
HUBUNGAN ANTARA DURASI TIDUR TERHADAP 

TINGKAT KEBUGARAN TUBUH PADA MAHASISWA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM 

INDONESIA ANGKATAN 2013 

Karya Tulis Ilmiah 

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat 

Memperoleh Derajat Sarana Kedokteran 

Program Studi Pendidikan Dokter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

Bella Ratna Anggraini 

12711129 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

YOGYAKARTA 

2017 

 



ii 
 

 

 



iii 
 

DAFTAR ISI 

HalamanJudul………………………………………………………………………i 

Lembar Persetujuan……………………………………………………………….ii 

Daftar Isi……………………………………………………………………..…...iii 

Daftar Tabel…………….………………………………………………….…......vi 

Daftar Gambar……………………………………………………………...……vii 

Halaman Pernyataan………………………………………………………...…..viii 

Kata Pengantar……………………………………………………………………ix 

Intisari…………………………...………………………………………………..xi 

Abstract……………………………….…………………………………….…....xii 

Bab I Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang ............................................................................................. 1 

1.2 Perumusan Masalah ..................................................................................... 3 

1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................................... 3 

1.4 Manfaat Penelitian ....................................................................................... 4 

1.5 Keaslian Penelitian ...................................................................................... 4 

Bab II Tinjauan Pustaka 

2.1 Telaah Pustaka ............................................................................................. 6 

2.1.1 Tidur ....................................................................................................... 6 

a. Pengertian .................................................................................................. 6 

b. Klasifikasi ................................................................................................. 6 

c. Kebutuhan…………………………………………………………...…..10 

d. Efek fisiologis…………………………………………...…….......…….12 

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidur………………..……...........…..13 

f. Kuesioner PSQI……………………………………………...............…..13 

2.1.2 Kebugaran………………………………...…………………………...14 

a. Definisi kebugaran…………………………………..….……….…..….14 

b. Komponen kebugaran…………….…………………..….………..........14 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran ..... ……….……….….....16 

d. Fungsi kebugaran ..... …………………………………….…………......18 



iv 
 

e. Metode Harvard Step Up Test……………………………….….…….....19 

2.2 Hubungan durasi tidur dengan kebugaran tubuh…………...…...….…......20 

2.3 Kerangka teori .. ………………………………………………………….21 

2.4 Kerangka konsep ....................................................................................... 23 

2.5 Hipotesis .................................................................................................... 23 

 

Bab III Metode Penelitian 

3.1 Rancangan Penelitian................................................................................. 24 

3.2 Waktu danTempat Penelitian ..................................................................... 24 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian ................................................................. 24 

3.3.1 Populasi.................................................................................................... 24 

3.3.2 Sampel ..................................................................................................... 24 

3.3.3 Kriteria Sampel ........................................................................................ 25 

3.3.4 Jumlah Sampel ......................................................................................... 25 

3.4 Variabel Penelitian..................................................................................... 26 

3.5 Definisi Operasional .................................................................................. 27 

3.5.1 Tingkat Kebugaran tubuh ........................................................................ 27 

3.5.2 Durasi tidur.............................................................................................. 28 

3.6 Instrumen Penelitian .................................................................................. 29 

a. Responden................................................................................................... 29 

b. Alat dan bahan ............................................................................................ 29 

3.7 Tahap Penelitian ........................................................................................ 30 

3.8 Metode Pengumpulan Data  ...................................................................... 30 

3.9 Analisis Data .............................................................................................. 31 

3.10 Etika Penelitian .......................................................................................... 31 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

4.1 Hasil Penelitian…………………………………………………..……..…....32 

 4.1.1 Distribusi subjek penelitian…………………………………….…...…….32 

 4.1.2 Hubungan durasi tidur dengan kebugaran tubuh..……….…....…..….......36 

4.2 Pembahasan………………………………………………….........…......….37 

4.3 Keterbatasan Penelitian ………………………………….…....…......……..42 



v 
 

Bab V. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan…………………………………………………………………..43 

5.2 Saran…………………………………………………………………………43 

Daftar Pustaka…………………………………....……………………………...44 

Lampiran………………………………………....…………………….………...47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1 ……………………………………………………………………...36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1 ……………………………………………………………………….…9 

Gambar 2…………………...…………………………………………………….20 

Gambar 3 ………………...………………………………………………………22 

Gambar 4 ……………...…………………………………………………………23 

Gambar 5 …………...………………………………………………...………….25 

Gambar 6 ………...……………………………………………………...……….28 

Gambar 7…………………………………………………………………………32 

Gambar 8…………………………………………………………………………33 

Gambar 9……………...………………………………………………………....34 

Gambar 10……………..………………………………................................35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

  



ix 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga 

karya tulis ilmiah dengan judul “Hubungan antara Durasi Tidur terhadap 

Tingkat Kebugaran Tubuh pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Indonesia Angkatan 2013” dapat diselesaikan tepat pada 

waktunya. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita 

Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya dan semoga kita 

mendapatkan syafa’at beliau di akhirat kelak. 

Karya tulis ilmiah ini terwujud atas bimbingan, pengarahan, dukungan, serta 

bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan 

penghargaan dan terimakasih kepada:  

1. dr. Linda Rosita, M.Kes, Sp.PK, selaku dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Indonesia.  

2. dr. Erlina Marfianti, M.Sc, Sp.PD, selaku ketua program studi 

Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. 

3. dr. Titis Nurmasitoh, M.Sc, selaku dosen pembimbing karya tulis 

ilmiah, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan, masukan, 

serta waktu dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini 

4. dr. Rokhima Lusiantari, M.Sc, selaku dosen penguji, yang telah 

memberikan arahan, masukan, serta waktu dalam penyusunan karya tulis 

ilmiah ini 

5. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, sayangi, hormati, dan 

kasihi, Bapak Sucipto dan Ibu Eny Prihatyni, atas limpahan kasih 

sayang, doa, dukungan moril dan materiil, semangat, dan motivasi yang 

senantiasa mengiringi langkah peneliti.  

6. Adik tercinta yaitu Ika Novianti yang telah memberikan keceriaan, 

semangat, dukungan, dan doa yang diberikan kepada penulis.  



x 
 

7. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia 

Angkatan 2013 yang atas ketersediaannya menjadi subjek dalam 

penelitian ini 

8. Sahabat-sahabat penulis yaitu Farah Az-zahra, Inge Nolia Purwita 

Siwi, Cempaka Jaga Pramudita, Nur Fitriyani, Ashrafi Mustika 

Effendi, yang selalu bersama di perkuliahan, menemani dalam suka 

maupun duka, memberikan bantuan, dukungan dan doa yang terbaik 

kepada peneliti. Terima kasih atas kebersamaannya semoga 

persahabatan ini selalu terjalin selamanya. 

9. Teman-teman kos yaitu Hanifah Muthiah, Maulidia Rahayu, atas 

semangat, nasehat, dan kesetiannya selama tinggal di Jogja untuk 

melaksanakan pendidikan dan menghadapi rintangan yang terjadi. 

Terima kasih juga atas bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini. 

10. Teman sesame merantau Indah Mawarti, Fahtia Ardiyati, Tara, 

Abang ketek, Teguh atas keceriannya selama ini dan dukungannya 

yang begitu banyak terhadap penulis.  

11. Untuk teman-teman seperjuangan FK UII Angkatan 2013 

“Amygdala”, terima kasih atas semangat dan keceriaannya, semoga kita 

dapat menjadi dokter teladan yang bermanfaat bagi masyarakat. 

 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini jauh dari kata sempurna, 

maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran. Semoga karya tulis 

ilmiah ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis dan pembaca. 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 

 

Yogyakarta, Februari 2017 

 

 Bella Ratna Anggraini 

 



xi 
 

INTISARI 

Latar Belakang: Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus 

dipenuhi oleh manusia. Perubahan pola tidur, terutama bergantung pada aktivitas 

sehari-hari. Aktivitas yang terlalu padat akan menyebabkan durasi tidur berkurang 

sedangkan aktivitas yang sedikit akan menyebabkan durasi tidur menjadi panjang. 

