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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari komite etik dengan 

nomor 20/Ka.Kom.Et/70/KE/XII/2016. Penelitian ini dilakukan di Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Indonesia tepatnya di ruang tutorial fakultas 

kedokteran, halaman parkir Fakultas Kedokteran, dan gedung kuliah umum. 

Populasi total penelitan adalah 109 orang dan setelah dilakukan penghitungan 

jumlah sampel didapatkan hasil 52 mahasiswa yang akan menjadi subjek 

penelitian ini. Sebelum dilakukan Harvard step up test, mahasiswa yang masuk 

dalam kriteria inklusi diminta kesediaannya dengan mengisi surat persetujuan 

untuk mengikuti penelitian ini. Setelah itu, subjek diminta untuk mengisi 

kuesioner terkait dengan durasi tidur dan selanjutnya dilakukan Harvard step up 

test pada subjek penelitian.   

4.1.1 Distribusi subyek penelitian 

 Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada subjek 

penelitian, maka distribusinya dapat dilihat pada gambar 7 sebagai berikut: 

 

Gambar 7. Distribusi jenis kelamin subjek penelitian 
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 Gambar 7 menunjukkan bahwa subjek penelitian yang berjenis kelamin 

perempuan lebih banyak apabila dibandingkan dengan yang berjenis kelamin laki-

laki. Dari total 52 mahasiswa yang masuk dalam penelitian, sejumlah 34 orang 

(65%) adalah perempuan dan sisanya 18 orang (35%) berjenis kelamin laki-laki. 

 

Gambar 8. Distribusi usia subjek penelitian 

 Gambar 8, memperlihatkan distribusi usia subjek yang masuk dalam 

penelitian ini. Usia subjek penelitian berkisar antara 20 sampai dengan 23 tahun. 

Total subjek yang berusia 20 tahun adalah 7 orang (13%), usia 21 tahun adalah 27 

orang (52%), usia 22 tahun adalah 13 orang (25%) dan 23 tahun berjumlah 5 

orang (10%). Rata-rata usia subjek penelitian ini adalah 21,31 tahun, sedangkan 

standar deviasinya adalah 0,829.  

Seluruh subjek penelitian yang masuk dalam penelitian ini memiliki IMT 

yang normal yaitu antara 18,5-22,90. Hal tersebut sesuai dengan kriteria inklusi 

yang ada dalam penelitian. Ini dilakukan untuk meminimalisir perbedaan pada 

langkah kaki dan kecepatan naik turun bangku saat dilakukannya Harvard step up 

test. Nilai terendah IMT subjek penelitian adalah 18,66  dan nilai tertingginya 

yaitu 22,90. Nilai rata-rata IMT adalah 21,36 dan standar deviasinya 1,40. 
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Gambar 9. Distribusi durasi tidur subjek penelitian 

 Berdasarkan gambar 9, durasi tidur pendek lebih dominan apabila 

dibandingkan dengan durasi tidur normal, tetapi tidak terdapat subjek penelitian 

yang memiliki durasi tidur panjang. Total durasi tidur pendek subjek penelitian 

adalah 58% atau berjumlah 30 orang dengan nilai rata-rata adalah 5,46 dan 

standar deviasinya adalah 0,78. Total durasi tidur normal adalah 42% atau 22 

orang 7,31 dan standar deviasinya sebesar 0,42. Hasil dari pengambilan kuesioner 

tentang durasi tidur, didapatkan data bahwa mahasiswa kedokteran UII memiliki 

durasi tidur pendek yang dominan dibandingkan dengan yang berdurasi tidur 

normal.  
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Gambar 10. Distribusi indeks kebugaran tubuh subjek penelitian 

