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PENDAHULUAN 

Pada akhir tahun 2019 muncul wabah virus bernama corona atau 

COVID-19 dari Wuhan, China. Virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia 

dan membuat repot seluruh negara maju maupun negara berkembang termasuk 

Indonesia (Dewantara & Nurgiansah, 2020). Virus ini menyerang sistem 

pernapasan sehingga menyebabkan flu biasa sampai yang lebih parah seperti 

Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut 

Parah (SARS-CoV) (Hanoatubun, 2020). 

Di masa pandemi COVID-19 ini individu dituntut untuk menjaga kesehatan 

guna melangsungkan kehidupannya. Untuk memenuhi kesehatan, individu perlu 

menjaga kebutuhan dasarnya salah satunya adalah tidur. Setiap manusia 

membutuhkan tidur yang cukup untuk memulihkan tenaga supaya tubuh dapat 

berfungsi secara normal. Namun pada kenyataannya, selama pandemi banyak 

orang mengalami gangguan tidur dari segi kualitas maupun kuantitas. Padahal 

selama pandemi berlangsung, tidur menjadi hal penting yang harus diperhatikan 

untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental. Tidak hanya itu, tidur yang berkualitas 

dapat meningkatkan fungsi otak sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang 

datang dari pekerjaan maupun akademik. Namun apabila seseorang tidak memiliki 

tidur yang berkualitas, akan mempengaruhi aspek memori dan konsentrasi. Hal ini 

sering dialami oleh mahasiswa sehingga dapat mengganggu aktivitas mereka 

(Fenny & Supriatmo, 2016). Untuk itu, perlunya penelitian insomnia di masa 

pandemi ini sangat dibutuhkan untuk meminimalkan angka insomnia pada 

masyarakat dan dapat menjaga kesehatannya salah satunya dengan menjaga pola 

tidur yang baik.  

Pandemi COVID-19 erat kaitannya dengan insomnia. Dalam sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh Bartoszek et al. (2020) ditemukan hasil rata-rata 

penderita insomnia pada masa pandemi COVID-19 sebanyak 33,7%. Hasil 

temuan mereka dikaitkan dengan reaksi psikologis terkait dengan wabah 

COVID-19 dan kebersihan yang buruk. Dalam penelitian Yang et al (2020) 

pandemi COVID-19 telah memperburuk gejala dari pasien yang sudah 

terdiagnosa insomnia. Dengan menggunakan Pittsburgh Sleep Queality Index 
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(PSQI), sebanyak 738 pasien dengan diagnosa insomnia kronis menghasilkan 

rata-rata 11,28% lebih tinggi dari skor maksimum setelah 8 minggu follow-up ada 

perbedaan pada kualitas tidur yang buruk selama pandemi COVID-19.  

Insomnia rentan mengenai siapa saja terutama pada rentang usia dewasa. 

Penelitian yang membuktikan hal tersebut yakni hasil penelitian oleh Hanggoro et 

al (2020) yang menyatakan bahwa petugas kesehatan di Rumah Sakit Rujukan 

COVID-19 di kota Pontianak mengalami gangguan tidur berupa insomnia dan 

meningkat di masa pandemi COVID-19 yakni sebanyak 184 orang dari total 384 

orang dengan presentase sebesar 47.9%. Ia juga menyatakan bahwa insomnia 

yang terjadi pada petugas kesehatan tersebut diakibatkan oleh kecemasan dan 

persepsi resiko yang lebih tinggi terpapar virus serta pekerjaan yang melelahkan 

saat pandemi COVID-19 berlangsung. Fenomena lainnya juga terlihat pada 

penelitian yang dilakukan oleh Shi et al (2020) terhadap 16.564 orang dewasa di 

China dengan kriteria usia 18-39 tahun. Dari hasil risetnya, terdapat 29,2% orang 

mengalami insomnia selama pandemi COVID-19 dengan rincian sebanyak 23,5% 

atau 13.308 orang mengalami insomnia subthresold dan 5,7% atau sebanyak 3256 

orang mengalami insomnia sedang sampai berat.  