Akibat dari durasi tidur yang tidak normal akan mempengaruhi kebugaran tubuh 

seseorang. Kebugaran jasmani yang baik sangat diperlukan bagi seorang 

mahasiswa terutama mahasiswa kedokteran yang memiliki berbagai macam 

aktivitas. Dengan demikian diharapkan agar aktivitas perkuliahan dapat lancar 

sehingga prestasi akademiknya dapat maksimal dan terhindar dari penyakit.  

Tujuan: Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara durasi tidur 

terhadap tingkat kebugaran tubuh pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Indonesia angkatan 2013. 

Metode:Penelitian non eksperimental bersifat analitik korelasional. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Metode 

pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode  non-probabilitas dengan 

desain sampling consecutive. Instrumen penelitian meliputi kuisioner PSQI 

(Pittsburgh sleep quality index), serta alat yang dibutuhkan untuk melakukan 

Harvard step up test. Pengolahan data menggunakan analisis univariat dan 

analisis bivariat dengan software statistik. 

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara durasi 

tidur terhadap tingkat kebugaran tubuh (p=0,382) pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Indonesia angkatan 2013. 

Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara durasi tidur dengan 

tingkat kebugaran tubuh. 

Kata Kunci: Durasi tidur, kebugaran tubuh, Harvard step up test. 
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ABSTRACT 

Background: Sleep is one of the basic needs that must be fulfilled by humans. 

Changes in sleep patterns depend on daily activities. Activities that overcrowding 

will lead to reduced sleep duration whereas a bit of activity will lead into a long 

sleep duration. As a result of abnormal sleep duration will affect the fitness of a 

person’s body. Good physical fitness is necessary for a student, especially 

medical students who have a wide range of activities. It is expected that the 

activity of the lecture can smoothly, so that academic performance can be 

maximized and protected from disease. 

Objective: To determine whether there is a relation between sleep duration to the 

level of fitness of the body on the students of the Faculty of Medicine, Universitas 

Islam Indonesia, class 2013.  

Method: Non-experimental research is an analytic correlational. This study uses 

a quantitative method with cross-sectional approach. The sampling method in this 

study is a non-probability sampling design with consecutive. The research 

instruments include PSQI (Pittsburgh sleep quality index) questionnaire, as well 

as the tools needed to do the step-up test. Processing data using univariate and 

bivariate analysis with statistical software 

Result: The result showed that there was no correlation between sleep duration to 

the level of fitness of the body (p=0,382) at the Medical Faculty Student of Islamic 

University of Indonesia, class 2013. 

Conclusion: There is no significant correlation between sleep duration with the level of 

physical fitness  

Keyword: Sleep duration, Physical fitness, Harvard step-up test 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memerlukan 

waktu untuk beristirahat dan tidur agar dapat mengembalikan stamina tubuh 

sehingga berada dalam kondisi yang optimal di hari berikutnya. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maka pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi. Kebutuhan dasar individu dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu materi dan nonmateri. Setiap manusia pasti 

membutuhkan kedua hal tersebut walaupun dengan latar belakang dan prioritas 

yang berbeda. Menurut teori yang diungkapkan oleh Maslow, terdapat lima 

tingkatan kebutuhan dasar manusia (five hierarchy of needs), yaitu kebutuhan 

fisiologi (basic needs), kebutuhan akan keselamatan (safety needs), kebutuhan 

rasa memiliki dan rasa cinta (love needs), kebutuhan akan harga diri (esteem 

needs), kebutuhan akan perwujudan diri (self actualitation needs). Berdasarkan 

lima tingkatan tersebut dapat dilihat bahwa kebutuhan fisiologis merupakan 

kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar kebutuhan yang lain dapat terpenuhi 

pula. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar yang paling utama agar 

dapat mempertahakan hidup. Salah satu contoh kebutuhan fisiologis manusia 

adalah tidur (Sunaryo, 2004). 

Tidur merupakan proses penurunan kesadaran sebagian atau seluruhnya 

dan penghentian dari fungsi tubuh untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran agar 

dapat kembali bugar (Dorland, 2007). Perubahan pola tidur, terutama bergantung 

pada aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Aktivitas yang terlalu padat akan 

berdampak pada pengurangan durasi tidur seseorang. Apabila hal ini terjadi secara 

terus-menerus maka akan berpengaruh terhadap kesehatan. Menurut Guyton dan 

Hall (2012), terdapat dua macam efek fisiologis penting yang dihasilkan 

seseorang saat sedang tidur. Efek pertama yaitu pada sistem saraf, terutama sistem 

saraf pusat dan efek yang kedua yaitu pada sistem fungsional tubuhnya. Orang 

yang mengalami gangguan atau kesulitan tidur dapat berdampak buruk bagi 
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kesehatannya karena keadaan siaga yang berkepanjangan dapat menyebabkan 

gangguan pada proses berpikir yang progresif dan terkadang menyebabkan 

gangguan pada aktivitas perilaku. Manfaat tidur akan dapat dirasakan apabila 

seseorang tidur dengan durasi yang cukup dan kualitas tidur yang baik sehingga 

akan menghasilkan kebugaran tubuh saat telah terbangun. Menurut Stenholm et al 

(2011), kebiasaan tidur yang tidak baik dengan durasi tidur yang lama ( ≥9 jam) 

akan memberikan dampak yang negatif. Begitu pula dengan durasi tidur yang 

pendek ( ≤5-6 jam) juga akan memberikan dampak yang tidak baik bagi tubuh 

(Chaput et al, 2008). 

Menurut Cappucio et al (2011), orang dengan durasi tidur pendek yaitu ≤ 

5-6 jam setiap hari, merupakan kelompok yang memiliki risiko tinggi untuk 

peningkatan angka morbiditas dan mortalitas penyakit kardiovaskuler. Dampak 

negatif yang dapat terjadi karena kebiasaan tidur yang buruk ini adalah 

peningkatan risiko CHD (cardiovascular disease), stroke, hipertensi, obesitas dan 

DM tipe 2. Menurut Stenholm et al (2011), seseorang yang memiliki durasi tidur 

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

waktu yang dihabiskan di atas tempat tidur) memiliki risiko penurunan fungsi atau 

performa fisik dan meningkatkan risiko disabilitas pada seseorang. Oleh karena 

itu, kecukupan durasi tidur merupakan salah satu faktor penting yang berperan 

bagi kesehatan manusia. 

Pada zaman modern saat ini, mayoritas manusia sebagai makhluk sosial 

memiliki waktu tidur yang sangat terbatas. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi hal tersebut, terutama oleh kepadatan aktivitas sehari-hari. Salah 

satu kelompok orang yang memiliki fator risiko penurunan durasi tidur adalah 

mahasiswa terutama mahasiswa kedokteran. 

Mahasiswa kedokteran merupakan orang yang menuntut ilmu pada suatu 

perguruan tinggi, dengan tujuan utama menjadi sarjana kedokteran dan memiliki 

suatu keahlian tertentu. Aktivitas perkuliahan yang padat, yang terdiri atas kuliah 

pakar, diskusi tutorial, pembelajaran keterampilan medik, serta ujian blok dan 

Objective-Structured Clinical Examination (OSCE) menuntut mahasiswa untuk 
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memiliki tubuh yang sehat dan bugar agar dapat memenuhi aktivitas tersebut 

dengan lancar. Rentan umur rata-rata mahasiswa yaitu antara 18-24 tahun 

(Budiman, 2006). Durasi tidur normal pada rentan umur tersebut adalah 7-9 jam. 