 Berdasarkan gambar 10, dapat dilihat bahwa indeks kebugaran tubuh 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia bervariasi. Dari hasil 

tes kebugaran menggunakan Harvard Step Up Test didapatkan tingkat kebugaran 

tubuh kurang sebanyak 27 orang (52%) dengan nilai rata-rata 36,01 dengan 

standar deviasi sebesar 8,96. Tingkat kebugaran tubuh sedang sebanyak 16 orang 

(31%) dengan nilai rata-rata 67,81 dan standar deviasinya sebesar 10,08. Tingkat 

kebugaran tubuh baik sebanyak 9 orang (17%) dengan nilai rata-rata sebanyak 

98,47 dan standar deviasi sebesar 17,61. Hasil yang ditunjukkan gambar 10 

menggambarkan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Indonesia memiliki tingkat kebugaran kurang yang dihitung 

menggunakan metode Harvard.  Apabila dilihat secara keseluruhan dari hasil nilai 

tengah tingkat kebugaran tubuh mahasiswa yaitu 48,83 masuk dalam tingkat 

kebugaran kurang dengan standar deviasi 26,32 serta nilai minimum 17,02 dan 

nilai maksimum 139,09. Dapat disimpulkan bahwa kebugaran mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia angkatan 2013 berada pada 

tingkatan kurang dan sedikit yang baik. 
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4.1.2 Hubungan Durasi Tidur dengan Kebugaran Tubuh  

 Kategori kebugaran tubuh Total 

Kurang Sedang Baik 

Kategori 

durasi 

tidur 

Pendek 15 

(55,6%) 

8 

(50,0%) 

7 

(77,8%) 

30 

(57,7%) 

 Normal 12 

(44,4%) 

8 

(50,0%) 

2 

(22,2%) 

22 

(42,3%) 

Total 27 

(100%) 

16 

(100%) 

9 

(100%) 

52 

(100%) 

 

Tabel 1. Pengelompokkan durasi tidur sesuai dengan kebugaran tubuh. 

 Berdasarkan tabel 1 dapat terlihat bahwa total subjek penelitian dengan 

durasi tidur pendek yang memiliki tingkat kebugaran tubuh kurang sebanyak 15 

orang (55,6%), durasi tidur normal dengan kebugaran tubuh kurang berjumlah 12 

orang (44,4%). Untuk durasi tidur pendek dengan tingkat kebugaran sedang 

sebanyak 8 orang (50,0%) dan durasi tidur normal dengan tingkat kebugaran 

sedang berjumlah 8 orang (50,0%). Durasi tidur pendek dengan tingkat kebugaran 

baik berjumlah 7 orang (77,8%) dan durasi tidur normal dengan tingkat kebugaran 

baik hanya berjumlah 2 orang (22,2%). 

Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengujian menggunakan metode 

Chi-square. Uji Chi-square dilakukan untuk melihat hubungan antara durasi tidur 

dengan tingkat kebugaran tubuh pada mahasiswa kedokteran Universitas Islam 

Indonesia angkatan 2013. Syarat menggunakan uji ini adalah hanya untuk sel 

yang mempunyai nilai expected lebih kecil dari lima maksimal 20% dari jumlah 

sel. Tabel 2x3 dalam penelitian ini layak untuk menggunakan Uji Chi-square 

karena hanya terdapat satu sel yang memiliki nilai yang diharapkan (expected 

count) kurang dari 5 sebanyak 16,7%. Nilai signifikansi hasil uji Chi-square 
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adalah 0,382, oleh karena p>0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa “tidak 

terdapat hubungan antara durasi tidur dan tingkat kebugaran tubuh”. 

4.2 Pembahasan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara durasi tidur 

dengan tingkat kebugaran tubuh pada mahasiswa kedokteran Universitas Islam 

Indonesia angkatan 2013. 