Fenomena yang menunjukkan usia dewasa awal rentan mengalami 

insomnia di masa pandemi dibuktikan pada penelitian Zhang dkk (2020) di China 

dengan responden sebanyak 1563 orang tenaga medis, menunjukkan bahwa 

individu yang mengalami insomnia lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak 

mengalami insomnia. Selain itu ditemukan bahwa lebih dari sepertiga tenaga medis 

mengalami gejala insomnia saat wabah COVID-19. Faktor yang terkait yaitu dari 

tingkat pendidikan, kecemasan psikologis akan COVID-19 dan di lingkungan 

isolasi. Diantaranya pada rentang usia 18 sampai 25 tahun atau dewasa awal dengan 

presentase 21,5% vs 16%, individu yang memiliki pendidikan SMA atau 

dibawahnya dengan presentasi 3,2% vs 1,5%, bergelar sarjana 79,8 vs 74,8%, 

perawat 70% vs 59%, tenaga medis di ruang gawat darurat 5,9% vs 2,7%, di bagian 

unit isolasi 22,5% vs 12,9%. Pada penelitian yang dilakukan Zeng et al (2020) 

menunjukkan bahwa insomnia terjadi mayoritas pada perempuan. Hal ini 
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disebabkan perempuan lebih beresiko mengalami gangguan psikologis seperti 

gelisah, cemas hingga depresi. 

Definisi insomnia menurut Morin, Rodrigue, & Ivers (2003) adalah 

gangguan tidur dimana seseorang tidak mampu untuk memulai tidur dan 

mempertahankan tidur secara terus-menerus. Rafknowledge (2004) juga 

menjelaskan insomnia adalah gangguan suatu keluhan yang muncul berupa 

kesulitan untuk tidur, merasa tidak tenang ketika tidur, kesulitan untuk 

mempertahankan tidur, sering terbangun di tengah-tengah malam, dan bangun 

lebih awal atau terlalu dini dari normalnya. Edinger & Carney (2015) menyebutkan 

bahwa insomnia merupakan gangguan tidur yang paling sering terjadi berupa sulit 

tidur di malam hari yang akan berakibat pada berkurangnya fungsi dan 

produktifitas pada siang hari. Menurut Nasution (2017) penderita insomnia 

memungkinkan disebabkan karena adanya gangguan psikologis dan terdapat 

ketegangan fisik. 

Individu yang megalami insomnia umumnya ditandai dengan gejala-gejala 

kesulitan tidur atau tidak dapat tertidur nyenyak yang dapat berlansung sepanjang 

malam dalam kurun waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Kemudian merasa 

lelah ketika bangun tidur atau tidak merasakan kesegaran setelah tidur, kesulitan 

untuk berkonsentrasi, emosi yang tidak stabil, mata memerah dan mengantuk pada 

siang hari (Rafknowledge, 2004). Dalam Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorder-5 (DSM-V) kriteria individu dikatakan mengalami insomnia yaitu 

mengalami gangguan atau keluhan tidak puas dengan kualitas dan kuantitas tidur 

diantaranya kesulitan untuk memulai tidur, kesulitan mempertahankan tidur, 

bangun terlalu awal atau terlalu pagi dan gejalanya menimbulkan penurunan 

fungsi. Gejala tersebut setidaknya terjadi 3 malam dalam seminggu untuk minimal 

selama 3 bulan. 

Faktor penyebab terjadinya insomnia menurut Rafknowlegde (2004) yaitu : 

a) Stres atau cemas dapat menjadi pemicu timbulnya insomnia. Stres atau cemas ini 

dapat ditimbulkan dari memikirkan sesuatu dan kegelisahan individu dari persoalan 

yang sedang dihadapi. b) Depresi dapat menyebabkan insomnia dan sebaliknya, 

insomnia dapat menyebabkan depresi. c) Kelainan seperti tidur apnea, sakit keras, 



4 

 

 

diabetes, penyakit yang mendadak dan artritis tidak jarang membuat penderitanya 

mengalami kesulitan tidur. d) Efek samping penggunan obat dari suatu penyakit 

juga tidak jarang menyebabkan insomnia pada penderitanya. e) Pola makan buruk 

yakni ketika seseorang mengonsumsi makanan berat sebelum bersiap tidur akan 

membuatnya mengalami kesulitan untuk tertidur. f) Konsumsi kafein, nikotin, 

alkohol dan zat stimulan yang berlebihan adalah salah satu penyebab terganggunya 

pola tidur individu dan mengalami insomnia. g) Kurang berolahraga bisa menjadi 

pemicu kesulitan memulai tidur. Sejalan dengan hal itu, Moh (2020) 

mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan seseorang merasa 

khawatir dan gelisah dimana hal ini membuat orang menjadi sulit tidur. 

Menurut (Morin et al., 2018) insomnia terdiri dari beberapa aspek, yakni : a) 

Difficulties Initiating Sleep (DIS) atau kesulitan untuk memulai tidur ditunjukkan 

oleh waktu yang dibutuhkan untuk tertidur dan waktu yang dibutuhkan untuk 

bangun setelah tertidur, yaitu lebih dari 30 menit. b) Difficulties Maintaining Sleep 

(DMS) atau kesulitan untuk mempertahankan tidur adalah frekuensi banyaknya 

gangguan tidur yang dialami seseorang dalam seminggu yang dapat terjadi selama 

tiga malam atau lebih. Ini disertai dengan kesulitan dalam mempertahankan tidur. 

