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ABSTRAK 
 

Kebutuhan tidur merupakan suatu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh semua orang. Dan 
juga merupakan kebutuhan primer seperti halnya sandang, pangan, dan papan. Untuk dapat 
berfungsi secara normal, maka setiap orang memerlukan kebutuhan istirahat tidur yang cukup. Pada 
kondisi istirahat, tubuh melakukan proses pemulihan untuk mengembalikan stamina tubuh hingga 
berada dalam kondisi yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gangguan pemenuhan 
kebutuhan tidur. Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Labuang Baji Makassar. Adapun besarnya 
sampel pada penelitian ini 35 responden yang sesuai dengan kriteria inklusi. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara pembagian kuesioner  untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan 
gangguan pemenuhan kebutuhan tidur pasien. Penelitian ini menggunakan survey analitik dengan 
menggunakan pendekatan cross-sectional dimana penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor yang berhubungan dengan gangguan pemenuhan kebutuhan tidur kemudian hasilnya di uji 
menggunakan Chi-Square pada tingkat kemaknaan α=0,05. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 
adanya hubungan antara nyeri dengan gangguan pemenuhan kebutuhan tidur (p=0,005), dan adanya 
hubungan antara lingkungan dengan gangguan pemenuhan kebutuhan tidur (p=0,006), serta adanya 
hubungan antara kecemasan dengan gangguan pemenuhan kebutuhan tidur (p=0,043). Dari hasil 
penelitian tersebut diharapkan perlu diperhatikan dengan baik kebutuhan tidur agar tidak terganggu 
wawasan dan pengetahuan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh 
khususnya tentang pemenuhan kebutuhan tidur pada pasien. 
 
Kata Kunci  : Gangguan, Pemenuhan, Kebutuhan, Tidur 

 
 

PENDAHULUAN 
Tidur merupakan fenomena alami yang 

dikategorikan sebagai berkurangnya atau 
hilangnya kesadaran, kinerja otot, dan 
aktivitas sensori. Ketika kita tidur, kita 
kehilangan reaksi terhadap berbagai stimulus 
(rangsangan), apalagi stimulus itu bersifat 
ringan. Meskipun demikian tidur adalah 
aktivitas yang sangat penting untuk 
peremajaan berbagai sistem pada tubuh kita, 
seperti sistem imun, muskuloskeletal, dan 
saraf. (Camaru. A, 2011) 

Istirahat adalah salah satu cara untuk 
menenangkan diri dari kepenatan selama 
beraktivitas seharian. Waktu tidur dan kurang 
istirahat dapat mengganggu kesehatan. 
Kecenderungan untuk tidur lebih dini adalah 
“bom waktu kesehatan” yang dapat 
meningkatkan resiko terserang stroke atau 
penyakit kardiovaskular lain yang berujung 
pada serangan jantung. (Camaru. A, 2011). 

Tidur sehat adalah hal terpenting karena 
kurang tidur bisa mempengaruhi kesehatan 
tubuh manusia secara umum. Selain itu, tidur 
juga mempengaruhi emosi, hubungan dengan 
keluarga, interaksi dengan orang lain, 

kejernihan pikiran, dan mencegah penyakit. 
Tidur bahkan sangat mempengaruhi 
produktivitas kerja. (Camaru. A,2011) 

Gangguan tidur adalah suatu kondisi 
yang jika tidak di obati, umumnya 
menyebabkan tidur terganggu yang 
menghasilkan salah satu dari tiga masalah 
insomnia, yaitu: gerakan abnormal atau 
sensasi saat tidur atau ketika terbangun di 
malam hari. Setiap penyakit yang 
menyebabkan rasa sakit dan 
ketidaknyamanan fisik, atau masalah dengan 
suasana hati, seperti kecemasan atau depresi, 
sering menyebabkan gangguan tidur (Potter 
dan Perry, 2010). 

Di lingkungan rumah sakit dan fasilitas 
rawat inap lainnya, kebisingan menciptakan 
masalah bagi klien. Kebisingan di rumah sakit 
biasanya baru atau aneh dan sering kali keras. 
Jadi klien mudah terbangun. Masalah ini lebih 
besar terjadi di malam pertama rawat inap, 
ketika klien mengalami peningkatan total 
waktu bangun, sering terbangun, serta 
menurunkan tidur REM dan total waktu  tidur. 
Penyebab suara (misalnya, kegiatan 
perawatan) merupakan sumber meningkatnya 
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level suara. Dapat mengganggu tidur klien 
yang di rawat (Potter dan Perry, 2010). 

Dari hasil riset yang di lakukan oleh Lisa 
J. Meltzer, PhD. Dkk, di dapat 3 macam 
gangguan tidur yang ditemukan selama 
perawatan di rumah sakit yaitu : kebisingan, 
kecemasan/ketidaknyamanan dan gangguan 
yang lebih spesifik adalah rasa nyeri dan 
pemeriksaan tanda vital. 