Tidur diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang berada dalam 

kondisi bawah sadar, akan tetapi masih dapat dibangunkan dengan pemberian 

rangsangan sensorik ataupun dengan rangsang yang lainnya (Guyton dan Hall, 

2012). Kekurangan maupun kelebihan tidur dapat menyebabkan kerugian 

terutama bagi kesehatan tubuh. Menurut Chaput et al (2008), tidur dengan durasi 

yang pendek yaitu <5-6 jam sehari merupakan salah satu risiko tinggi untuk 

peningkatan angka morbiditas dan mortalitas penyakit kardiovaskular serta 

obesitas. Hal ini terjadi karena seseorang dengan durasi tidur pendek akan 

mengalami peningkatan kadar hormon ghrelin dan penurunan kadar hormon leptin 

dalam darah keesokan paginya. Leptin merupakan hormon yang berasal dari sel 

lemak tubuh dan berfungsi untuk menekan nafsu makan, sedangkan ghrelin 

merupakan suatu peptida yang dihasilkan oleh lambung dan berfungsi untuk 

merangsang nafsu makan seseorang. Durasi tidur yang kurang juga akan 

berpengaruh terhadap peningkatan sistem saraf simpatis yang akan meningkatkan 

risiko terkena hipertensi dan penyakit kadiovaskular lainnya, dengan demikian 

kebugaran tubuh juga akan menurun karena salah satu komponen dalam 

kebugaran adalah kesehatan kardiovaskular. Sama halnya dengan kebiasaan tidur 

panjang yang melebihi kebutuhan tidur normal manusia juga berdampak tidak 

baik bagi kesehatan. Seseorang yang memiliki durasi tidur yang lebih panjang 

yaitu ≥ 9 jam (diukur berdasarkan jumlah waktu tidur dan waktu yang dihabiskan 

diatas tempat tidur) memiliki risiko penurunan fungsi atau performa fisik dan 

meningkatkan risiko disabilitas seseorang. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan tidur 

yang lama akan memperlama waktu yang dihabiskan diatas tempat tidur dan 
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menyebabkan rendahnya tingkat aktivitas fisik disiang hari. Aktivitas fisik penting 

fungsinya untuk membakar kalori dalam tubuh serta menjaga kesehatan jantung, 

paru dan pembuluh darah. Saat terjadi penurunan aktivitas fisik maka akan terjadi 

penumpukan LDL di pembuluh darah seseorang yang kemudian akan menjadi 

plak. Plak dapat pecah menjadi emboli dan menempel pada pembuluh darah lain 

sehingga akan menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah tersebut. Hal inilah 

yang menjadi penyebab terjadinya stroke dan meningkatkan risiko disabilitas pada 

seseorang (Stenholm et al, 2011). Kebugaran tubuh merupakan hasil dari 

kerjasama organ tubuh antara jantung, pembuluh darah, paru-paru dan otot 

sehingga menghasilkan tenaga untuk melaksanakan aktivitas fisiknya dengan baik 

tanpa mengalami kelelahan yang berat (American Collage of Sport Medicine, 

2004). Kerjasama yang baik antara organ-organ dalam tubuh sangat dibutuhkan 

untuk melaksanakan aktivitas fisik sehari-hari, sehingga apabila terdapat 

gangguan di salah satu organ maka tingkat kebugaran tubuh seseorang juga akan 

terganggu.  

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 52 orang yang terdiri dari 30 orang 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia angkatan 2013 yang 

memiliki durasi tidur pendek dan 22 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Indonesia angkatan 2013 dengan durasi tidur normal, 

sebenarnya terdapat klasifikasi untuk durasi tidur panjang dalam proses penelitian, 

tetapi tidak terdapat sampel penelian yang memiliki durasi tidur panjang. Dari uji 

statistik yang telah dilakukan menggunakan uji Chi-square didapatkan hasil p = 

0,382 yang artinya tidak bermakna secara statistik atau secara signifikan karena 

nilai p > 0,05. Hasil tersebut menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan antara 

durasi tidur dengan tingkat kebugaran tubuh pada mahasiswa kedokteran 

Universitas Islam Indonesia angkatan 2013. Hal tersebut juga menunjukan tingkat 

kebugaran jasmani mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia 

angkatan 2013 dengan durasi tidur pendek tidak lebih baik daripada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia angkatan 2013 dengan durasi 

tidur normal. Selain itu dari hasil tes kebugaran menggunakan Harvard Step Up 
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Test didapatkan tingkat kebugaran tubuh kurang sebanyak 27 orang (52%) dengan 

nilai rata-rata 36,01 dengan standar deviasi sebesar 8,96. Tingkat kebugaran tubuh 

sedang sebanyak 16 orang (31%) dengan nilai rata-rata 67,81 dan standar 

deviasinya sebesar 10,08. Tingkat kebugaran tubuh baik sebanyak 9 orang (17%) 

dengan nilai rata-rata sebanyak 98,47 dan standar deviasi sebesar 17,61. Hasil 

yang ditunjukkan gambar 10 menggambarkan bahwa sebagian besar mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia memiliki tingkat kebugaran 

kurang yang dihitung menggunakan metode Harvard.  Apabila dilihat secara 

keseluruhan dari hasil nilai tengah tingkat kebugaran tubuh mahasiswa yaitu 48,83 

masuk dalam tingkat kebugaran sedang dengan standar deviasi 26,32 serta nilai 

minimum 17,02 dan nilai maksimum 139,09 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kebugaran mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia angkatan 

2013 berada pada tingkatan kurang dan sedikit yang baik. 

