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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN ANTARA KUALITAS TIDUR DENGAN FREKUENSI KEJANG 
PADA PASIEN EPILEPSI DI RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA 

Resky Aulia Nisa, Ani Rusnani Fibriani, Budi Hernawan 

Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Latar Belakang: Epilepsi sudah dikenal masyarakat sejak abad ke-19, namun 
pemahaman mengenai penyakit ini masih sangat kurang sehingga penderita 
penyakit epilepsi tidak terdiagnosa dan tidak mendapat pelayanan dengan baik. 
Epilepsi dapat ditemukan di semua usia dan dapat menyebabkan mortalitas, 
paling banyak ditemukan di negara berkembang dibandingkan di negara maju 
yang disebabkan oleh berbagai macam faktor risiko seperti gangguan infeksi 
sistem saraf pusat, faktor lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya bangkitan 
berhubungan dengan tidur yaitu kurang tidur. Tidur merupakan salah satu 
kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi untuk proses pemulihan tubuh. 
Kualitas tidur merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mempertahankan 
agar tetap tertidur, mendapatkan jumlah jam tidur yang cukup, dan merasakan 
kelelapan dalam tidurnya. Pasien epilepsi mempunyai keterkaitan dengan tidur 
begitu pula sebaliknya tidur dapat mempengaruhi terjadinya serangan pada 
pasien epilepsi, sehingga terdapat hubungan yang timbal balik diantara 
keduanya dan berdampak terhadap kualitas hidup penderita epilepsi. 

Tujuan: Menjelaskan hubungan antara Kualitas Tidur dengan frekuensi kejang 
pada pasien epilepsi di RSUD Dr. Moewardi. 

Metode: Penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional 
didapatkan 44 pasien, terdiri dari 22 pasien dengan kualtas tidur yang baik dan 
22 pasien dengan kualitas tidur yang buruk. Pengambilan sampel dengan 
menggunakan cara non random sampling. 

Hasil: Analisa data menggunakan uji Chi Square didapatkan nilai p=0,003 
(p<0,05) dari hasil kualitas tidur dengan frekuensi kejang. 

Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kualitas tidur 
yang Buruk dapat berisiko 10 kali dalam mempengaruhi frekuensi kejang pada 
pasien epilepsi. Hasil uji Chi Square dengan nilai p=0,003 dinyatakan terdapat 
hubungan bermakna  antara kualitas tidur dengan frekuensi kejang pada pasien 
epilepsi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

 

Kata Kunci: Epilepsi, Kualitas Tidur, Frekuensi Kejang 

 

 



ABSTRACT  

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SLEEP QUALITY WITH THE FREQUENCY 
OF SEIZURES IN EPILEPTIC PATIENTS IN RSUD DR. MOEWARDI 

SURAKARTA 

Resky Aulia Nisa, Ani Rusnani Fibriani, Budi Hernawan 

Faculty Medicine of Muhammadiyah University Surakarta 

 

Background: Epilepsy be familiar since era-19. Yet a comprehension of this 
disease is less till a accusative of disease epilepsy un diagnose and don’t get a 
good service with. Epilepsy can be found in all age and can induce a mortality the 
most humanly found in develop state be compared in progressive state caused 
by various factors as the risk of disorders of the central nervous infection, other 
factor that may influence the occurrence of seizures associated with sleep is 
sleep deprivation. Sleep is one of the basic human needs that must be met for 
body recovery process. Sleep quality is the ability of a person to be able to 
maintain in order to stay asleep, getting a sufficient amount of sleep and asleep 
in his sleep. Patients with epilepsy is linked to sleep likewise in contrast sleep 
can affect the onset in patients with epilepsy. So there is a reciprocal relationship 
between the two and impact on quality of life of people with epilepsy. 

Purpose: Explained relationship between sleep quality with frequency of 
seizures in patient with epilepsy in RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Method: Observational study of cross sectional analytic approach 44 patients, 
consisted of 22 patients with good quality of sleep and 22 patients with bad 
quality of sleep. Sampling use non random sampling. 

Result: Data analysis used chi square test be found value p: 0,003 (p<0,05) from 
result of quality of sleep and frequency stiff. 

Conclusion: based on result of research that have done bad quality impact 10x 
influence frequency stiff to patient of epilepsy. Result chi square test be found 
value p: 0,003 be of sleep and frequency of stiff to patient epilepsy in RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta.  
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PENDAHULUAN  

Epilepsi dapat ditemukan 

pada semua usia dan menyebabkan 

mortalitas. Kurang lebih 50 juta 

penderita epilepsi didunia (WHO, 

2012). Didapatkan prevalensi pada 

negara berkembang lebih tinggi dari 

pada di negara maju. Dilaporkan 

prevalensi di negara berkembang 

berkisar antara 5-74 per 1000 orang 

dan 4-7 per 1000 orang pada negara 

maju yang menderita epilepsi, pada 

negara berkembang disebabkan 

karena faktor risiko adanya 

gangguan infeksi sistem saraf pusat 

(Setiawati, 2009). Di daerah 

perdesaan prevalensinya lebih tinggi 

dari pada daerah perkotaan 

(Oktaviani dan Hosama, 2014). 

Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi terjadinya kejang 

epilepsi yaitu : demam, kurang tidur, 

luka (jaringan parut), kelainan 

genetik, tumor, perdarahan, 

keracunan (alkohol), hipoksia, 

inflamasi, dan pembengkakan sel 

(Silbernagl S dan Lang F, 2006). 

Kualitas tidur merupakan 

kemampuan seseorang untuk 

mempertahankan agar tetap tertidur, 

mendapatkan jumlah tidur, dan 

merasakan kelelapan dalam tidur 

REM (Rapid Eye Movement) dan 

tidur NREM (Non Rapid Eye 

Movement). Kualitas tidur yang baik 

dapat dirasakan pada pagi hari, saat 

bangun dari tidur yang tenang 

dimalam harinya sehingga 

merasakan segar pada saat bangun 

pagi dan bersemangat untuk 

menjalankan aktivitas (Agustin, 

2012). 

Perubahan kebutuhan tidur 

seseorang itu dapat dipengaruhi 

oleh faktor perubahan lingkungan 

sosial, konsumsi obat-obatan, 

karena penyakit, dan adanya 

perubahan irama sirkadian 

(Prayitno, 2002). Gangguan tidur 

mencapai 30% pada anak dan 

dewasa akan tetapi lebih tinggi pada 

kelompok usia lanjut (Lumbantobing, 

2008). 

Penelitian yang dilakukan 

oleh Chen et al., (2011) di rumah 

sakit Chang Gung, Taiwan. 

Menggunakan rancangan penelitian 

Case-Control, dengan jumlah pasien 

117 yang berusia 16-63 tahun dan 

30 sukarelawan sehat sebagai 

kontrol. Tujuan penelitian ini untuk 

mengevaluasi faktor predisposisi 

kantuk siang hari yang berlebihan, 

dievaluasi menggunakan kuesioner 

(ESS) Epworth Sleepiness Scale 

dan kualitas tidur dengan (PSQI) 

Pittsburgh Sleep Quality. Gangguan 

tidur merupakan salah satu keluhan 



umum yang dialami oleh pasien 

epilepsi tanpa memandang usia, 

gangguan tidur pada pasien epilepsi 

ini berdampak terhadap kualitas 

hidup penderitanya. Beberapa 

penelitian sebelumnya mendapatkan 

hasil prevalensi kantuk siang hari 

yang berlebihan sekitar 16,9% dan 

yang mengalami insomnia sekitar 

24,6%, dengan faktor pencetusnya 

yaitu frekuensi kejang, penggunaan 

Obat Anti Epilepsi (OAE), dan jenis 

kejang 

Tujuan dilakukannya penelitian 

oleh BA Malow et al., yaitu untuk 

mengetahui apakah kurang tidur 

mempengaruhi terjadinya kejang 

selama menjalani rawat inap dengan 

pemantauan menggunakan video 

EEG. Pasien epilepsi dengan kejang 

parsial sebanyak 84 orang yang 

menjalani rawat inap dipilih untuk 

dilakukan penilaian dan dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu, 

kelompok tidur normal subjek 

diminta untuk tetap terjaga disiang 

hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 

malam, dan pada kelompok yang 

mengalami kekurangan tidur pasien 

juga diminta untuk tetap terjaga 

pada jam 10 malam dan jam 6 pagi 

setiap malam dimulai pada hari ke 

dua. Pasien akan dikeluarkan dari 

kelompok kekurangan tidur apabila 

memiliki dua atau lebih kejang 

umum sekunder dalam waktu 24 

jam, dan pada kelompok tidur 

normal pasien dikeluarkan jika tidak 

memiliki kejang parsial kompleks 

atau kejang umum sekunder sampai 

hari ke 6 pemantauan. Kesimpulan 

dari penelitian yang telah dilakukan 

menyatakan bahwa kekurangan 

tidur tidak mempengaruhi frekuensi 

kejang selama dilakukan 

pemantauan pada pasien epilepsi 

parsial kompleks dan umum 

sekunder yang menjalani rawat inap. 