Durasi tidur dan kualitas tidur yang baik sangat dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan. Mahasiswa yang mengikuti kuliah di Fakultas Kedokteran, memiliki 

jadwal yang sangat padat dan terstruktur, ditambah dengan berbagai macam 

pilihan kegiatan di UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang dipilih.  Hal tersebut 

berdampak pada penurunan durasi dan kualitas tidur.  

Kebugaran tubuh atau jasmani merupakan kemampuan tubuh untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, sehingga 

apabila kebugaran tubuhnya baik, maka seseorang diharapkan dapat berprestasi 

secara optimal, bekerja juga menjadi lebih produktif, serta jarang terkena penyakit 

karena memiliki daya tahan tubuh yang baik (American Collage of Sport 

Medicine, 2004). Dengan demikian, kebugaran jasmani yang baik sangat 

diperlukan bagi seorang mahasiswa agar aktivitas perkuliahan dapat lancar 

sehingga prestasi akademiknya dapat maksimal dan terhindar dari penyakit. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu 

dilakukan penelitian mengenai dampak durasi tidur terhadap tingkat kebugaran 

tubuh pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia angkatan 

2013. 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang dapat ditarik berdasar pada latar belakang yang 

telah diuraikan sebelumnya adalah “Apakah terdapat hubungan antara durasi tidur 

terhadap tingkat kebugaran tubuh pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Indonesia angkatan 2013?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk 

mengetahui “Apakah terdapat hubungan antara durasi tidur terhadap tingkat 
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kebugaran tubuh pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam 

Indonesia angkatan 2013” 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Untuk menambah pengetahuan tentang durasi tidur yang baik bagi 

kebugaran tubuh agar dapat meningkatkan kualitas belajar dan berprestasi 

dengan baik. 

2. Bagi mahasiswa kedokteran 

Agar dapat mengatur waktu tidur dengan baik, sehingga dapat 

menjalani aktivitas perkuliahan dengan lancar  serta memiliki kebugaran 

tubuh yang baik pula. 

3. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang durasi 

tidur yang baik agar dapat meningkatkan kebugaran tubuh dan kedepannya 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

1.5 Keaslian Penelitian 

 Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, terdapat 

beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian yang dilakukan saat ini, yaitu: 

1. Self-Reported Sleep Duration and Time in Bed as Predictors of Physical. 

Function Decline: Results from the InCHIANTI Study yang diteliti oleh 

Stenholm et al pada tahun 2011.  Penelitian ini termasuk jenis penelitian 

eksperimental dengan pendekatan secara cohort retrospektif (Stenholm et 

al, 2011). Subjek yang digunakan sebagai sampel penelitian tersebut yaitu 

kelompok manusia usia lanjut sedangkan dalam penelitian ini subjeknya 

termasuk dalam kelompok dewasa muda. Variabel bebas pada penelitian 

tersebut yaitu durasi tidur dan waktu yang dihabiskan diatas tempat tidur 

sedangkan dalam penelitian ini hanya durasi tidur. Rancangan penelitian 

eksperimental dengan pendekatan secara cohort retrospektif sedangkan 
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penilitian ini menggunakan metode observasional dengan pendekatan 

secara cross sectional. 

2. Hubungan Aktivitas Fisik dengan Tingkat Kebugaran Fisik Mahasiswa 

Kedokteran Universitas Islam Indonesia Menurut Uji Bleep Test, diteliti 

oleh Yosi Ridinal Fitra pada tahun 2016. Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian analitik dengan pendekatan secara cross sectional (Fitra, 2016). 

Perbedaannya terletak pada variabel bebas dan subjek yang digunakan 

sebagai sampel penelitian serta cara menguji kebugaran tubuh. Pada 

penelitian tersebut variabel bebasnya yaitu aktivitas fisik yang 

dihubungkan dengan kebugaran tubuh sedangkan dalam penelitian ini 

variabel bebas yang diuji yaitu durasi tidur yang dihubungkan dengan 

kebugaran tubuh. Subjek yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu 

mahasiswa FK UII secara umum sedangkan pada penelitian ini yaitu 

mahasiswa FK UII agkatan 2013. Pada penelitian tersebut kebugaran 

tubuh diuji menggunakan bleep test sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan harvard step up test. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Telaah Pustaka  

2.1.1 Tidur 

a. Pengertian tidur 

 Tidur merupakan salah satu faktor penting yang berperan bagi kesehatan 

fisik dan mental. Keuntungan dari pola tidur yang baik, tidak hanya untuk 

mengembalikan energi yang telah digunakan dalam kegiatan sehari-hari sebagai 

salah satu bentuk dari homeostasis tubuh, akan tetapi juga berperan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan kognitif maupun psikologis (Chen et al, 2014). 

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. Definisi ini harus 

dibedakan dengan koma, yang merupakan keadaan bawah sadar tetapi tidak dapat 

dibangunkan dengan pemberian rangsang (Guyton dan Hall, 2012). 

Pengertian yang lain menyebutkan, bahwa tidur merupakan suatu proses 

yang aktif karena aktivitas otak tidak mengalami penurunan saat tidur bahkan 

pada tahapan tertentu penyerapan oksigen oleh otak dapat meningkat (Sherwood, 

2012). 

b. Klasifikasi tidur 

 Secara umum klasifikasi tidur dibedakan menjadi dua macam, yakni tidur 

gelombang lambat (non-REM) dan tidur paradoksal atau yang biasa disebut 

dengan REM (rapid eye movement) yang dapat ditandai dengan pola EEG yang 

berbeda dan prilaku yang berlainan. Pada sepanjang malam saat seseorang 

tertidur, dua episode tersebut secara bergantian akan terjadi yang diawali dengan 

tidur gelombang lambat kemudian, dilanjutkan dengan tidur paradoksal 

(Sherwood, 2012). 
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Penjelasan mengenai fase tidur tersebut adalah sebagai berikut: 

1)  Fase tidur gelombang lambat  

 Fase tidur gelombang lambat ini biasanya terjadi pada satu jam pertama 

setelah seseorang terhitung tidur. Orang tersebut akan terlihat lebih tenang karena 

terjadi penurunan fungsi fisiologis tubuh. Kecepatan jantung, tekanan darah, serta 

pernafasan akan mengalami penurunan ringan. Kecepatan metabolisme basal juga 

akan berkurang sekitar 10-30%. Seseorang akan tampak lebih sering mengubah 

posisi tidurnya dibandingkan dengan fase paradoksal karena tonus otot yang 

dimiliki masih dalam keadaan baik. Selama fase ini, seseorang masih dapat 

dibangunkan dengan mudah dan jarang mengalami mimpi akan tetapi, terkadang 

mimpi buruk (night mare) dapat terjadi pada fase ini, terutama selama stadium 

tiga dan empat. Kebanyakan dari mimpi-mimpi yang terjadi tidak dapat diingat. 

Hal ini pula yang membedakan dengan mimpi yang terjadi pada fase paradoksal 

(Guyton dan Hall, 2012). 

 Tidur gelombang lambat memiliki empat stadium yang merupakan 

tahapan dari fase tidur ini. Apabila diperlihatkan melalui EEG maka akan terjadi 

perlambatan dari gelombang EEG yang muncul dengan peningkatan amplitudo. 

Proses perpindahan dari stadium pertama sampai dengan stadium keempat 

biasanya akan terjadi selama 30-45 menit yang kemudian akan diakhiri dengan 

episode tidur paradoksal. Menurut Sherwood (2012), terdapat empat stadium yang 

terjadi pada episode ini, yaitu: stadium 1 (tidur ringan), stadium 2 (tidur 

konsolidasi), stadium 3 dan 4 (tidur gelombang lambat). Menurut Lumbantobing 

(2008), pembagian tingkat tidur ini mengacu kepada tiga variabel fisiologis, yaitu 

: electroencephalography (EEG) seperti terlihat pada gambar 1, electromyography 

(EMG), electroocculography (EOG). 