Kebisingan dari alat medis 
seperti Alarm monitor bedside, syringe/ infus 
pump yang dirasakan anak 42%, remaja 33% 
dan orangtua 66%. Suara pintu dibuka atau 
suara bantingan pintu ditutup (anak 21%, 
remaja 22% dan orangtua 29%). Dan suara 
orang berbicara/mengobrol diluar kamar (anak 
18%, remaja 19%, orangtua 23%). Teman 
sekamar yang berisik (mengorok) anak 
merasa terganggu 20%, remaja 23% dan 
orangtua 35%. 

Pada umumnya kecemasan/ 
ketidaknyamanan dari responden pasien yang 
diteliti adalah adanya perasaan homesick yaitu 
perasaan rindu suasana rumah (anak 36%, 
remaja 19%) atau kecemasan akan keluarga 
dirumah yang lebih dirasakan oleh orangtua 
(42%). Kecemasan karena dirawat di rumah 
sakit (anak 24%, remaja 25%, orangtua 59%), 
kecemasan tidak masuk sekolah (anak 30%, 
remaja 22%, orangtua 20%) dan 
ketidaknyamanan karena tempat tidurnya 
(anak 15%, remaja 22%, orangtua 58%). 

Gangguan tidur spesifik seperti nyeri 
dan pemeriksaan tanda vital selama 
perawatan adalah sebagai berikut: untuk 
anak-anak pemeriksaan tanda vital dan rasa 
nyeri yang dirasakan pada waktu tidur (39%, 
nyeri 36%), pada malam hari (tanda vital 46%, 
nyeri 28%), pada pagi hari (tanda vital 39%, 
nyeri 23%). Untuk pasien remaja pemeriksaan 
tanda vital dan nyeri yang sangat 
mengganggu adalah disaat waktu tidur (tanda 
vital 57%, nyeri 51%), pada malam hari (tanda 
vital 60%, nyeri 40%), pada pagi hari (tanda 
vital 55%, kebisingan di kamar 45%). Bagi 
orangtua pemeriksaan tanda vital untuk anak 
dan rasa sakit anak yang paling sering 
dirasakan mengganggu tidur disaat waktu tidur 
(tanda vital 41%, nyeri 41%) pada malam hari 
(tanda vital 45%, nyeri 37%). Di pagi hari 
(tanda vital 46% dan suara di ruang 35%) 
(Meltzer.J.Lisa, dkk, 2007). 

Menurut perawat yang bekerja di RSUD 
Labuang Baji Makassar di ruang bedah rata-
rata pasien yang telah menjalani pembedahan 
mengalami gangguan tidur, walaupun telah 
diberi obat penenang/obat tidur. Banyak 
pasien yang di rawat di rumah sakit 
mengalami stres emosional yang berujung 
pada kecemasan. Khawatir atas masalah-
masalah pribadi atau situasi sering 
mengganggu tidur. Stres emosional 

menyebabkan seseorang menjadi tegang dan 
sering mengganggu tidur. Stres juga 
menyebabkan seseorang menjadi tegang dan 
sering menyebabkan frustasi ketika tidak 
dapat tidur. Stres juga menyebabkan 
seseorang berusaha terlalu keras untuk dapat 
tertidur, sering terbangun selama siklus tidur, 
atau tidur terlalu lama. Sters yang 
berkelanjutan menyebabkan kebiasaan tidur 
yang tidak baik (Potter dan Perry, 2010). 

Berdasarkan data yang di peroleh di 
BPRS Labuang Baji Makassar pada ruang 
perawatan Baji kamase 1 terdapat 9 penyakit 
terbesar yang mengalami pembedahan pada 
tahun 2012 -  2013 yaitu : T. Colli, Fraktur, 
Hernia, Dyspepsia, Ca Mammae, Tumor 
Mammae, Appendisitis, Hemoroid dan Struma. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka 
peneliti tertarik untuk meneliti “faktor-faktor  
yang berhubungan dengan gangguan 
pemenuhan kebutuhan tidur pada pasien yang 
dirawat di ruang baji kamase RSUD Labuang 
Baji Makassar” 

 
BAHAN DAN METODE 
Lokasi, populasi, dan sampel  

Penelitian ini berlangsung mulai dari 
tanggal 20 Juni sampai 17 Juli 2013. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh pasien 
yang dirawat di ruamg baji kamase RSUD 
Labuang Baji Makassar. Survey Analitik 
dengan menggunakan metode pendekatan 
studi “cross sectional“ dimana data yang 
menyangkut variabel independen dan 
dependen telah diteliti dalam waktu yang 
bersamaan kemudian diolah dan dilakukan 
analisis. Penelitian ini menggunakan desain 
study cross sectional dengan pertimbangan 
rancangan penelitian ini mudah dilaksanakan, 
ekonomis dari segi waktu dan hasilnya dapat 

diperoleh dengan cepat.  
Tehnik penarikan sampel dalam 

penelitian ini adalah tehnik purposive 
sampling, dimana teknik penetapan sampel 
dengan cara memilih sampel diantaraa 
populasi sesuai dengan yang dikehendaki 
peneliti, sehingga sampel tersebut dapat 
mewakili karakteristik populasi yang telah 
dikenal sebelumnya (Nursalam,2011). Yang 
menjadi sampel adalah pasien yang berada di 
ruang baji kamase sebanyak 35 orang yang 
merupakan responden yang telah memenuhi 
dalam kriteria inklusi. 