Terdapat perbedaan hasil 

penelitian mengenai hubungan 

timbal balik antara kualitas tidur dan 

epilepsi, yang salah satunya 

menyatakan bahwa tidak ada 

hubungannya antara kurang tidur 

terhadap frekuensi kejang namun 

beberapa penelitian lainnya 

menyatakan bahwa kantuk siang 

hari yang berlebihan akibat 

gangguan tidur dapat memperburuk 

kejang pada pasien epilepsi. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang 

digunakan adalah analitik 

observasional dengan pendekatan 

cross sectional guna mengetahui 

hubungan antara kualitas tidur 

dengan frekuensi kejang pada 



pasien epilepsi, yang mana dalam 

penelitian ini sebab dan akibat pada 

objek penelitian diukur secara 

bersamaan (Notoatmodjo, 2012). 

Penelitian ini akan dilakukan di 

poliklinik penyakit saraf RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta pada bulan 

Desember 2014 – Januari 2015. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

pasien epilepsi yang melakukan 

pemeriksaan di Poliklinik penyakit 

saraf, ruang rawat inap Anggrek 2, 

dan ruang Rekam Medis RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah Non Random (Non 

Probability Sampling) yaitu 

pengambilan sampel bukan secara 

acak, teknik sampling yang akan 

digunakan adalah teknik “purposive 

sampling“ sebanyak 44 sampel.  

Instrumen penelitian 

menggunakan data primer dengan 

kuisioner PSQI (Pittsburgh Sleep 

Quality Index) dan SSQ (Seizure 

Severity Questionnaire) sedangkan 

data sekunder menggunakan data 

Rekam medis. 

 

 

 

 

 

 

HASIL PENELITIAN  

 

Karakteristik responden berdasarkan 

jenis kelamin. 

Jenis 

Kelamin 
(N) 

Presentase 

(%) 

Laki-laki 25 56.81 

Perempuan 19 43.18 

Total 44 100 

 

Berdasarkan gambaran tabel 

diatas menunjukkan sebagian besar 

responden adalah laki-laki dengan 

presentase (56,81%) sebanyak 25 

orang, sedangkan jumlah responden 

perempuan sebanyak 19 orang 

dengan presentase (43,18%).   

 

Karakteristik responden berdasarkan 

jenis Epilepsi 

Jenis 

Epilepsi (N) Presentase(%) 

E.G 20 45.45 

E.P 24 54.54 

Total 44 100 

 

Gambaran dari hasil tabel 

diatas menunjukkan bahwa dari 

jumlah sampel sebanyak 44 orang, 

didapatkan karakteristik berdasarkan 

jenis epilepsi yang paling banyak 

yaitu epilepsi parsial sebanyak 24 

orang, dengan presentase (54,54%) 



sedangkan responden epilepsi 

general sebanyak 24 orang dengan 

presentase (45,45%). 

 

. Karakteristik kualitas tidur 

Kualitas 

Tidur 
(N) 

Presentase 

(%) 

Baik 22 50 

Buruk 22 50 

Total 44 100 

 

Tabel selanjutnya ini 

menunjukkan gambaran karakteristik 

responden mengenai kualitas tidur. 

Jumlah total responden 44 orang, 

yang memiliki kualitas tidur baik 

sebanyak 22 orang begitu juga 

dengan kualitas tidur buruk 

sebanyak 22 orang dengan hasil 

presentase yang sama yaitu (50%).  

Karakteristik frekuensi kejang 

Frekuensi 

Kejang (N) Presentase(%) 

>1 31 70.45 

<2 13 29.54 

Total 44 100 

  

Data responden dari hasil 

tabel diatas berdasarkan 

karakteristik frekuensi kejang 

dengan jumlah responden 44 orang, 

didapatkan hasil yang lebih banyak 

mengalami kejang yaitu >1 atau 

dikatakan sering sebanyak 31 orang 

dengan presentase (70,45%), 

sedangkan responden yang jarang 

mengalami kejang <2 sebanyak 13 

orang dengan presentase (29,54%). 

Analisa uji Chi Square dengan 

menggunakan program komputer 

SPSS 17.0 for Windows, didapatkan 

hasil p value sebesar 0,003 

sehingga dinyatakan Hº ditolak dan 

H¹ diterima, yang artinya terdapat 

hubungan antara kualitas tidur 

dengan frekuensi kejang pada 

pasien epilepsi di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

OR = ad/bc 

= 20.11/11.2 

= 10 

Diperoleh hasil dari nilai OR 

yaitu 10, yang artinya kualitas tidur 

yang buruk meningkatkan risiko 

sebesar 10 kali untuk terjadinya 

kejang >1 pada pasien epilepsi 

dibandingkan dengan pasien 

epilepsi yang mempunyai kualitas 

tidur baik. 

 

PEMBAHASAN  

Penelitian ini dimulai dari 

bulan januari 2015 dengan 

menggunakan desain penelitian 

analitik observasional dengan 

pendekatan cross sectional guna 

mengetahui hubungan antara 



kualitas tidur dengan frekuensi 

kejang pada pasien epilepsi, yang 

mana dalam penelitian ini sebab dan 

akibat pada objek penelitian diukur 

secara bersamaan (Notoatmodjo, 

2012). 