Perolehan hasil penelitian yang tidak signifikan dikarenakan terdapat 

perbedaan motivasi antara subjek penelitian untuk melakukan Harvard step up 

test. Sekitar 15 orang subjek penelitian memiliki motivasi yang tidak terlalu tinggi 

dalam melakukan tes kebugaran sehingga hasil tes kebugaran yang dilakukan 

tidak maksimal. Hal ini juga dapat mempengaruhi hasil penelitian yang tidak 

signifikan tersebut. Hal lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian adalah 

waktu dilaksanakannya penelitian yang tidak sama antara subjek penelitian 

sehingga memungkinkan terjadinya bias. Selain itu adanya pengaruh dari berbagai 

macam faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran tubuh seseorang. Telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kebugaran tubuh seseorang yaitu jenis kelamin, umur, latihan fisik, merokok, diet, 

genetik, dan kecukupan istirahat. Berbagai faktor penyebab tersebut terdapat 

beberapa yang dapat dikontrol oleh peneliti dan yang tidak. Faktor yang dapat 

dikontrol yaitu umur, latihan fisik, merokok dan diet. Untuk umur dan merokok 

telah masuk dalam penjelasan pada kriteria inklusi dan ekslusi, sedangkan latihan 

fisik dan diet telah dimasukkan dalam syarat sebelum melakukan tes Harvard pada 

seluruh subjek penelitian. Umur dapat mempengaruhi kebugaran karena semakin 
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bertambahnya usia seseorang maka semua fungsi tubuh juga akan mengalami 

penurunan dan itu bersifat fisiologis, sehingga semakin tua usia seseorang maka 

kebugaran tubuhnya akan semakin menurun. Merokok dapat menurunkan 

kebugaran tubuh karena kandungan nikotin dan tar yang apabila terhirup akan 

menempel pada permukaan saluran pernafasan terutama alveolus dan akan 

mengganggu pertukaran gas dalam alveolus. Latihan fisik, dengan latihan fisik 

yang sering dan rutin akan meningkatkan kebugaran tubuh karena memiliki 

ketahanan kardiorespi yang baik. Diet yang baik akan sangat berpengaruh pada 

kebugaran tubuh, karena dengan terpenuhinya kualitas makanan seseorang maka 

tubuh akan dapat membentuk energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari 

(Afriwadi, 2011). Faktor terakhir yaitu kecukupan istirahat yang memang tidak 

dikontrol oleh peneliti karena terkait tujuan penelitian ini yaitu ingin mencari 

hubungan antara durasi tidur dan tingkat kebugaran tubuh.  

Faktor-faktor tersebut dapat sangat mempengaruhi hasil penelitian ini, 

terutama yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti yaitu jenis kelamin dan genetik. 

Total subjek penelitian yang berjenis kelamin laki-laki hanya 18 orang (35%) dan 

perempuan berjumlah 34 orang (65%), sehingga dari total seluruh subjek 

penelitian yang ada dapat dilihat bahwa jumlah subjek perempuan jauh lebih 

dominan dibandingkan dengan laki-laki. Kebugaran tubuh pada laki-laki lebih 

baik dibandingkan dengan perempuan, karena terdapat pengaruh dari hormon 

androgen yang dominan dimiliki oleh pria. Hormon tersebut berperan penting 

terhadap perkembangan otot, sehingga otot pria akan lebih kuat dibandingkan 

dengan wanita. Faktor genetik, dikatakan bahwa orang dengan ras kulit hitam 

cenderung lebih kuat dibandingkan dengan yang berkulit putih karena jumlah 

mitokondria orang berkulit hitam lebih banyak sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan sel menyediakan energi dan menjadikan orang yang bersangkutan 