Stadium 1 merupakan tahap pertama tidur. Tahap ini berlangsung relatif 

singkat sekitar 1-7 menit. Gangguan-gangguan kecil seperti memanggil nama 

orang tersebut, menutup pintu ataupun sentuhan halus dapat membangunkan 

orang tersebut. 
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Stadium 2 adalah saat seseorang mulai benar-benar tertidur. Tahap ini 

menjadikan tonus otot, nadi, dan tekanan darah akan segera menurun. Tiga pola 

utama gambaran EEG menandakan mulainya stadium 2 ini, yaitu adanya sleep 

spindle (kelompok gelombang 40-100 muV dengan frekuensi 10-16 Hz, 

berlangsung selama 0,5-3 detik, kadang lebih lama) selain itu, terdapat gelombang 

panjang vertex atau gelombang V dan K-komplek. K-kompleks dan gelombang 

vertex dapat bersamaan atau mendahului sleep spindle. 

Stadium 3 adalah slow wave sleep (SWS) atau tidur gelombang lambat. 

Fase tidur ini sering disebut juga sebagai tidur gelombang delta atau tidur dalam. 

Transisi dari stadium 2 ke stadium 3 sulit ditentukan, secara prilaku hampir sama 

antara stadium 2 dan stadium 3, tetapi pada fase ini muncul gelombang delta pada 

perekaman EEG. Stadium 3 ditandai oleh gambaran EEG dengan jumlah 

gelombang lambat 20 % dan tidak melebihi 50 %, terdiri dari gelombang ≤ 2 Hz 

dengan amplitudo > 75 muV.  

Stadium 4, pada rekaman EEG didapatkan 50% atau lebih gelombang 

lambat (≤ 2Hz dengan amplitudo > 75 muV). Stadium 3 dan 4 umumnya dianggap 

satu, sebagai stadium tidur gelombang lambat. 

Stadium tidur 3 dan 4 sangat penting bagi pemulihan fisik dan mental 

seseorang. Karena sebagian besar pemulihan fisik dan mental terjadi pada stadium 

tersebut (UCLA, 1997). 

2) Fase Tidur Paradoksal atau REM 

Sepanjang malam, seseorang akan mengalami dua tahapan dalam tidur 

secara bergantian dengan didahului oleh fase pada gelombang lambat dan 

dilanjutkan dengan tidur paradoksal atau tidur REM tetapi apabila seseorang 

berada dalam keadaan mengantuk, setiap tidur paradoksal hanya berlangsung 

singkat dan bahkan mungkin tidak ada, sebaliknya saat seseorang menjadi 

semakin lebih nyenyak sepanjang malamnya, durasi tidur tahap ini akan semakin 

lama. Rerata tidur paradoksal menempati 20% dari waktu tidur total pada masa 

remaja dan dewasa (Sherwood, 2012). Tidur jenis ini berlangsung lebih singkat 
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dibandingkan dengan tidur gelombat lambat. Durasi rata-rata yang diperlukan 

hanya sekitar 5 sampai 30 menit dan akan kembali muncul setelah 90 menit 

berikutnya (Guyton dan Hall, 2012). 

 

Gambar 1. electroencephalography (EEG) tidur normal 

(Lumbantobing, 2008). 

 

Seseorang yang baru memasuki tahapan tidur ini akan terjadi suatu 

penyesuaian pada tubuhnya sebagai tanda bahwa fase tidur paradoksal sedang 
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berlangsung. Menurut Guyton dan Hall (2012), terdapat beberapa hal penting 

yang dapat diperhatikan yaitu: 

a. Tidur REM biasanya disertai dengan mimpi yang aktif dan pergerakan otot 

tubuh yang juga aktif 

b. Fase ini juga membuat seseorang akan lebih sulit untuk dibangunkan 

dibandingkan dengan episode tidur gelombang lambat tetapi dapat 

terbangun secara spontan pada pagi hari saat episode tidur REM sedang 

berlangsung 

c. Terjadi hambatan yang kuat pada pusat pengaturan otot di spinal sehingga 

menyebabkan penurunan atau pengurangan tonus otot tubuh 

d. Frekuensi denyut jantung dan pernafasan menjadi ireguler yang 

merupakan sifat khas seseorang yang sedang tidur dan bermimpi 

e. Ditandai dengan gerakan mata yang cepat (rapid eye movement), oleh 

karena itu episode ini juga dikenal dengan episode REM 

f. Otak menjadi sangat aktif dan terjadi peningkatan metabolisme pada 

seluruh bagian otak sebanyak 20% saat tidur. Apabila dilihat dengan 

elektroensefalogram (EEG) terlihat pola gelombang otak yang sesuai 

dengan gelombang saat seseorang berada dalam keadaan siaga.  

c. Kebutuhan tidur 

Manusia secara fitrahnya menghabiskan total sepertiga dari kehidupannya 

untuk tidur. Hal itu menjelaskan bahwa pentingnya mengistirahatkan kembali 

tubuh dalam waktu yang sesuai untuk mengembalikan kondisi tubuh yang baik 

setelah melakukan kegiatan sehari-hari (Cappuccio et al, 2011). 

 Durasi tidur pendek yaitu ≤ 5-6 jam setiap hari, merupakan kelompok 

yang memiliki risiko tinggi untuk peningkatan angka morbiditas dan mortalitas 

penyakit cardiovaskuler. Dampak negatif yang dapat terjadi karena kebiasaan 

tidur yang buruk ini adalah peningkatan risiko CHD, stroke, hipertensi, obesitas 

dan DM tipe 2. Seseorang dengan durasi tidur pendek akan berakibat pada 

perubahan kadar hormon leptin dan grelin yang berada dalam sirkulasi. Kadar 

leptin akan menurun dan sebaliknya terjadi peningkatan pada grelin yang 
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fungsinya adalah untuk meningkatkan nafsu makan, pada akhirnya akan 

meningkatkan asupan kalori dan penurunan pengeluaran energi. Hal tersebut 

dapat memfasilitasi dari risiko obesitas serta penyakit kardiovaskular (Cappucio et 

al, 2011). Menurut Chaput (2008), tidur dengan durasi ≤5-6 jam dalam setiap 

malamnya akan meningkatkan berat badan di masa depan, hal tersebut sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan pada 276 orang dewasa dengan rentan usia 21-

64 tahun. Penelitian lain menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 

durasi tidur yang sangat pendek yaitu <5 jam pada onset baru seseorang terkena 

distress pada dewasa muda dengan rentang usia 17-24 tahun (Glozier, et al 2010). 

Penyebab stress tersebut dikaitkan dengan hormon kortisol karena setelah manusia 

tidur, sekresi hormone kortisol akan meningkat sepanjang malam. Hormon ini 

normalnya akan dikeluarkan untuk menghadapi kondisi stress, tetapi saat 

seseorang sedang tidur hormon tersebut akan dikeluarkan sehingga saat bangun 

pada pagi harinya tubuh berada dalam keadaan segar, oleh karena itu durasi tidur 

yang kurang akan berpengaruh pada gangguan psikologis seseorang.    

 Durasi tidur panjang yang >8-9 jam pada setiap malamnya, merupakan 

penanda bukan sebagai penyebab untuk penyakit-penyakit cardiovaskuler dan 

stroke (Cappuccio et al, 2011). Menurut Stenholm et al (2011), tidur lebih ≥9 jam 

menyebabkan penurunan performa fisik dan meningkatkan risiko disabilitas. 

Seseorang dengan durasi tidur yang panjang akan mengurangi aktivitas fisiknya 

disiang hari, sehingga terjadi penurunan pembakaran kalori dan penumpukan 

lemak jahat dalam tubuh yang pada akhirnya akan menyebabkan sumbatan pada 

pembuluh darah terutama di otak dan akan menyebabkan stroke iskemia. 