Hasil dari penelitian yang 

peneliti dapatkan lebih banyak 

jumlah laki-laki 25 orang dari pada 

perempuan hanya 19 orang. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

(Vendrame et al., 2013), untuk 

mengetahui hubungan antara 

insomnia dan epilepsi didapatkan 

hasil jenis kelamin laki-laki lebih 

mendominasi yaitu 58%, 

dikarenakan faktor psikologis dan 

sosial. Menurut hasil penelitian 

lainnya yang dilakukan oleh (Abbas 

et al., 2004) dan (Chen et al., 2011) 

dalam penelitiannya tidak 

didapatkan perbedaan jenis kelamin 

yang signifikan antara penderita 

epilepsi dengan kontrol yang sehat. 

Berdasarkan jenis epilepsi dari 

hasil penelitian yang dilakukan yaitu 

didapatkan epilepsi parsial atau 

fokal, berjumlah 24 orang dengan 

presentase 54,54%. Menurut hasil 

dari penelitian Sammaritano (2001), 

yang ditinjau dari jenis kejang, onset 

kejang, durasi dan sindrom epilepsi, 

epilepsi parsial menunjukkan hasil 

43% dengan kejadian kejang pada 

saat tidur dimalam hari.  

Menurut Al-Biltagi (2014), 

hampir dari dua pertiga penderita 

epilepsi dapat mengalami kejang 

pada pukul 8 malam sampai dengan 

8 pagi, kejang yang terjadi pada 

malam hari dinamakan epilepsi 

Nokturnal. Kejang parsial terutama 

epilepsi lobus frontal sering terjadi 

pada pukul 12 malam sampai 

dengan 12 siang, sedangkan 

epilepsi lobus temporal terjadi pada 

pukul 12 siang sampai dengan 12 

malam. Pelepasan ambang kejang 

terjadi pada saat tidur NREM, yang 

dianggap sebagai agen 

epileptogenik dan lebih sedikit terjadi 

tidur REM. Serangan kejang tonik-

klonik dan mioklonik lebih sering 

dijumpai pada waktu terjaga dan 

pagi hari, epilepsi lobus temporalis 

dapat terjadi disetiap waktu, 

sedangkan serangan epilepsi lobus 

frontalis biasanya muncul pada 

waktu malam hari (Kusuma, 2007). 

Frekuensi kejang dalam hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

kejang >1 (70,45%) lebih banyak 

dibandingkan dengan frekuensi 

kejang <2 (29,54%), dilihat dari 

faktor pencetus bangkitan salah 

satunya yaitu disebabkan oleh pola 

tidur yang tidak teratur, sehingga 



terjadi gangguan aktivitas dari sel-

sel otak yang dapat menurunkan 

ambang bangkitan dan 

memudahkan terjadinya bangkitan 

yang berulang (Hantoro, 2013). 

Bangkitan epilepsi yang merupakan 

aktifitas listrik yang abnormal akan 

mengganggu proses konsolidasi dan 

juga memutuskan sinaps yang telah 

terbentuk sebelumnya, oleh karena 

itu frekuensi kejang yang meningkat 

akan mempengaruhi pola tidur 

seseorang sehingga berdampak 

terhadap kualitas hidup 

penderitanya (Setiawati, 2009). 

Pada pasien epilepsi keluhan 

umum yang sering dijumpai yaitu 

kantuk siang hari yang berlebihan, 

bermasalah terhadap pemeliharaan 

tidur, dan kualitas tidur yang buruk 

(Yazdi et al., 2013). Epilepsi dan 

pengobatannya juga berpengaruh 

terhadap kualitas tidur, yang dapat 

berefek pada perilaku, fungsi kognitif 

dan mengontrol kejang. Kurang tidur 

merupakan salah satu pemicu 

penting bagi terjadinya serangan 

epilepsi (Aneja dan Gupta, 2005). 

Berdasarkan hasil yang telah 

diterangkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa kualitas tidur 

yang buruk mempunyai pengaruh 

terhadap terjadinya bangkitan 

kejang pada penderita epilepsi, dan 

kualitas tidur yang baik juga dapat 

berpengaruh terhadap kualitas hidup 

penderita epilepsi.  

 

KESIMPULAN  

Dari hasil yang telah 

didapatkan berdasarkan analisa 

data dan isi dalam pembahasan 

mengenai penelitian hubungan 

antara kualitas tidur dengan 

frekuensi kejang pada pasien 

epilepsi di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. Dapat disimpulkan bahwa 

kualitas tidur yang buruk 

berhubungan dengan frekuensi 

kejang >1, yang mana dapat 

meningkatkan risiko sebesar 10 kali 

terutama pada pasien epilepsi 

dengan kontrol kejang yang buruk. 
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