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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia memiliki beragam kebutuhan fisiologis guna untuk mencapai fungsi 

tubuh yang optimal. Tidur merupakan salah satu dari kebutuhan tersebut. 

Kebutuhan manusia untuk tidur dapat menghabiskan waktu sekitar sepertiga dari 

waktu hidupnya. Tidur dapat digunakan sebagai fase pemulihan dari fungsi-fungsi 

tubuh manusia.1 Kurangnya kualitas tidur dapat menyebabkan menurunnya 

performa fisik, fungsi kognitif, fungsi sosial, kondisi mental dan bahkan 

menyebabkan kematian.1–5 Apabila manusia tersebut mengalami ketidakpuasan 

terhadap kualitas tidur dan mengalami hendaya dalam aktivitas, dapat 

diklasifikasikan dengan insomnia, yang dapat berakibat menjadi kurangnya kualitas 

tidur.6 Keluhan yang umumnya terjadi pada seseorang dengan kurangnya kualitas 

tidur adalah ketidakmampuan dalam memulai, ketidakmampuan mempertahankan 

tidur, bangun terlalu pagi, atau tidur tidak menjadi hal yang memuaskan.4 

Berdasarkan data dari studi yang terdahulu, 30% dewasa dari berbagai negara 

memiliki salah satu dari empat keluhan yang diutarakan sebelumnya.5 Hal ini 

tentunya merupakan angka yang cukup besar dan dapat berdampak ke kualitas 

hidup seseorang.
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Dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang semakin maju, 

seorang dokter harus mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan tersebut. 

Ilmu yang diperlukan tentunya tidak sedikit, dan tidak sedikit pula waktu untuk 

mempelajarinya. Oleh karena itu, mahasiswa kedokteran harus memiliki 

manajemen waktu yang baik guna mencapai hal tersebut. Karena kebutuhan waktu 

tersebut, mahasiswa kedokteran lebih cenderung untuk menggunakan waktu yang 

semestinya dipergunakan untuk tidur digunakan untuk belajar atau kegiatan 

lainnya. Selain itu, tingkat stres yang tinggi dikarenakan beban yang ditanggung 

dapat juga menurunkan kualitas tidur.5 Hal ini tentunya akan memengaruhi kualitas 

hidup dari mahasiswa tersebut. Berdasarkan penelitian sebelumnya, didapatkan 

lebih dari 50% dari mahasiswa kedokteran di Estonia dan Amerika Serikat 

mengalami adanya kualitas tidur yang buruk.4,7 Hal ini dapat menyebabkan capaian 

akademis dari mahasiswa menurun. 

Sejak dahulu, musik telah dipercaya dapat berdampak pada manusia, dalam 

bentuk psikis maupun fisiologis. Musik dapat memengaruhi emosi, seperti sedih 

dan senang.8 Musik juga memengaruhi fungsi biologis manusia.9,10 Studi terdahulu 

menyatakan bahwa musik relaksasi dapat berdampak positif pada kualitas tidur.10–

12 Pada perkembangan zaman, sebuah genre musik yang diciptakan oleh Brian Eno 

yaitu musik ber-genre ambient dapat digolongkan menjadi musik relaksasi. Musik 

genre ini adalah musik tak bervokal dan merupakan hasil produksi dari barang 

elektronik (seperti komputer, synthizer, dan lain-lain) dimana dikarakteristikkan 

oleh pencipta sebagai musik yang cocok bagi mood dan suasana lingkungan.  
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Studi pendahulu menyatakan bahwa musik dapat mengurangi rasa nyeri pada 

penyakit fibromyalgia dan meningkatkan kualitas tidur.10,12–14 Namun, pada 

penelitian tersebut tidak menspesifikan genre musik yang dipakai, karena pada 

penelitian tersebut terdapat musik pop dan musik ber-genre lainnya. Hal ini 

menarik peneliti untuk meneliti dampak musik ber-genre ambient pada kualitas 

tidur pada mahasiswa kedokteran. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang, masalah penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Adakah pengaruh pemberian musik ber-genre ambient sebelum tidur 

terhadap kualitas tidur pada mahasiswa kedokteran? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian musik ber-genre ambient terhadap 

kualitas tidur pada mahasiswa kedokteran. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengukur kualitas tidur sebelum pemberian musik ber-genre ambient dengan 

menggunakan Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). 

