasikan kualitas tidur yang lebih buruk.
41

 

Ketujuh komponen PSQI merupakan versi yang terstandarisasi dari 

bidang-bidang yang dinilai secara rutin dalam wawancara klinis pasien-

pasien dengan keluhan tidur/bangun. Komponen-komponen itu adalah 

kualitas tidur subyektif, latensi tidur, durasi tidur, efisiensi tidur sehari-hari, 

gangguan tidur, penggunaan obat tidur, dan disfungsi aktivitas siang hari.
41 

Hasil uji lapangan selama 18 bulan dengan PSQI telah 

menunjukkan bahwa:
41

 

1) Subyek pemeriksaan merasa bahwa PSQI mudah digunakan dan 

dimengerti. 

2) Ketujuh komponen skor PSQI memiliki koefisien reliabilitas 

keseluruhan (Cronbach’s α) 0,83, menunjukkan tingkat konsistensi 

internal yang tinggi. Setiap butir pertanyaannya juga saling 

berhubungan secara kuat satu sama lain, dinyatakan dengan koefisien 

reliabilitas (Cronbach’s α) 0,83. 
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3) Skor global, skor tiap komponen, dan skor tiap pertanyaan bersifat 

stabil sepanjang waktu. 

4) Validitas dari kuesioner ini didukung oleh kemampuannya dalam 

membedakan pasien-pasien gangguan tidur dengan kelompok kontrol, 

dan, dalam tingkatan yang lebih sempit, oleh temuan polisomnografik 

pada saat yang bersamaan. 

 

2.3  Hubungan antara Tidur dengan Kecemasan 

Kecemasan adalah kondisi afektif – kognitif yang relevan secara klinis 

yang membantu manusia merencanakan masa depan dan beradaptasi terhadap 

masa depan tersebut.
15

 Kecemasan bersifat fungsional, yaitu menggerakkan 

individu untuk melawan atau menghindari adanya situasi yang dinilai 

berbahaya.
16

  

Namun, kecemasan memiliki beberapa dampak negatif. Secara teoritis, 

efek negatif ini dapat diperburuk oleh adanya kondisi deprivasi tidur dengan 

asumsi bahwa kondisi tidur yang mengalami deprivasi tampaknya mengurangi 

aktivitas korteks prefrontal medial dalam hubungannya dengan tantangan 

emosional
17-18

 dan korteks prefrontal medial merupakan bagian dari otak yang 

penting yang teraktivasi pada kondisi cemas untuk mendorong inhibisi 

amygdala.
19-20
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Kecemasan sebagai salah satu dampak deprivasi tidur yang paling 

penting, pertama kali dilaporkan pada percobaan yang dilakukan dengan deprivasi 

Rapid Eye Movement (REM) sleep pada manusia. Dalam penelitian ini, pada 

individu-individu yang mengalami deprivasi REM sleep, tercatat adanya triad 

komorbiditas neurobehavioral yang terdiri atas peningkatan kecemasan dengan 

defisit pemusatan perhatian dan agresivitas.
21

 Selain itu, beberapa penelitian juga 

telah menyimpulkan bahwa kecemasan, terutama dalam bentuk gangguan 

kecemasan menyeluruh, merupakan konsekuensi yang penting dari deprivasi 

tidur, baik deprivasi tidur secara keseluruhan maupun yang terbatas pada 

deprivasi REM saja.
22-24 

Deprivasi tidur berkorelasi positif dengan kecemasan,
11-14

 begitu pula 

dengan ketegangan, kegugupan, dan iritabilitas.
42

 Bahkan, penelitian laboratoris 

menunjukkan bahwa deprivasi tidur akut dapat meningkatkan kecemasan. Sebagai 

contoh, manipulasi deprivasi tidur akut dalam kurun waktu 36 jam meningkatkan 

gejala kecemasan pada sampel yang terdiri dari 12 individu non klinis, sehat, dan 

muda.
43

 Penelitian eksperimental yang baru-baru ini muncul menunjukkan bahwa 

reaktivitas kecemasan terhadap deprivasi tidur mungkin berkaitan dengan 

kerentanan terhadap masalah-masalah yang termasuk dalam spektrum gejala 

kepanikan
44

 dan perkembangan gejala-gejala stres pasca trauma.
45

 

 


