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TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Terapi Ritual Tidur Dengan Gayatri Mantram Untuk Mengatasi 

Gangguan Pola Tidur Pada Pasien Kanker 

1. Terapi Ritual Tidur Dengan Gayatri Mantram 

a. Pengertian 

Ritual tidur sangat penting dilakukan ketika seseorang mengalami gangguan 

dalam tidurnya karena rutinitas menjelang tidur dapat merilekskan seseorang dalam 

persiapan untuk tidur. Pada saat seseorang merasa letih atau mengantuk, ia akan 

pergi tidur. Pergi tidur ketika terjaga penuh dan berpikir tentang hal lain dapat 

menyebabkan insomnia dan terganggu dengan tempat tidur sebagai situmulus untuk 

tidur.  

Menurut Rafknowledge (2004) ritual tidur merupakan kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan seseorang sebelum pergi tidur, sesudahnya, dan mendapatkan 

waktu tidur kembali yang berlangsung setiap hari. Menurut Potter & Perry (2005) 

ritual tidur merupakan rutinitas menjelang tidur yang dilakukan untuk persiapan 

tidur seperti waktu yang sama untuk tidur, kudapan atau aktivitas tenang, latihan 

relaksasi, dan berdoa  yang dapat merilekskan seseorang dan memberikan 

ketenangan. Ritual tidur merupakan ritual atau kebiasaan sebelum tidur yang tidak 

terlalu menyita pikiran untuk menurunkan ritme tubuh menuju kondisi tidur (Kelly, 

2005).  
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b. Macam-Macam Ritual Tidur 

Menurut Potter & Perry (2005) rutinitas menjelang tidur  bertujuan untuk 

membantu seseorang dalam meningkatkan tidur. Adapun macam-macam ritual 

tidur yang dapat dilakukan misalnya: waktu yang sama untuk tidur, kudapan atau 

aktivitas tenang yang digunakan secara konsisten membantu anak kecil untuk tidak 

menunda tidur. Todler dan anak prasekolah terlalu bergembira dan penuh energy 

untuk pergi tidur. Pola persiapan menjelang tidur perlu diperkuat. Membaca cerita, 

membiarkan anak untuk tidur di pangkuan orang tua sambil mendengarkan music, 

atau mendengarkan doa merupakan rutinitas yang dapat dihubungkan dengan 

persiapan untuk tidur. Aktivitas-aktivitas tenang seperti mewarnai dan membaca 

sangat membantu pada anak usia sekolah (Potter & Perry, 2005). 

Orang dewasa perlu menghindari stimuls mental berlebihan sesaat 

menjelang tidur. Membaca novel ringan, menonton program televisi, atau 

mendengarkan music membantu seseorang untuk rileks. Latihan relaksasi dapat 

bermanfaat pada saat menjelang tidur. Pernapasan yang lambat dan dalam selama 

1 atau 2 menit memberikan ketenangan. Kontraksi dan relaksasi otot berirama 

mengurangi ketegangan dan menyiapkan tubuh untuk beristirahat (Hoch & 

Reynolds 1986). Imajinasi terbimbing dan berdoa juga dapat meningkatkan tidur 

(Potter & Perry, 2005). 

Tidak menyelesaikan pekerjaan kantor di rumah atau menyelesaikan 

masalah keluarga sebelum tidur, tidak menggunakan kamar tidur sebagai tempat 

kerja, dan bekerja dengan waktu yang konsisten untuk tidur juga dapat membantu 

seseorang mendapatkan pola tidur sehat dan memperkuat irama siklus tidur bangun 

(Potter & Perry, 2005). 
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c. Manfaat  

Terapi ritual tidur memiliki manfaat untuk membantu menyelaraskan ritme 

sirkadian dan memberi pesan pada tubuh untuk bersiap tidur (Lawlis, 2006). 

Menurut Dewi (2018) dengan melakukan gayatri mantram memiliki manfaat: 

1) Mantra gayatri untuk menyembah tuhan ; bagi siapa yang melafalkan mantra 

ini sebanyak 108 kali atau secara berulang-ulang maka akan mendapatkan 

ketenangan jiwa dan pikiran kita. 