 
Pengumpulan data dan pengolahan data 

Data hasil penelitian diperoleh dengan 
Data primer diperoleh melalui wawancara 
kepada responden dan dengan menggunakan 
daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah 
disediakan. Dan data sekunder, data yang 
digunakan sebagai data lengkap untuk data 
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primer yang berhubungan dengan masalah 
yang diteliti, didapatkan dari instansi yang 
terkait yaitu RSUD Labuang Baji Makassar. 

Setelah memperoleh nilai skor dari tiap-
tiap tabel selanjutnya data-data dianalisis 
dengan menggunakan Analisis Univariat 
dengan bantuan komputer SPSS untuk 
melihat distribusi frekuensi terhadap tiap-tiap 
variabel penelitian. 

Setelah data terkumpul kemudian 
peneliti mengadakan : 
1. Editing  

Proses editing setelah data 
terkumpul dan dilakukan dengan 
memeriksa kelengkapan data, 
kesinambungan data dan keseragaman 
data. 

2. Koding 
Pada tahap ini yang dilakukan untuk 

memudahkan pengolahan data yaitu 
dengan pemberian nilai pada option dari 
jawaban yang telah diisi untuk setiap 
jawaban responden. 

3. Tabulasi 
Mengelompokkan data dalam 

bentuk tabel untuk memudahkan dalam 
pengolahan data memuat sifat-sifat yang 
memiliki sesuai dengan tujuan penelitian. 

 
Analisis data 

 Analisis univariat yaitu Analisis ini 
dilakukan terhadap tiap variabel penelitian, 
baik variabel independen (faktor nyeri, faktor 
lingkungan dan faktor kecemasan), variabel 
dependen (gangguan pemenuhan kebutuhan 
tidur pasien). Dan identitas responden (umur, 
jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan ). 

Selanjutnya dilakukan Analisis bivariat 
yaitu Analisis bivariat dilakukan terhadap dua 
variabel, yang diduga berhubungan, dalam hal 
ini variabel independen (faktor nyeri, faktor 
lingkungan dan faktor kecemasan), dengan 
variabel dependen (gangguan pemenuhan 
kebutuhan tidur pasien). Adapun hasil analisis 
bivariat dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan uji statistik Chi Square dengan 
tingkat kemaknaan α=0,05.  

 
HASIL PENELITIAN 
Tabel 1. Distribusi frekuensi responden 
menurut umur pasien di ruang baji kamase 
RSUD Labuang Baji Makassar 

Umur  n % 
17-25 tahun 
26-30 tahun 
31-35 tahun 
36-40 tahun 

 > 41 tahun 

11 
2 
3 
6 

13 

31,4 
5,8 
8,6 

17,1 
37,1 

Total  35 100,0 
 

Berdasarkan tabel di atas dari 35 jumlah 
responden  terdapat 11 (31,4%) rsponden 
pada umur 17-25 tahun, sebanyak 2 (5,8%) 
responden pada umur 26-30 tahun, sebanyak 
3 (8,6%) responden pada umur 31-35 tahun, 
sebanyak 6 (17,1%) responden pada umur 36-
40 tahun dan sebanyak 13 (37,1%) responden 
pada umur >41 tahun. 
                   
Tabel 2. Distribusi frekuensi responden 
menurut jenis kelamin pasien di ruang baji 
kamase RSUD Labuang Baji Makassar 

Jenis kelamin n % 
Laki-laki  

perempuan 
28 
7 

80,0 
20,0 

Total  35 100,0 
 
 Berdasarkan tabel diatas dari 35 
responden dapat diketahui jumlah responden 
tertinggi berada pada jenis kelamin laki-laki 
yaitu sebanyak 28 responden (80,0%) dan 
terendah pada jenis perempuan yaitu 
sebanyak 7 responden (20,0%). 
 
Tabel 3. Distribusi frekuensi responden 
menurut Pekerjaan pasien di ruang baji 
Kamas RSUD Labuang Baji Makassar 

pekerjaan  n % 
         PNS 
         IRT 
         Swasta 

  Petani 

2 
5 

19 
9 

5,7 
14,3 

     54,3 
25,7 

Total  35 100,0 
 

Berdasarkan tabel di atas dari 35 
responden  terdapat 2 (5,7%) responden yang 
pekerjaannya PNS, sebanyak 5 (14,3%) 
rsponden yang pekerjaannya IRT, sebanyak 
19 (25,7%) responden yang pekerjaannya 
petani. 
 