Kebutuhan akan tidur yang baik akan tercukupi berdasar durasi tidur dan 

kualitas tidur yang baik. Ditinjau dari faktor usia, terdapat perbedaan kebutuhan 

akan durasi tidur bagi masing-masing usia. Menurut Hirshkowitz et al (2015), 

durasi tidur yang direkomendasikan bergantung pada rentang usia seseorang, 

yakni: 

a. Usia 0-3 bulan  : 14 sampai 17 jam 
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b. Usia 4-11 bulan : 12 sampai 15 jam 

c. Usia 1-2 tahun  : 11 sampai 14 jam 

d. Usia 3-5 tahun  : 10 sampai 13 jam 

e. Usia 6-13 tahun : 9 sampai 11 jam 

f. Usia 14-17 tahun : 8 sampai 10 jam 

g. Usia 18-25 tahun : 7 sampai 9 jam 

h. Usia 26-64 tahun : 7 sampai 9 jam 

i. Usia ≥ 65 tahun : 7 sampai 8 jam 

Sumber lain didapatkan dari Maduabuchi et al (2014), anak usia ≤ 12 

bulan memiliki durasi tidur terpanjang dibandingkan dengan usia lainnya. Anak 

yang berusia 1-5 tahun idealnya memiliki durasi tidur rata-rata 8,7 jam setiap 

malamnya, setelah memasuki usia anak-anak dengan rentang usia 6-12 tahun, 

durasi tidur yang dibutuhkan akan berubah, rata-rata dalam setiap malam 

membutuhkan 10 jam untuk tidur dan ini akan menurun saat masuk ke masa 

remaja yang berusia 13-19 tahun memiliki durasi tidur yang ideal selama 9 jam 

setiap malam. Remaja biasanya akan memulai tidur lebih awal pada hari-hari 

biasa dibandingkan dengan hari libur, rata-rata mereka menghabiskan waktu 

selama 7,84 jam pada hari biasa dan 8,65 jam saat libur setiap malamnya. Hal ini 

tidak berarti saat anak memasuki masa remaja mereka tidak membutuhkan waktu 

tidur yang sama lagi, tetapi berbagai faktor seperti jadwal kegiatan sehari-hari 

yang mulai padat dapat berpengaruh pada perubahan pola tidur itu sendiri. 

d. Efek fisiologis tidur 

 Tidur diakui sebagai salah satu faktor terbesar yang dapat menjaga 

kesehatan fisik dan mental bagi manusia. Menurut Chen et al (2014), tidur 

dipercaya dapat mengembalikan energi, penyembuhan saraf, serta plastisitas otak. 

Tidak hanya bermanfaat bagi pengendalian homeostasis tubuh dan fungsi otak 

tetapi juga untuk pertumbuhan dan perkembangan kognitif serta psikologis.  
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e. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidur 

 Menurut Chen et al (2014), berbagai macam faktor yang dapat 

mempengaruhi seseorang agar memiliki durasi tidur yang baik, yakni: 

1. Kondisi biologis dan psikososial, yang termasuk didalamnya yaitu 

penyakit kronis dan gangguan kecemasan  (ansietas) 

2. Lingkungan tidur yaitu faktor kebisingan, cahaya, suhu, berbagi tempat 

tidur / kamar tampaknya memiliki dampak yang lebih besar pada durasi 

tidur remaja 

3. Jadwal kegiatan, aktivitas yang padat di kampus serta tugas yang banyak 

yang dikerjakan di rumah dapat mengurangi durasi tidur 

4. Kebiasaan tidur keluarga, lingkungan keluarga, gaya hidup keluarga, 

berpengaruh terhadap pola tidur dan durasi tidur anak 

Faktor yang berperan sebagai penyebab seseorang tidur dengan durasi 

yang panjang adalah orang dengan sosial ekonomi yang rendah, tidak memiliki 

pekerjaan dan rendahnya tingkat aktivitas fisik, sedangkan faktor yang 

mempengaruhi durasi tidur pendek seseorang adalah terutama pada aktivitas atau 

kegiatannya sehari-hari. 

f. Kuesioner PSQI 

Total durasi tidur subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan suatu 

kuesioner yang telah teruji validitasnya. PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index) 

adalah instrument efektif yang digunakan untuk mengukur kualitas tidur dan pola 

tidur seseorang. PSQI merupakan suatu metode penilaian yang berbentuk 

kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas tidur dan gangguan tidur 

orang dewasa dalam interval waktu satu bulan terakhir. Kuesioner tersebut terdiri 

dari 7 (tujuh) komponen, yaitu kualitas tidur subyektif, latensi tidur, durasi tidur, 

efisiensi tidur sehari-hari, gangguan tidur, penggunaan obat tidur, dan disfungsi 

aktivitas siang hari (Rohmaningsih, 2013). 
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2.1.2 Kebugaran 

a. Definisi kebugaran 

Kebugaran tubuh adalah suatu keadaan dimana tubuh dapat melakukan 

kegiatan-kegiatan diluar kegiatan atau aktivitas rutinnya sehari-hari dengan tenaga 

yang cukup tanpa mengalami kelelahan yang berarti (Afriwardi, 2011). 

Menurut American Collage of Sport Medicine (2004), 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. 

b. Komponen kebugaran tubuh 

 Menurut Afriwadi (2011), dalam ilmu kedokteran olahraga, yang termasuk 

komponen kebugaran tubuh dibedakan berdasar pada dua jenis : 

a. Kebugaran tubuh yang berhubungan dengan kesehatan (health related 

physical fitness), yang meliputi: 

- Komposisi tubuh adalah hal yang menggambarkan perbandingan 

bagian tubuh yang secara metabolisme aktif (terutama otot) dan 

bagian yang kurang aktif (terutama lemak). Salah satu cara yang 

digunakan untuk menggambarkan komposisi tubuh seseorang 

dengan perhitungan indeks massa tubuh (IMT) yaitu dengan 

membagi berat badan (kg) dan kuadrat tinggi badan (meter). 

- Fleksibilitas (flexibility) adalah kemampuan untuk memaksimalkan 

jangkauan gerakan sendi. Komponen ini berperan terutama dalam 

mendukung pergerakan seseorang. 

- Kebugaran otot termasuk didalamnya yaitu daya tahan otot 

(muscular endurance) dan kekuatan otot (muscular strength). Daya 

tahan otot (muscular endurance) adalah kemampuan otot rangka 

untuk bertahan terhadap kontraksi yang terus menerus dan 

berulang. Kekuatan otot (muscular strength) adalah kemampuan 
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otot untuk menghasilkan tenaga saat berkontraksi. Otot yang dalam 

keadaan bugar, energi yang dikeluarkan untuk mendukung 

kegiatan jasmani lebih rendah karena otot bekerja lebih efisien 

sehingga efeknya otot dapat tampil lebih kuat dan mempertahankan 

kerjanya dalam waktu yang lebih lama. 