2) Mantra gayatri untuk mendoakan para leluhur kita agar bisa bahagia di alam 

sana dan diampuni segala dosanya dan mendapatkan berkah yang 

sesungguhnya.dan biasanya para leluhur tersebut akan muncul di dalam mimpi 

ketika kita mendoakannya. 

3) Mengucapkan mantra gayatri ketika ingin berangkat kerja atau melewati suatu 

tempat agar di beri keselamatan sampai ke tujuan. 

4) Mantra gayatri digunakan untuk mendoakan orang yang lagi sakit.kita bisa 

membantu agar orang tersebut segera mendapat kesembuhan dari yang maha 

kuasa. bukan hanya itu saja tapi ia juga mampu menjauhkan kita dari serangan 

penyakit yang menggangu. 

5) Bisa mengucapkan mantra gayatri ini ketika kita akan segera tidur tujuannya 

adalah supaya tidur kita tetap nyaman tanpa ada gangguan dari orang yang jahat 

dan sirik. 

6) Menghilangkan keresahan, kekacauan dan kegelisahan yang ada pada pikiran 

setiap insan yang mempunyai masalah. 
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7) Untuk kalangan pelajar , mantra ini akan memperlancar sistem saraf otak kita 

agar lebih berpikiran jernih dan lancar. percayalah hyang widhi akan menuntun 

kita ke arah yang benar. 

d. Prosedur 

Menurut Artiningrat (2016), prosedur melakukan terapi ritual tidur dengan 

gayatri mantra sebagai berikut: 

a) Mengatur posisi pasien senyaman mungkin 

b) Mempersiapkan lingkungan yang tenang, bila perlu matikan lampu atau pasang 

lampu yang redup 

c) Memodifikasi lingkungan yang mampu menunjang tidur 

d) Memfasilitasi ritual tidur pasien dengan menyebutkan mantra gayatri. Rasakan 

saat menarik nafas dan mengeluarkan sambil merasakan suara “om”, lalu 

ucapkan gayatri mantra secara berulang selama 60 menit. 

e)  setelah bangun tidur dilanjutkan dengan mengobservasi respon pasien 

f) Observasi keadaan pasien setelah bangun tidur 

2. Gangguan Pola Tidur 

a. Definisi Tidur 

Tidur merupakan kebutuhan mental juga kebutuhan fisik bagi manusia, 

karena pada saat tidur akan memberikan kesempatan bagi otot untuk beristirahat. 

Tidur juga merupakan waktu saat segala pengalaman yang dirasakan oleh manusia 

setiap harinya diproses dan diintegrasikan oleh pikiran. Hal ini benar-benar 

berpengaruh pada bayi dan anak, namun segala sesuatunya tergantung pada 

seberapa nyenyak mereka tidur (Graham, 2004) Tidur merupakan suatu keadaan 
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tidak sadar yang di alami  seseorang, yang dapat dibangunkan kembali dengan indra 

atau rangsangan yang cukup (Guyton, 1981). 

Menurut Potter & Perry (2005), Tidur merupakan suatu keadaan berulang-

ulang, perubahan status kesadaran yang terjadi selama periode tertentu. Jika orang 

memperoleh tidur yang cukup, mereka merasa tenaganya telah pulih. Perasaan 

tenaga yang pulih ini menunjukkan tidur memberikan waktu untuk perbaikan dan 

penyembuhan system tubuh untuk periode keterjagaan berikutnya.  

b. Fisiologi Tidur  

Fisiologi tidur merupakan pengaturan kegiatan tidur yang melibatkan 

mekanisme serebral secara bergantian dengan periode yang lebih lama, agar 

mengaktifkan pusat otak otak untuk tidur dan terjaga (Potter & Perry, 2005). Tidur 

diatur oleh tiga proses, yaitu: mekanisme hemeostasis, irama sirkandian, dan irama 

ultradian (Harkreader, Hogan, & Thobaben, 2007). 

