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ABSTRAK 

Latar Belakang: Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia untuk kesehatan sebagai 

penambahan energi, penampilan dan kesejahteraan fisik. Orang dewasa rata-rata 

membutuhkan waktu 6-8 jam untuk tidur setiap harinya, tetapi ada beberapa kelompok yang 

mengalami gangguan tidur yang sering dikenal dengan istilah insomnia, salah satunya adalah 

Mahasiswa. Karena usia dewasa awal lebih rentan mengalami masalah akademik dan 

personal lainnya. ada beberapa tehnik yang diunakan untuk memperbaiki atau mengobati 

masalah insomnia tersebut, salah satunya dengan menggunakan tehnik rileksasi Terapi Musik 

Intrumental dan Aromatherapy Lavender Eyemask yang dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Cheng tahun 2010 dan Jespersen 2012, tehnik rileksasi menggunakan Terapi Musik 

Intrumental dan Aromatherapy Lavender Eyemask dapat meningkatkan kualitas tidur 

seseorang. 

Tujuan Penelitian: untuk mengetahui Beda Pengaruh Terapi Musik Intrumental dan 

Aromatherapy Lavender Eyemask terhadap penurunan tingkat insomnia pada mahasiswa 

fisioterapi D3 Angkatan 2011. 

Metode Penelitian: jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimen dengan desain penelitian 

Pre and post test two group design dengan membandingkan antara 2 perlakuan terapi musik 

instrumental dan Aromatherapy Lavender Eyemask yang diberikan selama 2 minggu dengan 

besar sampel 14 responden. Untuk mengukur tingkat insomnia digunakan kuesioner Insomnia 

Severity Index (ISI). Tehnik analisa data dalam penelitian ini menggunakan Wilcoxon untuk 

uji pengaruh dan Mann Whitney Untuk uji beda pengaruh. 

Hasil Penelitian: Pengaruh terapi music instrumental terhadap penurunan tingkat insomnia 

pada mahasiswa fisioterapi D3 angkatan 2011 didapat hasil yang signifikan, Hasil uji 

pengaruh dengan mengunakan wilcoxon didapat hasil p= 0,008 dengan p< 0,05, dapat 

disimpulkan ada pengaruh yang signifikan terapi music instrumental terhadap penurunan 

tingkat insomnia pada mahasiswa fisioterapi D3 angkatan2011.pengaruh Aromatherapy 

Lavender Eyemask terhadap penurunan tingkat insomnia pada mahasiswa fisioterapi D3 

angkatan2011 didapat hasil yang signifikan, hasil uji pengaruh menggunakan wilcoxon 

didapat hasil p=0,016 dengan p<0,05, dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan 

Aromatherapy Lavender Eyemask terhadap penurunan tingkat insomnia pada mahasiswa 

fisioterapi D3 angkatan2011. Uji beda pengaruh antara 2 perlakuan dilakukan menggunakan 

uji Mann Whitney dengan hasil p=0,07 dengan p<0,5, didapat hasil ada perbedaan pengaruh 

yang signifikan antara terapi music instrumental dengan Aromatherapy Lavender Eyemask. 

Kesimpulan: ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara terapi music instrumental 

dengan Aromatherapy Lavender Eyemask terhadap penurunan tingkat insomnia pada 

mahasiswa Fisioterapi D3 Angkatan 2011. 

Kata Kunci: Terapi Musik Intrumental, Aromatherapy Lavender Eyemask, Insomnia. 
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PENDAHULUAN 

Tidur adalah salah satu kebutuhan dasar manusia untuk kesehatan seperti penambahan 

energi, penampilan dan kesejahteraan fisik. Pada saat tidur, tidur dapat membuat tubuh siap 

untuk kegiatan hari berikutnya. Selain itu, tidur juga berfungsi sebagai perbaikan dan 

peningkatan memori pada seseorang,mengurangi stres dan kecemasan. Tetapi bagi sebagian 

orang sulit tidur terjadi karena mereka dalam keadaan gelisah dan merasa belum puas tidur 

atau terbangun pada dini hari(Catrett & Jane, 2009). 

Gangguan tidur sering dikenal dengan istilah Insomnia, Insomnia  adalah ketidak 

mampuan seseorang untuk tidur selama periode yang seharusnya yang biasanya sering 

dialami oleh orang dewasa. Orang dewasa rata-rata membutuhkan lebih dari delapan jam 

tidur setiap harinya dan di Amerika hanya 38% orang dewasa yang mendapatkan al tersebut 

(Debusk, 2004). 