tidak mudah merasa lelah, oleh karena Indonesia termasuk kawasan Asia 

Tenggara dan masuk dalam ras mongoloid dengan ciri warna kulit kuning maka 

memiliki kebugaran yang tidak terlalu baik apabila dibandingkan dengan ras 

negroid yang dominan memiliki kulit berwarna hitam (Afriwadi, 2011).  
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Mahasiswa kedokteran Universitas Islam Indonesia pada dasarnya banyak 

yang memiliki tingkat kebugaran kurang sampai sedang dan sedikit dari mereka 

yang memiliki tingkat kebugaran baik meskipun durasi tidur yang didapatkan 

selama ini dalam rentang normal. Banyak dari mereka beralasan sangat sibuk 

dengan aktivitas perkuliahan yang dijalani dari pagi hingga sore. Hal tersebut 

membuat sedikit waktu luang yang dimiliki sehingga mereka tidak sempat untuk 

melakukan olahraga, padahal selain durasi tidur yang cukup terdapat faktor lain 

yang dapat mempengaruhi kebugaran yaitu aktivitas fisik sehingga apabila 

seseorang jarang berolahraga rutin maka kebugarannya juga akan rendah. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitra, (2016). Penelitian tersebut 

meneliti tentang hubungan antara aktivitas fisik dengan tingkat kebugaran fisik 

mahasiswa kedokteran Universitas Islam Indonesia dengan menggunakan uji 

bleep test. Hasil yang signifikan didapatkan dari penelitian tersebut, bahwa 

terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan kebugaran tersebut. Berbeda 

dengan hasil penelitian ini yang tidak signifikan, hal tersebut mungkin disebabkan 

karena subjek dalam penelitian tersebut mayoritas laki-laki dibandingkan dengan 

perempuan sehingga memungkinkan untuk mempengaruhi hasil penelitian pula. 

 Pratama (2016) sebelumnya juga telah melakukan penelitian tentang 

kebugaran tubuh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia 

angakatn 2013, tetapi berbeda pada variabel bebas yang digunakan. Variabel 

bebas pada penelitian itu adalah lingkar perut <90 cm dan ≥90 cm tetapi pada 

penelitian ini menggunakan durasi tidur. Hasil dari penelitian tersebut juga tidak 

signifikan, bahwa tidak terdapat perbedaan kebugaran jasmani antara mahasiswa 

dengan lingkar perut <90 cm dan ≥90 cm. Terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian ini yaitu waktu istirahat yang tidak dapat dipantau 

sepenuhnya oleh peneliti, diet sebelum menjalani tes, serta indeks masa tubuh 

(IMT) sehingga penelitian tersebut hasilnya tidak signifikan.  

Tingkat kebugaran tubuh subjek penelitian diukur dengan menggunakan  

salah satu metode standar yang banyak pula digunakan oleh peneliti lain yaitu 

Harvard step up test. Peneliti memilih menggunakan tes ini karena mudah untuk 
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dilakukan, tidak memerlukan tempat yang khusus seperti fitnes center yang sulit 

didapat, tetapi karena tes ini juga memiliki kekurangan yaitu kekurangannya 

terletak pada karakteristik biomekanik yang berbeda pada setiap individu seperti 

tinggi badan dan berat badan yang berpengaruh pada langkah kaki dan kecepatan 

naik turun bangku, maka untuk meminimalisir kekurangan tersebut di kriteria 

inklusi penelitian ini menggunakan IMT normal, selain itu apabila tes ini 

dilakukan pada kelompok dengan jumlah subjek penelitian banyak maka akan 

lebih banyak memakan waktu. 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu 

penyesuaian waktu antara subjek penelitian, dikarenakan subjek penelitian yang 

digunakan adalah mahasiswa kedokteran yang kebanyakan memiliki segudang 

aktivitas maka dalam melakukan penelitian sering terbentur oleh jadwal kuliah 

dan kegiatan lainnya serta waktu dilaksanakannya penelitian tidak sama antara 

subjek penelitian sehingga memungkinkan terjadinya bias, selain itu dikarenakan 

penilaian dalam pengukuran baik tinggi badan dan berat badan serta tes Harvard 

dalam penelitian ini bersifat subjektif oleh peneliti sendiri maka mungkin terdapat 

kesalahan-kesalahan yang tidak disadari oleh peneliti. 

  

 

 

 

 

 

 

 