1) Mekanisme Homeostasis 

Sistem aktivasi reticular (SAR) berlokasi pada batang otak teratas. SAR 

terdiri dari sel khusus yang mempertahankan kewaspadaan dan terjaga. SAR 

menerima stimulus sensori  visual, auditori, nyeri, dan taktil serta aktivitas kotek 

serebral  (misalnya: proses emosi dan berfikir). Menurut Potter & Perry  (2005) 

neuron dalam SAR mengeluarkan ketekolamin seperti norepinefrin. Tidur dapat 

dihasilkan dari pengeluaran serotonin dari sel tertentu pada otak depan bagian 

tengah tepatnya disebut daerah sinkronisasi bulbar (bulbar synchronizing region, 

BSR). Seseorang dapat tertidur atau tetap terjaga tergantung pada keseimbangan 

impuls yang diterima dari pusat yang lebih tinggi (pikiran), reseptor sensori perfier 

(misalnya stimulus bunyi atau cahaya), dan sistem limbik (emosi).  



12 

 

2) Irama Sirkandian  

Irama sirkandian atau  irama diurnal merupakan pola bioritme yang 

berulang selama rentan waktu 24 jam. Fluktuasi dan perkiraan suhu tubuh, denyut 

jantung, tekanan darah, sekresi, hormone, kemampuan sensori, dan suasana hati 

tergantung pada pemeliharaan siklus sirkandian 24 jam (Potter & Perry, 2005). Pola 

tidur bangun dapat menyebabkan adanya pelepasan hormon tertentu. Melatonin, 

disintesis di kelenjar pineal saat waktu gelap,saat siang hari pineal tidak efektif 

tetapi jika matahari sudah tenggelam dan hari mulai gelap, pineal mulai 

memproduksi melatonin yang akan dilepas ke dalam darah. 

3) Irama Ultradian 

Irama ultradian merupakan kejadian berulang pada jam biologis yang 

kurang dari 24 jam. Siklus ultradian pada tahap tidur terdapat dua tahapan, yaitu: 

rapid eye movement (REM) dan non rapid eye movement (NREM). 

c. Pola Tidur  

Setiap orang memiliki siklus bangun tidur yang sudah biasa dilakukan 

menentukan kapan waktu yang tepat untuk tidur. Waktu tersebut dapat didukung 

oleh cahaya lampu atau matahari di siang hari, kebiasaan waktu makan, dan 

aktivitas yang dilakukan seperti biasanya dalam waktu tertentu setiap harinya. 

Seseorang yang mempunyai pola bangun-tidur yang teratur lebih menunjukkan 

tidur yang berkualitas dan performa yang lebuh baik daripada orang yang 

mempunyai pola tidur-bangun yang berubah (Harkreader et al., 2007).  

Pola tidur yang diubah-ubah dan apabila individu belum beradaptasi dengan 

perubahan tersebut maka akan mengakibatkan gangguan pola tidur. Menurut PPNI 
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(2016), gangguan pola tidur merupakan gangguan kualitas dan kuantitas waktu 

tidur akibat factor eksternal. 

1) Kualitas tidur 

Kualitas tidur adalah kemampuan setiap orang untuk mempertahankan 

keadaan tidur dan untuk mendapatkan tahap tidur REM dan tidur NREM yang 

pantas (Kozier, Erb, & Berman, 2004). 

Kualitas tidur yang baik akan ditandai dengan tidur yang tenang merasa 

segar saat bangun tidur di pagi hari dan individu merasa penuh semangat untuk 

melakukan aktivitas hidup lainnya (Craven, Hirnle, & Jensen, 2000) 

2) Kuantitas tidur 

Kuantitas tidur adalah keseluruhan waktu tidur yang dimiliki individu 

(Kozier et al., 2004). Jumlah waktu tidur yang dibutuhkan setiap individu berbeda-

beda sesuai dengan tahan perkembangannya, dari bayi sampai lanjut usia. Menurut 

Potter & Perry (2005), pada usia dewasa muda tidur malam hari rata-rata 6 sampai 

8 ½ jam, tetapi hal ini bervariasi. Dewasa muda jarang sekali tidur siang. Kuarng 

lebih 20% waktu tidur yang dihabiskan yaitu tidur REM, yang tetap konsisten 

sepanjang hidup. Sedangkan pada usia dewasa tengah total waktu yang digunakan 

untuk tidur malam hari mulai menurun. Jumlah tidur tahap 4 mulai menurun, suatu 

penurunan yang berlanjut dengan bertambahnya usia. Gangguan tidur seringkali 

mulai didiagnosa pada orang-orang direntang usia ini dikarenakan oleh perubahan 

dan stress usia menengah, kecemasan, depresi, atau penyakit fisik ringan tertentu.  