- Daya tahan jantung-paru (cardiorespiratory endurance) adalah 

kemampuan paru-paru untuk proses pertukaran gas serta 

kemampuan jantung dan pembuluh darah untuk mengedarkan 

darah ke seluruh tubuh. Seseorang yang melaksanakan kegiatan 

jasmani tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, kemudian 

kemampuan yang dimiliki segera pulih setelahnya menandakan 

bahwa kebugaran jantung-paru dalam keadaan baik. 

b. Kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan (skill related physical 

fitness) yang meliputi: 

- Ketangkasan (agility) adalah kemampuan untuk mengubah arah 

dengan cepat saat bergerak 

- Kecepatan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu 

atau serangkaian gerakan untuk memindahkan sebagian atau 

keseluruhan anggota badan 

- Waktu reaksi adalah kemampuan untuk merespon suatu 

rangsangan dengan cepat 

- Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan suatu 

posisi dalam jangka waktu tertentu  

- Koordinasi adalah kempuan yang dimiliki tubuh dalam 

menyatukan berbagai macam gerakan di beberapa organ tubuh 

sehingga tercipta kesinambungan kerja yang baik 

- Daya ledak otot adalah kemampuan maksimal otot yang dihasilkan 

dalam waktu yang singkat 
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c.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran 

Menurut Nurhasan (2005), kebugaran jasmani pada umumnya dipengaruhi 

oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang dimaksud 

dengan faktor internal adalah sesuatu yang sudah terdapat dalam tubuh seseorang 

yang bersifat menetap misalnya faktor genetik, umur, jenis kelamin, sedangkan 

faktor eksternal diantaranya adalah latihan fisik, status gizi, kecukupan istirahat 

dan kebiasaan merokok. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran tubuh, yaitu (Afriwadi, 

2011): 

a. Faktor Internal 

1. Umur, merupakan salah satu faktor yang erat kaitannya terhadap seluruh 

fungsi vital dalam tubuh, telah diketahui bersama bahwa semakin 

bertambahnya usia seseorang maka semua fungsi tubuh juga akan 

mengalami penurunan dan itu bersifat fisiologis. Salah satunya yang akan 

mengalami perubahan yaitu sistem kardiorespirasi yang akan memberikan 

pengaruh bagi tingkat kebugaran tubuh.  Daya tahan kardiorespirasi adalah 

kemampuan paru-paru, jantung dan pembuluh darah untuk memberikan 

jumlah oksigen yang cukup ke sel untuk memenuhi tuntutan aktivitas fisik 

yang berkepanjangan.Tingkat kebugaran tubuh manusia akan meningkat 

sampai pada usia 30 tahun dan setelah usia tersebut akan terjadi penurunan 

tingkat kebugaran secara perlahan, tetapi peningkatan dan penurunan 

tingkat kebugaran tersebut dapat dirubah dengan pemberian intervensi 

yang benar. 

2. Jenis kelamin, tingkat kebugaran tubuh pada pria lebih baik dibandinngkan 

dengan wanita. Perbedaan ini terjadi karena terdapat pengaruh dari 

hormon androgen yang dominan dimiliki pria. Hormon tersebur berperan 

penting terhadap perkembangan otot, sehingga otot pria akan lebih kuat 

dibandingkan dengan wanita. 
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3. Genetika atau keturunan, kelompok atau ras yang memiliki kulit gelap 

cenderung lebih kuat dibandingkan dengan ras yang berkulit putih. Hal ini 

diduga terkait dengan jumlah mitokondria sel yang dimiliki oleh keturunan 

kulit gelap lebih banyak sejak mereka lahir dibandingkan kulit putih. 

Jumlah mitokondria yang lebih banyak ini dapat meningkatkan 

kemampuan sel menyediakan energi, sehingga orang yang bersangkutan 

tidak mudah merasa lelah. 

b. Faktor Eksternal 

1. Status gizi 

Makanan, diet makanan sehari-hari sangat penting pengaruhnya terhadap 

tubuh seseorang. Karbohidrat, protein dan lemak merupakan bahan baku 

bagi tubuh dalam pembentukan ATP. ATP merupakan bahan baku bagi 

otot agar dapat berkontraksi dengan baik, oleh karena itu persedian ATP 

yang cukup sangat penting bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai 

macam aktivitas. Kurangnya kualitas makanan yang diperoleh dalam diet 

sehari-hari dapat menurunkan tingkat kebugaran seseorang. 

2. Kebiasaan merokok, kandungan nikotin dan tar yang terdapat dalam asap 

rokok sangat berbahaya bagi tubuh. Kandungan tersebut dapat menempel 

pada permukaan dalam saluran nafas terutama pada mukosa alveolus, 

sehingga menyebabkan gangguan pertukaran gas antara alveolus dan 

pembuluh darah dalam paru. 

3. Latihan, latihan fisik yang dilakukan seseorang secara rutin akan 

berdampak baik bagi tingkat kebugaran. Latihan merupakan suatu kegiatan 

terstruktur yang direncakan dan dirancang untuk meningkatkan kebugaran 

fisik secara keseluruhan. Orang yang telah terlatih dengan baik akan 

memiliki otot yang lebih kuat dan memiliki ketahanan kardiorespi yang 

baik karena secara umum makin intensif, makin sering, dan makin panjang 

program pelatihan olahraga makin besar pengaruhnya pada kebugaran 

jasmani. Program pelatihan olahraga bagi mereka yang tergolong atlet 

pemula dilakukan 3 hari per minggu, sedangkan bagi atlet olahraga 

pelatihan dilakukan 6 hari per minggu selama minimal 30 menit setiap kali 
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latihan. Pelatihan olahraga merupakan bentuk pemberian beban pada tubuh 

bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, agar pelatihan olahraga 

tidak berdampak negatif terhadap fungsi organ tubuh, latihan olahraga 

sebaiknya dilakukan melalui 6 tahap, yaitu: aktivitas peregangan 

(stretching), pemanasan (warming up), pelaksanaan latihan inti dasar 

(formalactivity), latihan inti lanjutan dan latihan pendinginan (coling 

down) (Kanca, 2004).  

Salah satu elemen dari gaya hidup sehat untuk meningkatkan 

kebugaran tubuh adalah latihan (angkat beban dan aerobik) yang apabila 

dijalankan secara terstruktur dan konsisten, akan memberikan banyak 

manfaat kesehatan bagi setiap orang yang rutin melaksanakannya 

(Hidayah dan Sugiyarto, 2013). 

4. Menurut Nurhasan (2005), selain dari faktor tersebut diatas terdapat faktor 

lain yang dapat mempengaruhi kebugaran tubuh yaitu kecukupan istirahat. 

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tubuh untuk beristirahat adalah 

dengan tidur yang baik. Kecukupan tidur tersebut didapatkan dari durasi 

tidur yang cukup. Menurut Chaput et al (2008), seseorang dengan durasi 

tidur yang kurang akan akan mengalami peningkatan kadar hormone 

Ghrelin dan penurunan kadar hormone leptin dalam darah keesokan 

paginya. Sehingga akan meningkatkan risiko terkena obesitas dan penyakit 

cardiovascular dan menurunkan kebugaran tubuh. Menurut Stenholm et al 

(2011), durasi tidur yang panjang ≥ 9 jam akan menyebabkan penurunan 

dari performa fisik seseorang dan meningkatkan ketidakmampun untuk 

bergerak atau beraktifitas. 

d.  Fungsi kebugaran  

 Menurut Guyton dan Hall (2012), memiliki tingkat kebugaran yang baik 

dapat memperpanjang umur seseorang. Seseorang yang rajin berolahraga serta 

menjaga asupan makanan yang dikonsumsi sehari-hari serta melakukan 

pengaturan berat badan dapat memiliki hidup yang lebih panjang. Tingkat 

kebugaran tubuh serta berat badan yang selalu dijaga dalam keadaan normal akan 



19 
 

 
 

mengurangi risiko untuk terkena penyakit kardiovaskular dengan menjaga dua hal 

tersebut, maka dampak positif yang akan didapatkan adalah penurunan kolesterol 

yang terdapat dalam darah, karena akan terjadi peningkatan dari lipoprotein 

densitas tinggi dan penurunan dari lipoprotein densitas rendah. Selain dari 

penurunan kolesterol dalam darah, hal ini juga dapat memberikan pengaruh bagi 

tekanan darah agar selalu dalam batasan normal. Perubahan tersebut dapat 

bekerjasama-sama untuk mengurangi jumlah serangan jantung dan stroke. 

e.  Metode harvard step up test 

Harvard step up test merupakan metode pengukuran kebugaran jasmani. 

Beberapa istilah yang memiliki arti yang sama yaitu kemampuan jantung-paru, 

daya tahan jantung-paru, aerobic power, cardiovascular endurance, 

cardiorespiration endurance, dan kebugaran. Penelitian ini dilakukan di 

Universitas Harvard, USA, sehingga nama tes ini dimulai dengan nama Harvard. 