Misalnya, ada gangguan tidur 4 sampai 5 malam selama seminggu, diikuti dengan 

tidur nyenyak hanya 1 atau 2 malam. c) Early Morning Awakening (EMA) atau 

disebut bangun lebih awal dari biasanya atau terlalu pagi. Bangun lebih awal berarti 

bangun pagi (lebih dari 30 menit dari waktu yang diinginkan) disertai 

ketidakmampuan untuk kembali tidur dan sebelum total waktu tidur mencapai 6,5 

jam. d) Non-Restorative Sleep (NRS) merupakan konsekuensi pada siang hari atau 

gangguan pada kehidupan sehari-hari. Gejala ini setidaknya tiga kali dalam 

seminggu selama tiga bulan. 

Insomnia tentunya menimbulkan dampak yang tidak dapat dihindari. 

Dampak dari insomnia menurut Rafknowledge (2004) yaitu dapat mempengaruhi 

masalah konsentrasi dan ingatan sehingga produktivitas dan akademik menurun. 

Selain itu, orang juga mudah marah dan mengalami kehilangan mood. Kurangnya 

energi, meningkatkan risiko kesehatan dan merusak sistem imun juga menjadi 
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dampak dari insomnia sehingga tidak menutup kemungkinan seseorang akan 

mudah mengalami kecelakaan. 

Apabila insomnia yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, penderita  

dapat menyebabkan muka menjadi pucat, badan lemas, mata sembab bahkan daya 

tahan tubuh menurun sehingga memudahkan virus menyerang tubuh seseorang. 

Dan jika dilihat dari segi psikologis, insomnia dapat menpengaruhi sistem saraf 

yang pada akhirnya penderita akan merasa lesu, lebih lambat merespon sesuatu dan 

sulit berkonsentrasi (Nasution, 2017). Padahal daya tahan tubuh yang baik sangat 

dibutuhkan untuk menangkal penyakit terutama pada saat wabah COVID-19 dan 

konsentrasi sangat dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari seperti berkuliah dan 

bekerja. 

Menurut Morin & Carrier (2020) pandemi COVID-19 menyebabkan 

insomnia dan memperburuk gejala pada penderita insomnia. Hal tersebut 

dikarenakan adanya perubahan mengenai tekanan pekerjaan, kewajiban terhadap 

diri sendiri dan keluarga, keuangan, interaksi sosial dan kesehatan sehingga dapat 

mengganggu kualitas, kuantitas tidur, dan ritme sirkadian seseorang. Selain itu, 

aktivitas yang dimulai dari bangun tidur, beraktivitas dan berinteraksi sosial 

dengan individu lain hingga tidur di malam hari mengalami pergeseran selama 

pandemi COVID-19 dimana individu melakukan karantina di rumah. Karantina 

yang dilakukan ini mempengaruhi aktivitas sehari-hari seperti olahraga, 

bersekolah atau kuliah, bekerja, kebiasaan makan, dan lebih banyak yang memilih 

tidur siang, menonton televisi dan bermain handphone serta berkurangnya 

paparan sinar matahari. Hal-hal tersebut mempengaruhi kualitas tidur menjadi 

buruk sehingga dapat berdampak pada kehidupan dan kesehatan individu. Selama 

pandemi COVID-19 negara melakukan lockdown atau Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan perubahan gaya hidup dan juga 

hubungan sosial sehingga hal ini meningkatkan kecemasan pada manyarakat akan 

terinfeksi virus COVID-19 (Bao et al., 2020). Kecemasan atau kegelisahan ini 

dapat mengakibatkan timbulnya insomnia (Rafknowledge, 2004). 
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Insomnia dapat mengenai siapa saja terutama pada usia poduktif dewasa 

awal. Aktivitas seperti berkuliah dan bekerja merupakan hal-hal yang dilakukan 

oleh rentang usia dewasa awal yang harus dilakukan untuk memenuhi tugas-tugas 

pada fase dewasa awal dimana pada usia 18 sampai 25 tahun, mayoritas 

masyarakat adalah mahasiswa dan mereka adalah yang paling umum mengalami 

gejala insomnia. Menurut Santrock (2016) bahwa istilah ―dewasa awal‖ saat ini 

merupakan istilah untuk peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Rentang 

usia ini berkisar antara 18 sampai 25 tahun, dan periode waktu ini ditandai dengan 