d. Tanda dan Gejala 

Menurut NANDA  (2018) adapun tanda dan gejala gangguan pola tidur 

sebagai berikut: 



14 

 

1) Tanda dan gejala subjektif 

a) Kesulitan jatuh tertidur 

b) Ketidakpuasan tidur 

c) Menyatakan merasa tidak cukup istirahat 

d) Menyatakan pola tidur berubah 

2) Tanda dan gejala objektif 

a) Penurunan kemampuan berfungsi 

b) Sering terjaga tanpa jelas penyebabnya 

e. Tahapan Tidur  

Tidur yang normal melibatkan dua tahapan yakni pergerakan mata yang 

tidak cepat (tidur NREM) dan pergerakan mata yang cepat (tidur REM). Selama 

NREM seorang yang tidur mengalami kemajuan melalui empat tahapan selama 

siklus tidur yang tipikal 90 menit. Kualitas tidur dari tahap 1 sampai tahap 4 

bertambah dalam. Tidur REM merupakan fase pada akhir setiap siklus tidur 90 

menit (Potter & Perry, 2005). Konsolidasi memori dan pemulihan psikologis terjadi 

pada waktu ini. 

1) Tahap 1 : NREM 

Tahap ini meliputi tingkat paling dangkal dari tidur, dan berakhir beberapa 

menit. Pengurangan aktivitas fisiologis dimulai dengan penurunan secara bertahap 

tanda-tanda vital dan metabolisme. Seseorang akan mudah terbangun oleh stimulus 

seperti suara dan ketika terbanun, seseorang akan merasa seperti telah melamun.  
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2) Tahap 2 : NREM 

Tahap 2 merupakan periode tidur bersuara. Adanya kemajuan untuk 

relaksasi. Pada tahap ini, seseorang masih mudah untuk dibangunkan dan berakhir 

20 hingga 20 menit. Kelanjutan fungsi tubuh menjadi lamban. 

3) Tahap 3: NREM 

Tahap 3 merupakan tahap awal dari tidur yang dalam. Seseorang yang tidur 

pada tahap ini, sulit dibangunkan dan jarang bergerak. Otot-otot dalam keadaan 

santai penuh. Tanda-tanda vital menurun tetapi tetap teratur. Tahap ini berakhir 15 

hingga 30 menit. 

4) Tahap 4 : NREM 

Tahap 4 merupakan tahap tidur terdalam. Sangat sulit untuk membangunkan 

orang yang tidur pada tahap ini. Jika terjadi kurang tidur, maka orang yang tidur 

akan menghabiskan porsi malam yang seimbang pada tahap ini. Tanda-tanda vital 

menurun secara bermakna dibanding selama jam terjaga. Tahap ini berakhir kurang 

lebih 15 hingga 30 menit. Tidur sambil berjalan dan enuresis dapat terjadi.  

5) Tidur REM 

Mimpi yang penuh warna dan tampak hidup dapat terjadi pada REM. Mimpi 

yang kurang hidup dapat terjadi pada tahap yang lain. Tahap ini biasanya dimulai 

sekitar 90 menit setelah mulai tidur. Hal ini dicirikan dengan respons otonom dari 

pergerakan mata yang cepat, fluktuasi jantung, dan kecepatan respirasi dan 

peningkatan atau fluktuasi tekanan darah. Terjadi tonus otot skelet penurunan, 

peningkatan sekresi lambung, sangat sulit membangunkan orang yang tidur di tahap 

ini. Durasi dari tidur REM meningkat pada tiap siklus dan rata-rata 20 menit.  
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f. Fungsi Tidur 

Selama tidur dalam NREM tahap 4, tubuh melepaskan hormone 

pertumbuhan untuk memperbaiki sel epitel dan khususnya sel otak. Tidur NREM 

menjadi sangat penting khususnya anak-anak. Tidur juga memiliki peran untuk 

memulihkan penyakit, mengontrol nyeri, mengurangi kelelahan, meningkatkan 

sirkulasi darah ke otak, meningkatkan sintesa protein, menyeimbangkan 

mekanisme melawan penyakit pada system imun, membantu tubuh melakukan 

detoksifikasi alami membuang racun di dalam tubuh, meningkatkan perbaikan dan 

pertumbuhan sel, meningkatkan penyembuhan dan menurunkan ketegangan (Potter 

& Perry, 2005). 