Inti dari pelaksanaan tes ini adalah dengan cara naik turun bangku selama 5 menit 

(Rusip, 2006). 

Kelebihan dari tes ini adalah mudah untuk dilakukan, tidak memerlukan 

tempat yang khusus seperti fitnes center dan tidak sulit didapat. 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, selain itu apabila tes ini dilakukan pada kelompok dengan 

jumlah subjek penelitian banyak maka akan lebih banyak memakan waktu. 

Prosedur pelaksanaan Harvard Step Up Test : 

a. Subjek penelitian diminta untuk berdiri menghadap bangku atau anak 

tangga setinggi 40 cm untuk laki-laki dan 30 cm untuk perempuan. 

b. Responden diminta untuk naik turun bangku tersebut dengan posisi badan 

tegak sebanyak 30 kali selama 1 menit. 

c. Siklus tersebut terus diulangi sampai selama mungkin tapi tidak lebih dari 

5 menit. 
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d. Sesaat setelah melakukan tes ini, responden diminta untuk istirahat selama 

1 menit, setelah 1 menit responden diminta untuk menghitung denyut 

nadinya selama 30 detik. 

Jumlah denyut nadi yang didapatkan selama 30 detik, kemudian dimasukkan 

kedalam rumus berikut (Gilang, 2007): 

 

 

Gambar 2. Rumus menghitung kebugaran tubuh 

Standar penilaian : 

 Jika IKJ >80 maka tingkat kebugaran jasmani baik 

 Jika IKJ 50 – 80 maka tingkat kebugaran jasmani sedang 

 Jika IKJ <50 maka tingkat kebugaran jasmani kurang 

Tes untuk mengukur kebugaran jasmani seseorang tidak hanya ditentukan 

dengan menggunakan tes Harvard tetapi juga terdapat beberapa tes lain, salah 

satunya adalah treadmill. Treadmill adalah alat yang digunakan untuk berjalan 

atau berlari di tempat yang sama. Pada perkembannya saat ini treadmill telah 

digunakan sebagai suatu alat diagnostik untuk abnormalitas jantung. Keuntungan 

dari tes ini adalah alat yang digunakan  dapat diatur sesuai kemampuan, selain itu 

treadmill juga dilengkapi dengan alat untuk memonitor detak jantung, mengetahui 

kalori yang terbakar, kecepatan berjalan/ berlari, dan juga jarak tempuh yang 

sudah dilalui. Kekurangannya adalah dari segi biaya, karena alat yang digunakan 

mahal (Ashok et al, 2014). 

2.2 Hubungan Durasi Tidur Dengan Kebugaran Tubuh 

Menurut Chaput et al (2008), seseorang dengan durasi tidur yang ≤5-6 jam 

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 

IKJ = lama naik turun bangku (detik) X 100 

   5,5 X denyut nadi 30 detik 
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merupakan suatu peptida yang dihasilkan oleh lambung dan berfungsi untuk 

merangsang nafsu makan seseorang, sehingga pengurangan dari durasi tidur dapat 

meningkatkan risiko terkena obesitas dan penyakit cardiovascular. Durasi tidur 

yang kurang juga akan berpengaruh terhadap peningkatan sistem saraf simpatis 

yang akan meningkatkan risiko terkena hipertensi dan penyakit cardiovaskular 

lainnya dengan demikian kebugaran tubuh juga akan menurun karena salah satu 

komponen dalam kebugaran adalah kesehatan cardiovascular. Hal tersebut juga 

dikemukakan oleh Cappucio et al (2011) , dalam jurnalnya mengatakan bahwa 

orang dengan durasi tidur pendek yaitu ≤ 5-6 jam setiap hari, merupakan 

kelompok yang memiliki risiko tinggi untuk peningkatan angka morbiditas dan 

mortalitas penyakit kardiovaskuler. Dampak negatif yang dapat terjadi karena 

kebiasaan tidur yang buruk ini adalah peningkatan risiko CHD (cardiovascular 

disease), stroke, hipertensi, obesitas dan DM tipe 2. 

Menurut Stenholm et al (2011), 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 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 

terutama stroke iskemia pada penurunan aktivitas fisik.  

2.3 Kerangka Teori 

 Berdasarkan teori dan penelusuran literatur dari hasil-hasil penelitian 

terdahulu, maka secara skematis kerangka teori dapat disusun sebagai berikut: 
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                            Gambar 3. Kerangka teori 

Keterangan: 

  = Macam  

  = Dampak 

  = Faktor yang mempengaruhi  

1). Jenis kelamin 

 Hormon dan 

komposisi tubuh 

2). Umur 

Penurunan fungsi 

cardiorespi 

3). Latihan fisik 

Meningkatkan 

fungsi kardiorespi 

4). Merokok 

Merusak alveolus 

 

 

 

 

5). Diet Bahan 

pembentuk ATP 

6). Genetik 

Jumlah mitokondria 

sel lebih banyak 

pada ras kulit hitam 

dibandingkan putih 

7).Kecukupan 

istirahat ↑ghrelin 

dan ↓  leptin 

 

 

 

Durasi tidur 

 

Pendek ≤5-6jam Panjang ≥ 9 jam Normal 

peningkatan obesitas, 

risiko CHD, stroke, 

hipertensi 

Baik 

Penurunan fungsi fisik dan meningkatkan 

risiko disabilitas (stroke) 

Kebugaran Tubuh 

Komponen: 

Jantung, pembuluh 

darah, paru, otot 

↑ ghrelin dan 

↓  leptin, ↑ resiko 

stress 

↑ waktu diatas tempat tidur dan ↓ 

tingkat aktivitas fisik di siang hari 

Peningkatan pembentukan plak 

terbentuk emboli yang dapat 

menempel pada pembuluh darah 

terutama di otak 
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2.4 Kerangka Konsep Penelitian 

Variabel independent Variabel dependent 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 (Kerangka konsep) 

 

Keterangan:  

 = Dapat mempengaruhi 

 = Sebagai pengganggu 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat hubungan antara durasi tidur 

terhadap tingkat kebugaran tubuh pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Indonesia angkatan 2013. 

 

 

 

 

Durasi tidur 
Tingkat kebugaran 

fisik 

Variabel pengganggu: 

1. Jenis kelamin 

2. Genetik 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode observasional yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara durasi tidur terhadap tingkat kebugaran tubuh pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia angkatan 2013 

dengan pendekatan secara cross sectional, yaitu penelitian yang dilakukan satu 

kali dalam satu waktu. Cara pengumpulan data yaitu dengan memberikan 

kuesioner yang akan diisi oleh subjek penelitian dan kemudian dilakukan tes 

kebugaran dengan menggunakan Harvard Step Up untuk menilai kebugaran 

tubuhnya. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Waktu penelitian akan disesuaikan dengan kesepakatan antara peneliti dan 

subjek, sedangkan tempat penelitian akan dilakukan di kampus terpadu 

Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang KM 14,5, Sleman, Yogyakarta. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

  Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia dengan status aktif pada 

angkatan 2013.  