2. Mengukur kualitas tidur sesudah pemberian musik ber-genre ambient dengan 

menggunakan Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). 
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3. Menganalisis dan membandingkan pengaruh yang terjadi pada sebelum dan 

sesudah perlakuan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Menyumbangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu psikiatri mengenai 

pengaruh pemberian musik ber-genre ambient terhadap kualitas tidur 

mahasiswa kedokteran 

2. Memberikan informasi mengenai manfaat pemberian musik ber-genre 

ambient terhadap kualitas tidur 

3. Langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis 

1.5 Orisinalitas Penelitian  

Tabel 1. Daftar Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Tempat/Tahun Judul Keterangan Kesimpulan 

La´szlo´ 
Harmat, 
dan 
kawan-
kawan.10 

Hungaria/2007 Music 

improves 

sleep quality 

in students 

Jumlah sampel = 94 

orang 

Variabel bebas = 

pemberian musik. 

Variabel terikat = 

kualitas tidur 

Desain randomize 

control trial 

Instrumen Pittsburgh 

Sleep Quality Index 

(PSQI), Beck’s 

Depressions Inventory 

(BDI), Epworth 

Sleepiness Scale (ESS) 

 

 

 

 

 

Musik memberikan 

pengaruh positif 

pada kualitas tidur 

dan gejala depresi. 
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Hui-Ling 
Lai dan 
Marion 
Good.12 

Taiwan/2005 Music 

improves 

sleep quality 

in older 

adults 

Jumlah sampel = 93 

orang 

Variabel bebas = 

pemberian musik, 

Variabel terikat = 

kualitas tidur 

Desain randomize 

control trial 

Instrumen Pittsburgh 

Sleep Quality Index 

(PSQI) 

Pemberian musik 

pada waktu tidur 

meningkatkan 

kualitas tidur 

Pemberian musik 

pada waktu tidur 

meningkatkan 

komponen dari 

kualitas tidur: 

mengurangi latensi 

tidur, disfungsi 

pada siang hari, 

meningkatkan 

durasi tidur, 

kualitas tidur dan 

meingkatkan 

efisiensi tidur. 

Julie E. 
Johnson15 

Nevada/2003 The Use of 

Music to 

Promote 

Sleep in 

Older 

Women 

Jumlah sampel = 52 

orang 

Variabel bebas = 

pemberian musik, 

Variabel terikat = 

kualitas tidur 

Desain quasi 

experimental 

Instrumen Standford 

Sleepiness Scale (SSS) 

Pemberian musik 

mengurangi tingkat 

frustas dan rasa 

takut, seiring 

dengan relaksasinya 

otot. Juga 

membantu untuk 

masuk tidur, 

memudahkan untuk 

kembali tidur ketika 

terbangun pada 

malam hari 

 

Penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dari penelitian 

sebelumnya. Perbedaan tersebut adalah: 

a. Penelitian sebelumnya memiliki cakupan wilayah yang berbeda yaitu 

Hungaria, Taiwan dan Nevada. Pada penelitian ini dilakukan di Indonesia. 

b. Pada penelitian sebelumnya, sampel yang digunakan adalah lansia dan 

mahasiswa dengan beragam fakultas yang beragam. Pada penelitian ini, 

sampel yang digunakan lebih dikerucutkan, yaitu mahasiswa fakultas 

kedokteran.
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c. Pada penelitian sebelumnya, pilihan lagu ber-genre klasik, romantik, jazz, 

new age, harpa, piano. Pada penelitian ini dilakukan hanya dengan pilihan 

lagu ambient sehingga efek pemberian genre musik ini terhadap kualitas tidur 

dapat dikaji lebih dalam. 