g. Dampak Gangguan Pola Tidur 

Pada orang normal, gangguan tidur yang berkepanjangan akan 

mengakibatkan perubahan-perubahan pada siklus tidur biologiknya, menurunnya 

daya tahan tubuh serta menurunkan prestasi kerja, mudah tersinggung, depresi, 

kurang konsentrasi, kelelahan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi 

keselamatan diri sendiri atau orang lain. Menurut beberapa peneliti gangguan tidur 

yang berkepanjangan didapatkan 2,5 kali lebih sering mengalami kecelakaan mobil 

dibandingkan pada orang yang tidurnya cukup (Japardi, 2002). Potter & Perry 

(2005) menjelaskan pada pasien dengan gangguan pola tidur seringkali tidak 

menyadari masalah tidur dapat mempengaruhi perilaku mereka. Gangguan pola 

tidur yang berangsur lama dapat mengakibatkan pasien menjadi mudah marah, 

disorientasi, bicara tidak jelas, bahkan dapat terjadi perilaku psikotik seperti delusi 

dan paranoia. Misalnya pasien melaporkan melihat benda-benda aneh atau warna-
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warna di dalam ruangan. Pasien dapat bersikap ketakutan pada perawat saat 

memasuki ruangan. 

h. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tidur  

1) Stress  

Kecemasan tentang masalah pribadi atau situasi dapat mengganggu tidur. 

Stress emosional menyebabkan seseorang menjadi tegang dan sering kali mengarah 

frustasi apabila tidur. Stress merusak keseimbangan alamiah dalam diri manusia. 

Mengalami keadaan tidak normal secara terus-menerus akan merusak kesehatan 

tubuh dan berdampak pada beragam gangguan fungsi tubuh. Salah satu dampaknya 

adalah kesulitan tidur (mimpi buruk). Stress juga menyebabkan seseorang mencoba 

terlalu keras untuk tidur, sering terbangun selama siklus tidur, atau terlalu banyak 

tidur. Stress yang berlanjut dapat menyebabkan kebiasaan tidur buruk (Potter & 

Perry, 2005). 

2) Lingkungan  

Lingkungan fisik tempat seseorang tidur berpengaruh penting pada 

kemampuan untuk tidur dan tetap tertidur. Ventilasi yang baik adalah esensial untuk 

tidur yang tenang. Ukuran, kekerasan, posisi tempat tidur mempengaruhi kualitas 

tidur dan suara juga mempengaruhi tidur. Suara yang rendah lebih sering 

membangunkan seseorang dari tidur tahap 1, sementara suara yang keras 

membangunkan orang pada tahap tidur 3 atau 4 (Potter & Perry, 2005). 

Kebisingan merupakan suara atau bunyi yang mengganggu tidur. Bising 

dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti gangguan fiologis dan gangguan 

psikologis. Pada umumnya bising bernada tinggi sangat mengganggu, apalagi bila 

terputus-putus atau datangnya tiba-tiba. Bising dengan intensitas yang tinggi dapat 
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menyebabkan pusing/sakit kepala. Hal ini disebabkan bising dapat merangsang 

situasi reseptor vestibular dalam telinga yang akan menimbulkan efek 

pusing/vertigo, perasaan mual, susah tidur, dan sesak nafas.  

Hal ini karena adanya rangsangan bising terhadap sistem saraf, 

keseimbangan organ, kelenjar endokrin, tekanan darah, sistem pencernaan dan 

keseimbangan elektrolit. Fisiologi tidur dapat diterangkan melalui gambaran 

aktivitas sel-sel otak selama tidur. Aktivitas tersebut dapat direkam dalam alat EEG. 

Untuk merekam tidur, cara yang dipakai adalah dengan EEG Polygraphy. Dengan 

cara ini kita tidak saja merekam gambaran aktivitas sel otak (EEG), tetapi juga 

merekam gerak bola mata (EOG) dan tonus otot (EMG). Untuk EEG, elektroda 

hanya ditempatkan pada dua daerah saja, yakni daerah fronto-sentral dan oksipital, 

Gelombang Alfa paling jelas terlihat di daerah frontal (Musadik, 1988). 