Tabel 4. Distribusi frekuensi responden 
menurut Pendidikan Pasien  di ruang baji 
kamase RSUD Labuang Baji Makassar 

Pendidikan   n % 
Tidak Sekolah 
Tamat SMA 

Pelajar 
Pendidikan Tinggi  

20 
2 

11 
3 

57,2 
2,9 

31,4 
8,6 

Total  35 100,0 
            

Berdasarkan tabel di atas dari 35 
responden  terdapat 20 (57,2%) respondn 
yang pendidikannya tidak sekolah, sebanyak 2 
(2,9%) responden yang pendidikannya tamat 
SMA, sebanyak 11 (31,4%) responden yang 
pelajar dan sebanyak 19 (34,5%) responden 
yang pendidikannya tinggi. 
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Tabel 5. Distribusi frekuensi responden 
menurut nyeri Di ruang baji kamase RSUD 
Labuang Baji Makassar 

Nyeri  n  %  
Nyeri 

Tidak Nyeri 
24 
11 

68,6 
31,6 

Total  35 100,0 
 

Berdasarkan tabel di atas dari 35 
jumlah responden terdapat 24 (68,6%) 
responden yang nyeri dan sebanyak 11 
(31,6%) responden yang tidak nyeri. 
               
Tabel 6. Distribusi frekuensi responden 
menurut lingkungan  di ruang baji kamase 
RSUD Labung Baji Makassar 

Lingkungan n % 
Kurang 

Baik 
26 
9 

74,3 
25,7 

Total  35 100,0 
 

Berdasarkan tabel diatas dari 35 
responden  terdapat 26 (74,3%) responden 
yang lingkungannya kurang dan sebanyak 9 
(25,7%) responden yang lingkungannya baik. 
 
Tabel 7. Distribusi frekuensi responden 
menurut faktor kecemasan di ruang baji 
kamase labuang baji Makassar 

Kecemasan  n % 
Cemas 

Tidak Cemas 
26 
9 

74,3 
25,7 

Total  35 100,0 
 

Berdasarkan tabel diatas dari 35 
terdapat 26 (74,3%) responden yang cemas 
dan sebanyak 9 (25,7%) responden yang tidak 
cemas. 
          
Tabel 8. Distribusi frekuensi responden 
menurut gangguan pemenuhan kebutuhan 
tidur pasien Di ruang  baji kamase RSUD 
Labuang baji Makassar 

Gangguan 
pemenuhan 

kebutuhan tidur 
pasien 

n % 

Terganggu 
Tidak terganggu 

22 
13 

62,9 
37,1 

Total  35 100,0 
 

Berdasarkan tabel diatas dari 35 
responden terdapat 22 (62,9%) responden 
yang terganggu pemenuhan kebutuhan 
tidurnya terganggu dan sebanyak 13 (37,1%) 
responden yang gangguan pemenuhan 
kebutuhan tidurnya tidak terganggu. 
 
Tabel 9. Hubungan antara nyeri dengan 

gangguan pemenuhan kebutuhan tidur pasien 

di ruan baji kamase RSUD Labuang Baji 
Makassar 

Nyeri 

Gangguan pemenuhan 
kebutuhan tidur pasien 

Total  
terganggu 

Tidak 
terganggu 

n % n % n % 
Nyeri 
Tidak 
nyeri 

19 
3 

54,3 
8,6 

5 
8 

14,3 
22,9 

24 
11 

68,6 
31,4 

Total 22 62,9 13 37,2 35 100,0 

p = 0,005    
 

Berdasarkan tabel 9 menunjukan bahwa 
dari 35 jumlah responden terdapat 24 (68,6%) 
responden yang nyeri, sebanyak 19 (54,3%) 
responden yang terganggu pemenuhan 
kebutuhan tidurnya dan sebanyak 5 (14,3%) 
responden yang tidak terganggu pemenuhan 
kebutuhan tidurnya. Sedangkan dari 11 
(31,4%) responden yang tidak nyeri, sebanyak 
3 (8,6%) responden yang terganggu 
pemenuhan kebutuhan tidurnya, dan 
sebanyak 8 (22,9%) responden yang tidak 
terganggu pemenuhan kebutuhan tidurnya. 

Berdasarkan uji statistik Uji chi- Square 
dengan koreksi fisher’s exact test antara 
variabel nyeri terhadap variabel gangguan 
pemenuhan kebutuhan tidur, diperoleh 
p=0,005 (α=0,05) yang artinya ada hubungan 
antara nyeri dengan gangguan pemenuhan 
kebutuhan tidur. 
 
Tabel 10. Hubungan antara lingkungan 
dengan gangguan pemenuhan kebutuhan 
tidur pasien di ruang baji kamase RSUD 
Labuang Baji Makassar 

             
Berdasarkan tabel 10 menunjukkan 

bahwa dari 35 jumlah responden terdapat 26 
(74,3%) responden yang kurang 
lingkungannya, sebanyak 20 (57,1%) 
responden yang terganggu pemenuhan 
kebutuhan tidurnya dan sebanyak 6 (17,1%) 
responden yang tidak terganggu pemehuhan 
kebutuhan tidurnya. Sedangkan dari 9 (25,7%) 
responden yang baik lingkungannya, 
sebanyak 2 (5,7%) responden yang terganggu 
pemenuhan kebutuhan tidurnya, dan 
sebanyak 7 (20,0%) responden yang tidak 
terganggu pemenuhan kebutuhan tidurnya. 