Kelompok yang biasanya mengalami insomnia salah satunya adalah mahasiswa dengan 

masausia dewasaawal yang lebih rentan karena masalah akademik dan personal lainnya dan 

yang lebih cenderung mengalami gangguan tidur karenamasalah ujian dan tugas bahkan 

masalah pribadi lainnya. 

Untuk mengatasi gangguan tidur ini, biasanya mahasiswa mengkonsumsi obat-obatan 

yang mempunyai efek bagi tubuh seseorang.T erapi non farmakologis yang berasal dari 

sumber internal salah satu contohnya adalah teknik relaksasi.Salah satu teknik relaksasi yang 

biasa digunakan adalah terapi musik atau terapi suara dan lavender aromatherapy eyemask, 

dari beberapa penelitian mengatakan bahwa terapi music instrumental (Vibe & Vuust, 2012) 

dan aromatherapy lavender eyemask dapat meningkatkan kualitas tidur pada seseorang 

(Neiseh, 2012). 

TUJUAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaruh Terapi Musik 

Instrumental dan Aromatherapy Lavender Eyemask terhadap Penurunan tingkat insomnia 

pada Mahasiswa Fisioterapi D3 Angkatan 2011 dan Beda Pengaruh antara dua perlakuan 

yang diberikan. 
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KERANGKA TEORI 

A. Insomnia pada Mahasiswa 

Insomnia adalah kesulitan untuk jatuh tidur dan mempertahankan tidur, atau 

bangun terlalu diniyang berlangsung untuk suatu kurun waktu tertentu, sedangkan 

mahasiswa adalah seseorang yang sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi 

atau univeritas. Jadi, insomnia pada mahasiswa adalah kesulitan untuk jatuh tidur dan 

mempertahankan tidur, atau bangun terlalu dini yang berlangsung untuk suatu kurun 

waktu tertentu  yang dialami oleh seseorang yang sedang menjalani pendidikan pada 

perguruan tinggi atau universitas (Bailey, 2005).  

Insomnia adalah suatu persepsi dimana seseorang merasa tidak cukup tidur atau 

merasakan kualitas tidur yang buruk walaupun orang tersebut sebenarnya memiliki 

kesempatan tidur yang cukup, sehingga mengakibatkan perasaan yang tidak bugar 

sewaktu atau setelah terbangun dari tidur. Insomnia pada seseorang dapat diukur 

menggunakan berbagai macam kuisioner , dan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan Insomnia Severity Index (ISI) . 

Insomnia Severity Index (ISI) merupakan pengukuran terhadap tingkat insomnia 

pada seseorang dalam bentuk kuisioner yang berisi 7 pertanyaan yang bersifat negatif 

dengan kriteria sebagai berikut : skore 0 : tidak ada masalah, skor 1 : ringan, skor 2: 

sedang, skor 3: parah dan skor 4: sangat parah . total skore insomnia pada analisa 

deskriptif pada ISI ini adalah : 

1. 0-7 = Tidak mengalami Insomnia klinis yang signifikan. 

2. 8-14 = Insomnia Klinis ( Ringan ) 

3. 15-21 = Insomnia Klinis ( Keparahan Moderat ) 

4. 22-28 = Insomnia Klinis ( Parah )  

B. Terapi Musik instrumental 

Terapi musik instrumental adalah suatu cara penanganan penyakit (pengobatan) 

dengan menggunakan nada atau suara yang semua intrument musik dihasilkan melalui 

alat musik disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan. 

Bunyi-bunyian dalam frekuensi tinggi (3.000-8.000 Hz), lazimnya bergetar diotak 

dan mempengaruhi fungsi-fungsi kognitif seperti berpikir, persepsi dan ingatan. Bunyi-

bunyi dengan frekuensi sedang (750-3.000 Hz) Cenderung merangsang jantung, otak 

dan emosi. Sedangkan bunyi yang keluar dengan frekuensi rendah (1250750 Hz) akan 

mempengaruhi gerakan-gerakan fisik. 
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Mekanisme kerja musik untuk rileksasi rangsangan atau unsure irama dan nada 

masuk ke canalis auditorius di hantar sampai ke thalamus sehingga memori di sistem 

limbic aktif secara otomatis mempengaruhi saraf otonom yang disampaikan ke 

thalamus dan kelenjar hipofisis dan muncul respon terhadap emosional melalui 

feedback ke kelenjar adrenal untuk menekan pengeluaran hormon stress sehingga 

seseorang menjadi rileks. 