3) Diet  

Potter & Perry (2005) mengungkapkan orang tidur lebih baik ketika sehat 

sehingga mengikuti kebiasaan makan yang baik adalah penting untuk kesehatan 

yang tepat dan tidur. Makan besar, berat dan/atau berbumbu pada makan malam 

dapat menyebabkan tidak dapat dicerna dan mengganggu tidur. Kafein dan alkohol 

yang dikonsumsi pada malam hari mempunyai efek produksi insomnia sehingga 

mengurangi atau menghindari zat tersebut secara drastik adalah strategi penting 

yang digunakan untuk meningkatkan tidur. Alergi makanan menyebabkan 

insomnia.  

Selain susu, makanan lain yang sering menyebabkan alergi penghasil 

insomnia di antara anak-anak dan orang dewasa meliputi jagung, gandum, kacang-

kacangan, coklat, telur, ikan laut, pewarna makanan warna merah dan kuning, dan 
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ragi. Perbaikan tidur yang normal memerlukan waktu sampai 2 minggu jika 

makanan tertentu yang menyebabkan masalah telah dihilang dari diet. Kehilangan 

atau peningkatan berat badan mempengaruhi pola tidur. Ketika seseorang 

bertambah berat badanya, maka periode tidur akan menjadi lebih panjang dengan 

lebih sedikit interupsi. Kehilangan berat badan menyebabkan tidur pendek dan 

terputus-putus. Gangguan tidur tertentu dapat dihasilkan dari diet semi puasa 

(semistarvation) yang popular di dalam kelompok masyarakat yang sadar berat 

badan.  

4) Obat-obatan dan Substansi Lain  

Menurut Potter & Perry (2005) dari daftar obat resep atau obat bebas 

menuliskan mengantuk sebagai satu efek samping, 486 menulis insomnia, dan 281 

menyebabkan kelelahan. Mengantuk dan defrivasi tidur adalah efek samping 

medikasi yang umum. Berikut daftar obat-obatan yang dapat mengganggu tidur, 

yaitu : Hipnotik; mengganggu dengan mencapai tahap tidur yang lebih dalam, 

hanya memberikan peningkatan kualitas sementara, seringkali menyebabkan “rasa 

mengembang” sepanjang siang hari perasaan mengantuk yang berlebihan, bingung, 

penurunan energi, memperburuk apnea tidur pada lanjut usia. Diurerik; 

menyebabkan nokturia (terbangun dari tidur pada malam hari untuk buang air kecil. 

Anti depresan dan stimulant; menekan tidur Rapid Eye Movement (REM), 

menurunkan total waktu tidur. Alkohol; mempercepat mulanya tidur, mengganggu 

tidur Rapid Eye Movement (REM), membangunkan seseorang pada malam hari dan 

menyebabkan kesulitan untuk kembali tidur. Kafein; mencegah seseorang tertidur, 

dapat menyebabkan seseorang terbangun di malam hari. Penyekat-beta; 

menyebabkan mimpi buruk, insomnia, dan terbangun dari tidur. Benzodiazepine; 
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meningkatkan waktu tidur, meningkatkan kantuk di siang hari. Narkotika; menekan 

tidur Rapid Eye Movement (REM) menyebabkan peningkatan perasaan kantuk pada 

siang hari.  

5) Latihan Fisik 

Seseorang yang kelelahan menengah (moderate) biasanya memperoleh 

tidur yang mengistirahatka, khususnya kelelahan adalah hasil dari kerja atau latihan 

yang menyenangkan. Latihan 2 jam atau lebih sebelum waktu tidur membuat tubuh 

mendingin dan mempertahankan suatu kelelahan yang meningkatkan relaksasi. 

Akan tetapi, kelelahan yang berlebihan yang dihasilkan dari kerja yang meletihkan 

atau penuh stress membuat sulit tidur (Potter & Perry, 2005). 