Berdasarkan uji statistik Uji chi- Square 
dengan fisher’s exact test antara variabel 

Lingkun
gan 

Gangguan pemenuhan 
kebutuhan tidur pasien 

Total  
terganggu 

Tidak 
terganggu 

n % n % n % 
Kurang 

Baik 
20 
2 

57,1 
5,7 

6 
7 

17,1 
20,0 

26 
9 

74,3 
25,7 

Total 22 62,9 13 37,1 35 100,0 

p = 0,006   
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lingkungan terhadap variabel gangguan 
pemenuhan kebutuhan tidur, diperoleh 
p=0,006 (α=0,05) yang artinya ada hubungan 
antara lingkungan dengan gangguan 
pemenuhan kbutuhan tidur. 
 
Tabel 11. Hubungan antara kecemasan 
dengan gangguan pemenuhan  kebutuhan 
tidur pasien di ruang baji kamase RSUD 
Labuang Baji Makassar 

Kecema
san 

Gangguan pemenuhan 
kebutuhan tidur pasien 

Total  
terganggu 

Tidak 
terganggu 

n % n % n % 
Cemas 
Tidak 

Cemas 

19 
3 

54,3 
8,6 

7 
6 

20,0 
17,1 

26 
9 

74,3 
25,7 

Total 22 62,9 13 37,1 35 100,0 

p = 0,043   
 

Berdasarkan tabel 11 menunjukan 
bahwa dari 35 jumlah responden terdapat 26 
(74,3%) responden yang cemas, yakni 
sebanyak 19 (54,3%) responden yang 
terganggu pemenuhan kebutuhan tidurnya 
dan sebanyak 7 (20,0%) respondn yang tidak 
terganggu pemenuhan kebutuhan tidurnya. 
Sedangkan dari 9 (25,7%) responden yang 
tidak cemas, sebanyak 3 (8,6%) responden 
yang terganggu pemenuhan kebutuhan 
tidurnya, dan sebanyak 6 (17,1%) responden 
yang tidak terganggu pemenuhan kebutuhan 
tidurnya. 

Berdasarkan uji statistik Uji chi Square 
dengan koreksi fisher’s exact test antara 
variabel kecemasan dan variabel gangguan 
pemenuhan kebutuhan tidur, diproleh p=0,043 
(α-0,05) yang artinya ada hubungan antara 
faktor kecemasan dengan gangguan 
pemenuhan kebutuhan tidur. 

 
PEMBAHASAN 
1. Hubungan antara nyeri dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan tidur pasien 
Berdasarkan hasil penelitian dari 35 

responden yang diteliti, terdapat 24 (68,6%) 
responden mengalami nyeri, yakni 
sebanyak 19 (54,3%) responden terganggu 
pemenuhan kebutuhan tidurnya hal ini 
disebabkan karena ketidaknyamanan 
responden terhadap nyeri yang dirasakan 
akibat fraktur atau pasca pembedahan 
yang membuat responden sering 
mengalami stress emosional yang 
seringkali dijelaskan dalam istilah proses 
distruktif, jaringan seperti ditusuk-tusuk, 
panas terbakar, melilit, perasaan takut dan 
mual (Fauziah. A.dkk,2012). Sedangkan 5 
(14,3%) responden yang tidak terganggu 
pemenuhan kebutuhan tidurnya, hal ini 
disebabkan karena responden memiliki 

mekanisme koping yang baik dalam 
memindahkan stimulus nyeri yang 
dirasakan atau ada pegalaman sebelumnya 
yang mengakibatkan klien akan lebih siap 
untuk melakukan tindakan-tindakan yang 
diperlukan untuk menghilangkan nyeri 
(Fauziah.A.dkk, 2012). 

Dan dari 35 responden terdapat 11 
(31,4%) responden yang tidak nyeri, yakni 
sebanyak 3 (8,6%) responden yang 
terganggu pemenuhan tidurnya. Hal ini 
disebabkan karena pengaruh peningkatan 
kebutuhan tidur yang berlebihan sehingga 
dapat menimbulkan nyeri, akibat sering 
timbul rasa sakitnya pada organ tubuh 
tersebut. Sedangkan 8 (22,9%) responden 
yang tidak terganggu pemenuhan 
kebutuhan tidurnya, hal ini disebabkan 
karena tingkat pemahaman mengenai 
kebutuhan tidur sudah mempunyai respon 
yang baik sehingga tidak ada rangsangan 
nyeri yang sering muncul ketika sedang 
istirahat atau tidur. 

Menurut teori Craven (2000) yang 
mengatakan bahwa faktor yang 
mempengaruhi tidur individu meliputi 
kebutuhan (need); Lingkungan (termasuk 
kebisingan, pencahayaan/penerangan 
(light), nyeri yang sering muncul pada 
bagian tubuh, dan  temperature, hubungan, 
kerja shif, nutrisi dan metabolisme, pola 
eliminasi, latihan dan termoregulasi, 
kewaspadaan (vigilance), kebiasaan dan 
gaya hidup, sakit, medikasi dan zat kimia, 
dan  kondisi alam perasaan (mood). 
Sedangkan Menurut teori yang 
dikemukakan oleh Taylor (1997) yang 
mengatakan bahwa individu yang sakit dan 
merasa nyeri, diakibatkan mengalami 
peningkatan kebutuhan tidur sementara di 
sisi lain, pola tidur seseorang  yang masuk  
dan dirawat di rumah sakit dapat dengan 
mudah berubah atau mengalami gangguan 
pola tidur sebagi akibat kondisi sakitnya 
atau rutinitas rumah sakit.  