C. Aromatherapy Lavender Eyemask 

Aromatherapy Lavender Eyemask adalah suatu benda atau pelindung yang 

digunakan sebagai penutup mata agar mata terhindar dari paparan cahaya yang 

berbentuk kantung yang didalamnya terisi biji-biji lavender yang bertujuan untuk 

rileksasi pada mata yang biasanya digunakan ketika seseorang sedang berisitrahat dari 

aktifitas (Cheng, 2010). 

Mekanisme Aromatherapy Lavender Eyemask untuk rileksasi pada seseorang 

berawal dari aroma (Linalool) masuk ke sistem limbic dan diteruskan ke bulbus 

olfactory, lalu pada amygdala pada sistem limbic sebagai penyampai respon emosi 

terhadap aroma dan sampai ke hipotalamus dan merangsang memori diotak yang 

menghasilkan efek sedasi. 

METODE 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli 2014, terhadap 14 

respondenyang sesuai dengan kriteria inklusi penelitian.  Jenis penelitian ini adalah 

Quasi Eksperimen dengan desain penelitian Pre and post test two group design dengan 

membandingkan antara 2 perlakuan terapi musik instrumental dan Aromatherapy 

Lavender Eyemask yang diberikan selama 2 minggu. Untuk mengukur tingkat insomnia 

digunakan kuesioner Insomnia Severity Index (ISI). Tehnik analisa data dalam penelitian 

ini menggunakan Wilcoxon untuk uji pengaruh dan Mann Whitney Untuk uji beda 

pengaruh. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan diketahui 

bahwa 57,1% atau 8 mahasiswa berjenis kelamin laki-laki dan 42,8% atau 6 mahasiswa 

berjenis kelamin perempuan. Karakteristik responden berdasarkan usia paling banyak pada 

usia 21 tahun dengan presentase 64,3%.  

 



4 

Pengaruh Terapi Musik Instrumental terhadap Penurunan Tingkat Insomnia : 

 

Tabel I.1 

Pengaruh Terapi Musik Instrumental terhadap Penurunan Tingkat Insomnia pada mahasiswa 

Fisioterapi D3 Angkatan 2011  

 Sebelum Sesudah 

N 

 

7 7 

Rata-Rata 

 

15,28 6,14 

Zhitung 

 

-2,375 

P 0,018 

 

Pengaruh terapi musik instrumental terhadap penurunan tingkat insomnia pada 

mahasiswa Fisioterapi D3 Angkatan 2011 diketahui bahwa sebelum dilakukan 

terapi musik instrumental diperoleh nilai rata-rata tingkat insomnia sebesar 15,28; 

sedangkan sesudah dilakukan terapi musik intrumental terjadi penurunan nilai rata-

rata tingkat insomnia menjadi 6,14. Hal tersebut menunjukkan adanya indikasi 

penurunan tingkat insomnia sesudah menjalani terapi musik instrumental. Hasil uji 

beda dengan menggunakan Wilcoxon diperoleh nilai dengan p= 0,018. Oleh karena 

hasil perhitungan menunjukkan nilai p < 0,05, maka H0 ditolak, artinya ada 

pengaruh yang signifikan terapi musik instrumental terhadap penurunan tingkat 

insomnia pada mahasiswa Fisioterapi D3 Angkatan 2011.  

Menurut Jespersen, et al (2012) penggunaan terapi musik instrumental untuk 

menurunkan tingkat insomnia pada seseorang adalah untuk mengurangi resiko 

penggunaan farmakoterapi yang efek sampingnya sangat negatif. Mekanisme 

kerja musik untuk rileksasi rangsangan atau unsure irama dan nada masuk ke 

canalis auditorius di hantar sampai ke thalamus sehingga memori di sistem limbic 

aktif secara otomatis mempengaruhi saraf otonom yang disampaikan ke thalamus 

dan kelenjar hipofisis dan muncul respon terhadap emosional melalui feedback ke 

kelenjar adrenal untuk menekan pengeluaran hormon stress sehingga seseorang 

menjadi rileks. 