6) Penyakit Fisik 

Setiap penyakit yang menyebabkan nyeri, ketidak nyamanan fisik (misal: 

kesulitan bernafas), atau suasana hati (seperti: kecemasan atau depresi) dapat 

menyebabkan  masalah tidur. Penyakit pernafasan seperti emfisema, asma, 

bronchitis, rhinitis alergi mengubah irama pernafasan dan mengganggu tidur. 

Penyakit jantung koroner sering dikarakteristikkan dengan episode nyeri dada yang 

tiba-tiba dan denyut jantung yang tidak teratur dapat mengalami frekuensi 

terbangun yang sering dan perubahan tahapan selama tidur (Potter & Perry, 2005).   

7) Gaya Hidup  

Rutinitas harian seseorang mempengaruhi pola tidur. Individu yang bekerja 

bergantian dan berputar (misal: 2 minggu siang diikuti oleh 1 minggu malam) sering 

mempunyai kesulitan menyesuaikan perubahan jadwal tidur. Jam internal tubuh di 

atur pukul 22, tetapi sebaliknya jadwal kerja memaksa untuk tidur pada pukul 9 

pagi. Individu mampu untuk tidur 3 sampai 4 jam karena jam tubuh 
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mempersepsikan bahwa ini adalah waktu terbangun dan aktif. Kesulitan 

mempertahankan kesadaran selama waktu kerja menyebabkan penurunan dan 

bahkan penampilan yang berbahaya. Setelah beberapa minggu bekerja pada malam 

hari, jam biologis seseorang biasanya dapat disesuaikan. Perubahan lain dalam 

rutinitas yang menggangu pola tidur meliputi: kerja berat yang tidak biasanya, 

terlibat dalam aktifitas sosial pada larut malam, dan perubahan waktu makan malam 

(Potter & Perry, 2005). 

i. Penatalaksanaan 

Menurut Potter & Perry (2005) seseorang memerlukan tidur dan istirahat 

yang adekuat untuk mempertahankan gaya hidup yang aktif dan produktif. Di saat 

sakit, peningkatan tidur merupakan hal yang penting untuk pemulihan dari penyakit 

fisik. Ada beberapa penatalaksanaan yang dapat diterapkan untuk mengatasi 

gangguan tidur yakni: dengan pendekatan farmakologis dengan penggunaan obat-

obatan untuk menatalaksanakan gejala dan terapi non farmakologi seperti: kontrol 

lingkungan, meningkatkan rutinitas menjelang tidur, meningkatkan kenyamanan, 

menetapkan periode istirahat dan tidur, pengendalian gangguan fisiologis, 

pengurangan stress, kudapan menjelang tidur, dan promosi kesehatan melalui 

penyuluhan. 

B. Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi Ritual Tidur Dengan Gayatri 

Mantram Untuk Mengatasi Gangguan Pola Tidur Pada Pasien Kanker  

1. Pengkajian 

Perawat harus selalu mengkaji pola tidur pasien untuk melengkapi 

dokumentasi keperawatan. Pengkajian pola tidur pasien tidak cukup jika hanya 

bertanya “apakah kamu tidur nyenyak tadi malam?” seorang perawat haruslah 
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bertanya jika pasien merasa kesulitan untuk tertidur,  mengalami bangun lebih awal 

dan susah untuk kembali tidur, dan merasa istirahat/tidurnya cukup di pagi hari.  

Menurut NANDA  (2018), adapun tanda dan gejala gangguan pola tidur 

sebagai berikut: 

a. Tanda dan gejala subjektif 

1) Mengeluh sulit jatuh tertidur 

2) Mengeluh ketidakpuasan tidur 

3) Menyatakan merasa tidak cukup istirahat 

4) Mengeluh pola tidur berubah 

b. Tanda dan gejala objektif 

1) Tampak adanya penurunan kemampuan berfungsi 

2) Tampak sering terjaga tanpa jelas penyebabnya 

2. Diagnosa Keperawatan  

Diagnosa keperawatan adalah suatu pertimbangan klinis tentang individu, 

keluarga, atau masyarakat menjawab permasalahan kesehatan nyata atau 

potensial/proses hidup. Hasil diagnosa keperawatan menyediakan basis untuk 

menyusun intervensi untuk mencapai hasil di mana perawat mempunyai tanggung-

jawab. Pertama perawat harus memastikan bahwa pasien mempunyai gangguan 

pola tidur yang bisa menjadi petunjuk untuk memberikan asuhan keperawatan atau 

mungkin pasien memerlukan ahli terapi tidur. Jika pasien mengalami gangguan 

pola tidur (kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memperoleh tidur yang 

nyenyak) atau sedang mengalami mimpi buruk atau ancaman saat tidur, perawat 

boleh membuat diagnosa dan memulai intervensi. Menurut NANDA (2018), 
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diagnosa keperawatan yang berhubungan dengan gangguan tidur salah satunya 

yakni: gangguan pola tidur.  