Penelitian ini sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Potter & Perry (2000) 
menunjukan bahwa kebiasan tidur yang 
menyebabkan terjadinya nyeri yang 
dilakukan pasien sebelum tidur sangat 
membantu dalam memulai untuk masuk 
pada fase tertidur, kebiasaan ini dapat 
meliputi membaca buku bacaan, nonton 
TV, mendengarkan radio, berdoa dan lain 
sebaginya. Hal ini tidak dapat dilakukan 
oleh pasien karena pasin lebih berfokus 
pada kondisi kesehatan yang dialaminya, 
fasilitas yang tidak mendukung, suasana 
lingkungan yang tidak kondusif serta efek 
kenyamanan yang sangat kurang dengan 
keadaan lingkungan Rumah Sakit. 
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Dari hasil analisis data dengan 
menggunakan uji statistik chi-square 
dengan koreksi fisher’s exact test antara 
variabel nyeri dan variabel gangguan 
pemenuhan kebutuhan tidur diperoleh nilai 
p = 0,005 lebih kecil dari nilai α=0,05. Hasil 
tersebut memberikan makna bahwa 
hipotesis alternatif diterima yang berarti 
bahwa ada hubungan antara nyeri dengan 
gangguan kebutuhan tidur. Hal ini sejalan 
dengan pendapat potter & Perry ( 1993 ) 
mengatakan bahwa faktor yang nyeri yang 
sering muncul pada kebutuhan tidur yaitu 
meliputi keadaan fisik,  obat dan zat,  gaya 
hidup, pola tidur, stress emosional, 
lingkungan , latihan dan kelelahan,  dan 
asupan kalori.  

Berdasarkan hasil penelitian 
dibagian statistik diatas maka peneliti 
berasumsi bahwa sebagian besar pasien 
yang dirawat di ruang bedah pasti 
mengalami nyeri, tergantung bagaimana 
pasien tersebut dapat bereaksi dengan 
memindahkan stimulus nyeri yang 
dirasakannya. Karena nyeri dapat 
menyebabkan seseorang kesulitan tidur 
sehingga kebutuhan tidur pasien tersebut 
dapat terganggu/tidak dapat terpenuhi 
dengan baik. 

2. Hubungan antara lingkungan dengan 
gangguan pemenuhan kebutuhan tidur 

Berdasarkan hasil penelitian dari 35 
responden yang diteliti, 26 (74,3%) 
responden yang kurang lingkungannya, 
yakni sebanyak 20 (57,1%) responden 
yang terganggu pemenuhan kebutuhan 
tidurnya, hal ini disebabkan karena di 
rumah sakit dan fasilitas rawat inap lainnya, 
kebisingan menciptakan masalah bagi 
klien. Kebisingan di rumah sakit biasanya 
baru atau aneh dan seringkali keras. Jadi 
pasien mudah terbangun. Penyebab suara 
(misalnya kegiatan perawat) merupakan 
sumber meningkatnya level suara yang 
dapat mengganggu tidur klien yang dirawat 
(Potter dan Perry, 2010). Sedangkan 6 
(17,1%) responden tidak terganggu 
pemenuhan kebutuhan tidurnya. Hal ini 
disebabkan karena pasien mengerti 
keadaan di rumah sakit yang menuntunnya 
menerima segala yang terjadi selama 
pengobatan di rumah sakit demi 
kesembuhan sakitnya, yang mendorong 
pasien untuk dapat menggunakan 
mekanisme koping yang adaptif, 
menurunkan kecemasan dan membuatnya 
lebih relaks. Kondisi ini membuat pasien 
lebih mudah tidur (Rohman, 2009). 

Dan dari 35 responden terdapat 9 
(25,7%) yang baik lingkungannya, 
sebanyak 2 (5,7%) responden yang 
terganggu pemenuhan kebutuhan tidurnya. 

Hal ini disebabkan karena pengaruh 
kebisingan suara yang sering muncul dan 
fasilitas ruangannya kurang memadai 
sehingga kebutuhan tidurnya sering 
terganggu. Sedangkan 7 (20,0%) 
responden yang tidak terganggu 
pemenuhan kebutuhan tidurnya, hal ini 
disebabkan karena tingkat pemahaman 
mengenai pengaruh kebutuhan tidurnya 
pada lingkungan sudah terbiasa dengan 
suara-suara atau kebisingan yang sering 
muncul sehingga tidak terpengaruh dengan 
pemenuhan kebutuhan tidurnya. 

