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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Nyeri kepala merupakan keluhan yang paling sering muncul pada 

masyarakat secara umum, dan tidak dipengaruhi oleh faktor apapun. Nyeri 

kepala dapat muncul pada berbagai golongan usia, jenis kelamin, dan 

pekerjaan. Wanita memiliki prevalensi lebih tinggi yaitu 52% dibanding pria 

37%. Nyeri kepala migrain memiliki prevalensi yang menyerupai prevalensi 

nyeri kepala secara umum, dan perbandingan angka kejadian migrain pria dan 

wanita adalah 1:6. Prevalensi nyeri kepala tipe tegang bervariasi pada setiap 

negara mulai dari 11.5% hingga 86.5%.1 Pada sebuah penelitian sebelumnya 

yang dilakukan di Universitas Udayana diperoleh bahwa prevalensi nyeri 

kepala tipe tegang yang disebabkan oleh kualitas tidur buruk adalah sebesar 

71%.2 

Definisi nyeri kepala sendiri adalah nyeri atau perasaan tidak nyaman 

di bagian kepala. Nyeri kepala dibagi menjadi nyeri kepala primer dan nyeri 

kepala sekunder. Nyeri kepala primer meliputi migrain, nyeri kepala tipe 

tegang, dan nyeri kepala klaster. Nyeri kepala sekunder merupakan nyeri 

kepala dengan penyebab medis yang jelas, seperti tumor atau pasca-trauma.3 

Kualitas tidur merupakan suatu ukuran subyektif mengenai waktu yang 

dibutuhkan untuk terlelap dan tetap terlelap. Kualitas tidur dapat juga dinilai 
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berdasarkan durasi tidur, yang berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari 

seperti produktifitas serta perasaan segar dan puas setelah bangun.4 

Kualitas tidur mahasiswa kedokteran dapat digolongkan menjadi 

kualitas tidur yang buruk.5 Kualitas tidur yang buruk ini dapat mengarah ke 

berbagai masalah kesehatan seperti depresi, merokok, minum minuman 

beralkohol, dan meningkatnya tingkat bunuh diri.6 Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas tidur yang buruk pada mahasiswa FK dapat 

menyebabkan nyeri kepala, baik tipe tegang maupun migarin.7 Namun, 

prevalensi terbanyak adalah nyeri kepala tipe tegang.8 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan angka cukup tinggi 

mengenai kualitas tidur yang buruk pada mahasiswa FK sehingga peneliti 

ingin meneliti secara spesifik terhadap mahasiswa FK UPH pre-klinik. 

Kualitas tidur yang buruk dapat mengarah ke berbagai masalah kesehatan, 

salah satunya adalah nyeri kepala. Peneliti juga ingin melihat korelasi antara 

kualitas tidur dengan nyeri kepala khususnya nyeri kepala tipe tegang, dengan 

tujuan untuk mengetahui tipe kualitas tidur dan prevalensi nyeri kepala tipe 

tegang pada mahasiswa pre-klinik FK UPH.  

 

1.2 Rumusan masalah 

Walaupun sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Agus 

Antara, mahasiswa Universitas Udayana Denpasar yang berjudul “Korelasi 

Kualitas Tidur dengan Nyeri Kepala Primer pada Siswa Sekolah Menengah 

Atas Negeri Aatu Amlapura Kabupaten Karangasem”, namun belum terdapat 
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jurnal yang mengarah spesifik ke mahasiswa pre-klinik FK UPH. Penelitian 

dilakukan untuk mencari data lebih spesifik mengenai kejadian nyeri kepala 

tipe tegang pada mahasiswa pre-klinik FK UPH akibat kualitas tidur yang 

buruk.  

 

1.3 Pertanyaan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian berupa : 

Bagaimana korelasi antara kualitas tidur dengan nyeri kepala tipe 

tegang pada mahasiswa pre-klinik FK UPH. 

 

1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

korelasi antara kualitas tidur terhadap nyeri kepala tipe tegang. 

1.4.2 Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

tipe kualitas tidur dan prevalensi nyeri kepala tipe tegang pada 

mahasiswa pre-klinik FK UPH.  
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1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat akademik 

Manfaat akademik dari penelitian ini adalah untuk 

menambah wawasan mengenai pengaruh kualitas tidur terhadap 

kejadian nyeri kepala. 

 

1.5.2 Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya kualitas tidur 

agar menghindari terjadinya nyeri kepala tipe tegang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