Pengaruh Terapi Aromatherapy Lavender Eyemask terhadap Penurunan 

Tingkat Insomnia 
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Tabel I.2 

Pengaruh Terapi Aromatherapy Lavender Eyemask terhadap Penurunan Tingkat Insomnia 

pada mahasiswa Fisioterapi D3 Angkatan 2011  

 

 Sebelum Sesudah 

N 

 

7 7 

Rata-Rata 

 

14,71 11,00 

Zhitung 

 

-2,414 

P 

 
0,016 

 

Pengaruh terapi Aromatherapy Lavender Eyemask terhadap penurunan tingkat 

insomnia pada mahasiswa Fisioterapi D3 Angkatan 2011 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta diketahui bahwa sebelum dilakukan terapi Aromatherapy Lavender 

Eyemask diperoleh nilai rata-rata tingkat insomnia sebesar 14,71; sedangkan sesudah 

dilakukan terapi Aromatherapy Lavender Eyemask terjadi penurunan nilai rata-rata 

tingkat insomnia menjadi 11,00. Hal tersebut menunjukkan adanya indikasi 

penurunan tingkat insomnia sesudah menjalani terapi Aromatherapy Lavender 

Eyemask. Hasil uji beda dengan menggunakan Wilcoxon diperoleh nilai dengan p= 

0,016. Oleh karena hasil perhitungan menunjukkan nilai p < 0,05, maka H0 ditolak, 

artinya ada pengaruh yang signifikan terapi Aromatherapy Lavender Eyemask 

terhadap penurunan tingkat insomnia pada mahasiswa Fisioterapi D3 Angkatan 2011. 

Mekanisme Aromatherapy Lavender Eyemask untuk rileksasi pada seseorang 

berawal dari aroma (Linalool) masuk ke sistem limbic dan diteruskan ke bulbus 

olfactory, lalu pada amygdala pada sistem limbic sebagai penyampai respon emosi 

terhadap aroma dan sampai ke hipotalamus dan merangsang memori diotak yang 

menghasilkan efek sedasi. 
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Pengaruh Terapi Musik Instrumental dan Aromatherapy Lavender Eyemask 

terhadap Penurunan Tingkat Insomnia 

Tabel I.3 

Pengaruh Terapi Musik Instrumental dan Aromatherapy Lavender Eyemask terhadap 

Penurunan Tingkat Insomnia pada mahasiswa Fisioterapi D3 Angkatan 2011 

 

 

Perbedaan pengaruh terapi musik instrumental dan Aromatherapy Lavender 

Eyemask terhadap penurunan tingkat insomnia pada mahasiswa Fisioterapi D3 

Angkatan 2011 Universitas Muhammadiyah Surakarta diketahui bahwa nilai rata-

rata tingkat insomnia dengan menggunakan terapi musik instrumental adalah 

sebesar 6,14; sedangkan pada terapi Aromatherapy Lavender Eyemask nilai rata-

rata tingkat insomnia adalah 11,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa musik 

instrumental memberikan dampak dalam menurunkan tingkat insomnia lebih besar 

jika dibandingkan dengan terapi Aromatherapy Lavender Eyemask. Hasil uji beda 

dengan menggunakan Mann Whitney diperoleh nilai dengan p= 0,007. Oleh karena 

hasil perhitungan menunjukkan nilai p < 0,05, maka H0 ditolak, artinya ada 

perbedaan pengaruh yang signifikan antara terapi musik instrumental dan 

Aromatherapy Lavender Eyemask terhadap penurunan tingkat insomnia pada 

mahasiswa Fisioterapi D3 Angkatan 2011. 

Musik instrumental merupakan musik yang mempunyai tingkat frekuensi 

rendah. Bunyi yang keluar dengan frekuensi rendah (125-750 Hz) akan 

mempengaruhi gerakan-gerakan fisik. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Ada pengaruh yang signifikan terapi musik instrumental terhadap penurunan 

tingkat insomnia pada mahasiswa Fisioterapi D3 Angkatan 2011 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta(p= 0,018). 

 Musik Instrumental Aromatherapy 

Lavender 

N 

 

7 7 

Rata-Rata 

 

6,14 11,00 

Zhitung 

 

-2,619 

P 0,007 
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Ada pengaruh yang signifikan terapi Aromatherapy Lavender Eyemask 

terhadap penurunan tingkat insomnia pada mahasiswa Fisioterapi D3 Angkatan 2011 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (p= 0,016). 

Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara terapi musik instrumental dan 

Aromatherapy Lavender Eyemask terhadap penurunan tingkat insomnia pada 

mahasiswa Fisioterapi D3 Angkatan 2011 Universitas Muhammadiyah Surakarta (p= 

0,07). 

Saran dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

baik pada penelitian ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan 

responden lebih banyak dan diharapkan dapat memperdalam lagi tentang tehnik 

rileksasi untuk Insomnia. 
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