Menurut teori yang dikemukakan oleh 
Southwell (1995) mengatakan bahwa 
dalam penelitiannya  dengan judul  “ Tidur 
Di RS Pada Malam Hari : Kebutuhan 
Pasien Dapatkah Terpenuhi ? “   bahwa  
Tingkat kebisingan pada unit rawat dan 
interupsi tidur karena pengobatan ( 
treatment )  dilihat sebagi hal yang sangat 
mengganggu  pola tidur normal. 
Sedangkan menurut teori Potter & Perry, 
(1993) mengatakan bahwa pengaruh 
terhadap kualitas tidur klien antara lain 
suara. Terdapat tiga jenis suara yang 
mempengaruhi tidur seseorang selama di 
rawat di rumah sakit, yaitu lingkungan yang 
bising, tindakan atau prosedur yang 
menimbulkan kebisingan, komunikasi antar 
staff di Rumah sakit. Tingkat kebisingan 
yang tercatat di suatu unit  perawatan kritis 
antara pukul 22.15-03.00 berkisar  antara 
72 – 75 desibel, sama seperti suara pada 
sebuah kantor yang berisik. 

Penelitian ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh  Reimer, 
M.A (1985) menunjukan bahwa pada 
penelitiannya terdapat 143 klien dewasa di 
ruang Medikal Bedah RS. di Amerika 
bahwa lampu terang (25%), Temperatur 
ruangan (17%) suara rebut TV dan radio 
(17%), kebisingan kantor perawatan (25%) 
mengganggu pemenuhan kebutuhan tidur 
klien klien. 

Dari hasil analisis data dengan 
menggunakan uji statistik chi-square 
dengan koreksi fisher’s exact test antara 
variabel Lingkungan dan variabel gangguan 
pemenuhan kebutuhan tidur diperoleh nilai 
p = 0,006 lebih kecil dari nilai α=0,05. Hasil 
tersebut memberikan makna bahwa 
hipotesis alternatif diterima yang berarti 
bahwa ada hubungan antara lingkungan 
dengan gangguan kebutuhan tidur. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Nuraini (2001) 
tentang gangguan pola tidur pasien 2 –11 
hari pasca operasi yang dilakukan di 
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, 
bahwa kebisingan lingkungan (25,58%) 
termasuk  pasien lain yang berteriak/amuk, 
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bunyi hujan, pengunjung mempengaruhi 
gangguan  tidur pasien. 

Berdasarkan hasil penelitian dibagian 
statistik diatas maka peneliti berasumsi 
bahwa lingkungan fisik dimana seseorang 
tidur secara signifikan mempengaruhi 
kemampuan untuk memulai dan tetap tidur. 
Ventilasi yang baik sangat penting untuk 
tidur nyenyak. Fasilitas rawat inap rumah 
sakit dan kebisingan di rumah sakit 
sebaiknya lebih diperhatikan staf perawat, 
agar pasien yang dirawat dapat merasakan 
nyaman dan terhindar dari gangguan tidur. 

3. Hubungan antara faktor kecemasan 
dengan gangguan pemenuhan kebutuhan 
tidur 

Berdasarkan hasil penelitian dari 35 
responden terdapat 26 (74,3%) responden 
yang mengalami kecemasan. Sebanyak 19 
(54,3%) yang terganggu pemenuhan 
kebutuhan tidurnya, hal ini disebabkan 
karena mekanisme koping pasien tidak baik 
sehingga terkadang penyakit yang kritis 
atau pasien yang mengalami cedera yang 
terkadang merasa kurang bisa mengontrol 
situasi di lingkungan sekitar dan 
perawatannya memiliki tingkat kecemasan 
yang tinggi. Kecemasan ini memicu adanya 
masalah manajemen nyeri yang serius 
sehingga pasien mengalami gangguan 
tidur. Sedangkan sebanyak 7 (20,0%) 
responden yang tidak terganggu 
pemenuhan kebutuhan tidurnya, hal ini 
disebabkan karena mekanisme koping 
pasien sangat baik yang dapat 
menuntunnya mengetahui situasi yang 
sedang dihadapinya sehingga pasien dapat 
mengontrol tingkat kecemasannya dan 
dapat tidur dengan baik. 

Dari 35 responden terdapat 9 
responden yang tidak mengalami 
kecemasan, sebanyak 3 (8,6%) responden 
yang terganggu pemenuhan kebutuhan 
tidurnya. Hal ini disebabkan karena tingkat 
kecemesannya sering muncul dan 
berpengaruh ketika kesulitan untuk tidur, 
sehingga mengakibatkan badan lemas dan 
daya tahan tubuhnya menurun, akibatkan 
terserang suatu penyakit, yang timbul 
akibat adanya rangsangan yang sulit 
berkonsentrasi. Sedangkan sebanyak 6 
(17,1%) responden yang tidak terganggu 
pemenuhan kebutuhan tidurnya. Hal ini 
disebabkan karena adanya dorongan untuk 
tetap terjaga sehingga dapat mengatasi 
kelelahan atau suatu ketidakmampuan 
untuk memperoleh jumlah atau kualitas 
tidur yang adekuat, sehingga tidak 
mengakibatkan pengaruh cemas akibat 
terjadinya gangguan kebutuhan tidur. 