3. Perencanaan 

Setelah mengidentifikasi setiap diagnose keperawatan, perawat membuat 

rencana asuhan. Tujuan dari rencana asuhan keperawatan pada gangguan pola tidur 

yaitu: 

a. Klien mendapatkan perasaan segar setelah tidur. 

b. Klien mendapatkan pola tidur yang sehat. 

c. Klien memahami faktor-faktor yang meningkatkan atau mengganggu tidur. 

d. Klien melakukan perilaku perawatan diri untuk menghilangkan faktor-faktor 

yang menyebabkan gangguan tidur. 

Rencana asuhan keperawatan untuk gangguan pola tidur yakni:  

a. Modifikasi lingkungan 

b. Batasi waktu tidur siang jika perlu 

c. Tetapkan jadwal tidur rutin 

d. Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan 

e. Lakukan rutinitas untuk menunjang tidur 

f. Sesuaikan jadwal pemberian obat 

4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi merupakan pengelolaan dan perwujudan dari rencana 

keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Fokus intervensi pada 

klien dengan gangguan pola tidur yaitu dapat meningkatkan kualitas dankuantitas 

waktu tidur dan dapat meminimalisir faktor eksternal penyebab gangguan tidur. 

Tahap implementasi terapi ritual tidur dengan gayatri mantram yakni:  
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a. Tahap Pra-Interaksi 

1) Cek catatan medis dan keperawatan. 

2) Persiapan alat: 

a) Alat beribadah 

3) Cuci tangan 

b. Tahap Orientasi 

1) Memperkenalkan diri. 

2) Menjelaskan maksud dan tujuan. 

3) Kontrak Waktu 

4) Memberikan kesempatan klien untuk bertanya. 

c. Tahap Kerja  

1) Cuci tangan 

2) Jaga privasi pasien 

3) Mengatur posisi pasien senyaman mungkin 

4) Mempersiapkan lingkungan yang tenang, bila perlu matikan lampu atau pasang 

lampu yang redup 

5) Memodifikasi lingkungan yang mampu menunjang tidur 

6) Memfasilitasi ritual tidur pasien dengan menyebutkan mantra gayatri. Rasakan 

saat menarik nafas dan mengeluarkan sambil merasakan suara “om”, lalu 

ucapkan gayatri mantra secara berulang selama 60 menit. 

d. Evaluasi 

1) (setelah bangun tidur) mengobservasi respon pasien 

2) Observasi keadaan pasien setelah bangun tidur 

3) Dokumentasikan tindakan dan hasil observasi dalam catatan keperawatan 
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5. Evaluasi 

Evaluasi  dapat berupa evaluasi struktur, proses dan hasil evaluasi terdiri 

dari evaluasi formatif yaitu menghasilkan umpan balik selama program 

berlangsung. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai dan 

mendapatkan informasi efektifitas pengambilan keputusan. Evaluasi asuhan 

keperawatan didokumentasikan berupa data subjektif dan objektif (NANDA, 

2018)yaitu:  

a. S (Subjektif) adalah respon oleh pasien setelah dilakukan tindakan 

keperawatan, seperti : pasien mengatakan bisa tidur, pasien mengatakan ada 

kepuasan tidur, pasien mengatakan merasa cukup istirahat, dan pasien 

mengatakan pola tidur tidak berubah. 

b. O (Objektif) adalah data yang berdasarkan pengukuran atau observasi perawat 

itu sendiri terhadap pasien setelah tindakan keperawatan, seperti : pasien 

tampak tidur nyenyak sampai pagi dan pasien tampak ada peningkatan 

kemampuan berfungsi.  

 