eksplorasi dan eksperimen. Transisi dari masa remaja ke masa dewasa ditandai 

dengan perubahan yang konstan. Menurut Putri (2018) dalam menjalani 

kehidupan, orang dengan usia dewasa awal penting untuk menyelesaikan tugas 

perkembangannya dan tidak mengalami masalah yang berarti supaya mampu 

menjalani kehidupan pada fase perkembangan selanjutnya. Keberhasilan dalam 

menjalankan tugas-tugas perkembangan dalam setiap fase akan menimbulkan 

kebahagiaan dan mengarah pada keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas 

pada fase selanjutnya. Demikian sebaliknya apabila individu gagal dalam 

melaksanakan tugas perkembangannya akan mengarah ada ketidakbahagiaan dan 

mengacaukan tugas perkembangan pada fase selanjutnya. Untuk itu pentingnya 

menjaga kesehatan sangat menunjang untuk menyelesaikan tugas-tugas 

perkembangan pada masa dewasa awal. Namun insomnia pada fase dewasa awal 

tidak jarang terjadi. Hal ini tentunya dapat menurunkan kinerja dalam aktivitas 

sehari-hari diantaranya pada akademik dan bekerja, menurunkan kualitas hidup, 

memperburuk kondisi fisik dan psikologis, serta dapat meningkatkan resiko 

kecelakaan (Mollayeva et al., 2016). Mahasiswa adalah yang paling umum 

mengalami gejala insomnia disebabkan perubahan aktivitas sehari-hari dan 

aktivitas akademik dimana mahasiswa tidak harus menghadari secara langsung 

proses kuliah pada pagi hari. Hal lain juga dari pengaruh pembatasan sosial pada 

masa pandemi COVID-19 sehingga jam tidurnya bergeser (Romero-Blanco et al., 

2020). Pranata & Asfur, (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa stres 

yang dialami mahasiswa diakibatkan situasi dimana seseorang merasa tertekan. 

Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan mahasiswa mengalami stres 
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seperti kesibukan mahasiswa menuntut ilmu, kewajiban menyelesaikan tugas dan 

skripsi sehingga mereka merasa tertekan. Mengerjakan skripsi telah membuat 

banyak mahasiswa merasa stres, takut dan bahkan sampai frustasi. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya. Yohanes, Wilson, & Muhammad (2018) melakukan penelitian dengan 

variabel tunggal yaitu insomnia yang dilakukan sebelum adanya pandemi 

COVID-19, hal ini berbeda dengan penelitian penulis dimana data variabel 

insomnia diambil pada saat pandemi COVID-19 berlangsung. Selain itu, subjek 

yang digunakan adalah mahasiswa tingkat pertama dan akhir program studi 

pendidikan kedokteran, sedangkan penulis menggunakan subjek penduduk 

Kecamatan Pasar Kliwon dengan rentang usia 18-25 tahun. Penelitian yang 

dilakukan oleh Zhang et al (2020) mengunakan variabel insomna di masa pandemi 

dan menggunakan sampel usia 18-25 tahun yang berarti sama dengan penelitian 

penulis. Dibandingkan dengan penelitian tersebut, perbedaan atau keunikan dalam 

penelitian ini terletak pada populasi penelitiannya yakni penduduk Kecamatan 

Pasar Kliwon.  

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dibahas pada 

penelitian ini adalah bagaimana keadaan insomnia masyarakat di Kecamatan 

Pasar Kliwon pada usia dewasa awal di masa pandemi COVID-19. Kemudian 

hipotesis yang diajukan peneliti adalah ―ada hubungan antara insomnia di masa 

pandemi COVID-19 dengan jenis kelamin‖. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran keadaan 

insomnia di masa pandemi COVID-19 pada rentang usia dewasa awal yakni 

18-25 tahun di Kecamatan Pasar Kliwon. Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, 

maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam bidang pendidikan dan 

kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat teoritis 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah (a) Menjadi landasan gambaran tentang 

keadaan insomnia di masa pandemi pada rentang usia dewasa awal yaitu 18 

hingga 25 tahun di Kecamatan Pasar Kliwon (b) Sebagai nilai tambah referensi 

pengetahuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

insomnia pada usia dewasa awal dan menjadi bahan kajian lebih lanjut. Manfaat 
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praktis alam penelitian ini adalah (a) Diharapkan pada penelitian ini yakni 

menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti terkait insomnia pada dewasa 

awal, (b) Bagi usia dewasa awal dapat memberikan gambaran terkait kualitas tidur, 

insomnia dan dampaknya bagi imunitas tubuh supaya menjaga pola tidurnya 

dengan baik, (c) Bagi lembaga dan institusi pendidikan dapat sebagai bahan 

pertimbangan penyusunan program pembelajaran daring dan WFH yang sesuai 

untuk diterapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