Menurut teori Closs (2000) 
mengatakan bahwa tingkat kecemasan 

berpengaruh pada seseorang yang sering 
menuntut lebih banyak tidur dari pada 
normal, dan irama normal tidur dan terjaga 
seringkali terganggu. Nyeri juaga 
mempengaruhi tidur – juga mencegah  tidur 
atau menjadi terjaga. Kondisi respirasi 
dapat mengganggu tidur klien, nafas yang 
pendek  membuat individu sukar tidur. 
Penelitian juga mengindikasikan bahwa  
hipoksia dan hiperkapnia dapat 
mengganggu tidur normal. Sedangkan 
Menurut  teori yang dikemukakan oleh 
Nowlis (1994) mengatakan bahwa 
kecemasan sangat berpengaruh pada 
gangguan tidur akibat adanya ancaman  
yang dirasakan  oleh pasien yang dirawat 
di rumah sakit antara lain perubahan fisik 
dan kemampuan fungsional. Individu yang 
dirawat mengalami perubahan fisik yang 
bervariasi mulai dari sakit ringan sampai 
berat. Perubahan ini membutuhkan 
penyusuaian terhadap  citra tubuh (body 
Image). Perubahan pada tubuhnya 
membuat pasien merasa ragu, apakah ia 
masih dapat melakukan peran yang biasa 
ia lakukan, hal ini akan berpengarug 
terhadap kesiapan pasien untuk memulai 
tidur. 

Penelitian ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Ellis (2002) 
menunjukan bahwa dari hasil penelitian ini 
secara dominant bahwa gangguan tidur 
akibat ketidaknyamanan diakibatkan oleh 
tingkat kecemasan yang tinggi terkait 
dengan penyakit yang diderita terutama 
adanya nyeri post operasi, atau adanya 
iritasi, serta rencana tindakan yang akan 
dilakukan terhadap pasien atau individu. 

Dari hasil analisis data dengan 
menggunakan uji statistik chi-square 
dengan koreksi fisher’s exact test antara 
variabel kecemasan dan variabel gangguan 
pemenuhan kebutuhan tidur diperoleh nilai 
p = 0,043 lebih kecil dari nilai α=0,05. Hasil 
tersebut memberikan makna bahwa 
hipotesis alternatif diterima yang berarti 
bahwa ada hubungan antara kecemasan 
dengan gangguan kebutuhan tidur. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Narrow (1967) 
mengatakan bahwa gangguan  tidur  pada 
pasien yang dirawat di RS disebabkan oleh 
tingkat kecemasan yang sering muncul dan 
tinggi dapat berpengaruh beberapa factor 
yang menjadi persyaratan agar pasien 
dapat tidur dengan baik. Persyaratan 
tersebut  antara lain  perasaan diterima, 
perasaan terkontrol, bebas dari iritasi dan 
ketidaknyamanan, mamahami apa yang 
sedang terjadi, perasaan puas terhadap 
intervensi. 

Berdasarkan hasil penelitian dibagian 
statistik diatas maka peneliti berasumsi 
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bahwa banyak pasien yang dirawat di 
rumah sakit mengalami stress emosional 
yang berujung pada kecemasan. Pasien 
yang dirawat merasa khawatir atas 
masalah-masalah pribadi atau situasi yang 
sering mengganggu tidur. Untuk itu 
mekanisme koping pasien sangat 
dianjurkan pada pasien yang sedang 
mengalami proses penyembuhan, Karena 
hal ini dapat mengatasinya untuk terhindar 
dari rasa cemas. Lebih mendekatkan diri 
pada yang menciptakan juga dapat 
membawa ketenangan tersendiri. Sehingga 
pasien dapat terhindar dari gangguan tidur 
akibat kecemasan dan kebutuhan tidur 
pasien dapat terpenuhi.  

 
KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah dilakukan pada 
penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Faktor-
faktor yang Berhubungan Dengan Gangguan 
Pemenuhan Kebutuhan Tidur Pasien yang 
Dirawat Di ruang Baji Kamase RSUD Labuang 
Baji Makassar maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: Ada hubunagan antara nyeri 
dengan gangguan pemenuhan kebutuhan 
tidur pasien di RSUD Labuang Baji Makassar, 
ada hubungan antara lingkungan dengan 

gangguan pemenuhan kebutuhan tidur pasien 
di RSUD Labuang Baji Makassar, ada 
hubungan antara kecemasan dengan 
gangguan pemenuhan kebutuhan tidur pasien 
di RSUD Labuang Baji Makassar. 
 
SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh, 
maka dapat diberikan saran berupa:  Bagi 
peneliti: Diharapkan dapat bermanfaat bagi 
peneliti sebagai wadah latihan untuk 
memperluas wawasan dan pengetahuan 
dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan 
yang telah diperoleh khususnya tentang 
pemenuhan kebutuhan tidur pasien. Bagi 
Tenaga Kesehatan: Diharapkan dapat 
menambah wawasan dan dapat menjadi salah 
satu sumber informsi dan acuan dalam 
pengembangan pembelajaran khususnya 
pada kebutuhan tidur manusia pada rumah 
sakit tersebut. Bagi pihak RSUD Labuang Baji 
Makassar: Diharapkan agar lebih memberikan 
mutu pelayanan yang baik dan lebih 
memberikan kenyamanan kebutuhan tidur ke 
pasien khususnya di ruang baji kamase, agar 
pasien merasa lebih nyaman ketika dirawat di 
ruang baji kamase. 
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