3.3.2 Sampel  

  Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah total dari seluruh 

mahasiswa aktif angkatan 2013 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia 

yang berjumlah 109 orang. Metode yang akan digunakan adalah non-probabilitas 

yaitu hanya individu yang memenuhi persyaratan tertentu dalam suatu populasi 

yang terpilih menjadi sampel dengan desain consecutive sampling (Dahlan, 2013). 
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S=
λ2.N.P.Q

d2(𝑁−1)+λ2.P.Q
 

 

3.3.3 Kriteria Sampel 

a. Kriteria inklusi  

 Mahasiswa FK UII angkatan 2013 yang tercatat sebagai mahasiswa 

aktif 

 Rentang usia 18 sampai dengan 25 tahun 

 Bersedia menjadi subjek dalam penelitian dan mengikuti prosedur 

penelitian 

 Rentang IMT normal 

b. Subjek yang memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan dari penelitian 

jika memenuhi salah satu dari kriteria ekslusi berikut:  

 Memiliki riwayat gangguan tidur 

 Memiliki riwayat atau sedang mengalami penyakit kanker, trauma 

kepala, asma, penyakit kardiovaskulaer atau penyakit lainnya yang 

menyebabkan subjek harus mendapat terapi secara intensif baik di 

rumah sakit ataupun rawat jalan 

 Mengalami fraktur, dislokasi atau keterbatasan gerak sehingga 

mengakibatkan tidak dapat beraktivitas fisik secara normal 

 Perokok aktif 

 Memiliki aktivitas olahraga rutin 

3.3.4 Jumlah sampel 

Jumlah sampel dalam penelitian dihitung menggunakan rumus yang 

dikembangkan oleh Isaac dan Michael. Rumus ini digunakan untuk menghitung 

ukuran sampel dari suatu populasi yang diketahui jumlahnya untuk tingkat 

kesalahan 1%, 5%, dan 10% sebagai berikut (Sugiyono,2007): 

 

 

    Gambar 5. Rumus besar sampel 
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S = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

λ2 = Chi kuadrat, dengan dk = 1 , taraf kesalahan 1%, 5% dan 10% 

D = 0,05 

P = Q = 0,5 

Dengan demikian jumlah sampel minimal yang didapat adalah: 

S = 1 . 109 . 0,5 . 0,5 / 0,05 . 0,05 (109-1) + 1 . 0,5 . 0,5 

S =27,25 / 0,27 + 0,25 

S = 27,25 / 0,52 

S = 52,40 

S = 52 (dibulatkan) 

Jumlah minimal sampel yang dibutuhkan berdasarkan rumus diatas berjumlah 52 

mahasiswa. 

3.4 Variabel Penelitian 

  Variabel penelitian teridiri dari dua macam yaitu variabel bebas 

(independent) dan variabel terikat (dependent). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan tingkat kebugaran jasmani pada mahasiswa dengan durasi 

tidur pendek dan durasi tidur panjang. Dengan demikian, variabel penelitiannya 

adalah: 

1. Variabel bebas (independent) merupakan variabel yang dapat 

mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini yang dikatakan variabel 

bebas adalah durasi tidur. 
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2. Variabel terikat (dependent) adalah variabel yang keberadaannya 

dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

tingkat kebugaran tubuh. 

3. Variabel pengganggu adalah variabel yang dapat mengganggu hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel pengganggu dalam 

penelitian ini adalah umur, jenis kelamin, genetik, diet, latihan fisik dan 

merokok serta kecukupan istirahat, tetapi untuk genetik serta jenis kelamin 

merupakan variabel pengganggu yang tidak dapat dikendalikan oleh 

peneliti, sedangkan sisanya dapat dikendalikan. 

3.5 Definisi Operasional 

3.5.1 Tingkat kebugaran tubuh 

  Menurut American Collage of Sport Medicine (2004), 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. Tingkat kebugaran 

tubuh pada mahasiswa yang menjadi sampel penelitian, dinilai menggunakan 

metode Harvard Step Up Test, tetapi sebelum menjalankan tes, subjek mendapat 

penjelasan terlebih dahulu mengenai tata cara dan hal-hal yang berkaitan dengan 

Harvard Step Up Test. Tes ini dilakukan dengan cara naik turun bangku atau 

tangga setinggi 40 cm untuk laki-laki dan 30 cm untuk perempuan dengan 

mengikuti irama metronom dengan frekuensi 120 kali permenit. Siklus tersebut 

dilakukan terus menerus selama mungkin sampai responden tidak kuat lagi, tetapi 

tidak boleh lebih dari 5 menit. Tes ini dianggap selesai apabila langkah kaki tidak 

sesuai dengan irama metronom atau responden terjatuh saat naik turun bangku. 

Pengukuran akan dilakukan di kampus terpadu Universitas Islam Indonesia Jalan 

Kaliurang KM 14,5. Setelah itu, akan dilakukan perhitungan terhadap denyut nadi 

subjek tersebut dan hasilnya dimasukkan dalam rumus untuk perhitungan indeks 

kebugaran tubuh yaitu: 
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    IKJ = lama naik turun bangku (detik) X 100 

     5,5 X denyut nadi 30 detik 

Gambar 6. Rumus menghitung kebugaran tubuh 

Data yang diperoleh berupa data ordinal dengan standar penilaian sebagai berikut: 

 Jika IKJ >80 maka tingkat kebugaran jasmani baik 

 Jika IKJ 50 – 80 maka tingkat kebugaran jasmani sedang 

 Jika IKJ <50 maka tingkat kebugaran jasmani kurang 

3.5.2 Durasi tidur 

 Durasi tidur diukur berdasar pada total waktu yang digunakan oleh subjek 

penelitian untuk tidur pada malam hari, dimulai saat subjek tertidur kemudian 

terbangun kembali untuk melakukan aktivitas. Dalam penelitian ini digunakan 

pembagian durasi tidur berdasar tiga klasifikasi yaitu durasi tidur pendek yaitu ≤5-

6 jam, durasi tidur normal 7-8 jam (Chaput et al, 2008). Untuk durasi tidur 

panjang  ≥9 jam (Stenholm et al, 2011). Untuk mengetahui jumlah durasi tidur, 

maka digunakan kuesioner penelitian dengan menggunakan sebuah metode yang 

bernama PSQI (The Pittsburgh Sleep Quality Index). Menurut Rohmaningsih 

(2013), PSQI merupakan suatu metode penilaian yang berbentuk kuesioner yang 

digunakan untuk mengukur kualitas tidur dan gangguan tidur orang dewasa dalam 

interval waktu satu bulan terakhir. Kuesioner tersebut terdiri dari 7 (tujuh) 

komponen, yaitu kualitas tidur subyektif, latensi tidur, durasi tidur, efisiensi tidur 

sehari-hari, gangguan tidur, penggunaan obat tidur, dan disfungsi aktivitas siang 

hari. Kuesioner PSQI tersebut mencakup pertanyaan tentang total durasi tidur 

subjek penelitian. Komponen dalam kuesioner ini yang mencakup pertanyaan 

tentang durasi tidur merujuk pada pertanyaan nomor 4 dalam PSQI, yang 

berbunyi: “Selama sebulan terakhir, berapa jam anda benar-benar tidur di malam 

hari?” . Setelah didapakan data tentang durasi tidur subjek penelitian maka data 

yang diperoleh tersebut dikelompokkan menjadi data ordinal dengan standar 

penilaian yaitu: 
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 Pendek : apabila total durasi tidur ≤5-6 jam 

 Normal : apabila total durasi tidur 7-8 jam 

 Panjang : apabila total durassi tidur ≥9 jam 

3.6 Instrumen Penelitian 

  Gambaran tingkat kebugaran tubuh pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Indonesia angkatan 2013, diketahui dengan menggunakan 

instrumen-instrumen penelitian berikut: 

a. Responden Penelitian 

Responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Angkatan 2013. 

b. Alat dan Bahan 

1. Kuesioner, ditujukan kepada subjek agar dapat diisi langsung oleh 

subjek penelitian yang berisi tentang lembar penjelasan kepada subjek 

penelitian, surat persetujuan ikut dalam penelitan, lembar 

pengumpulan data penelitian serta pertanyaan yang terkait dengan 

durasi tidur subjek penelitian selama satu bulan terakhir (modifikasi 

berasal dari kuesioner PSQI) 

2. Bangku setinggi 40 cm untuk laki-laki dan 30 cm untuk perempuan 

yang digunakan untuk naik turun sebagai latihan fisik subjek penelitian  

3. Metronom untuk mengatur dan memberi irama saat naik turun bangku 

4. Stopwatch untuk mengukur lama naik turun bangku dan mengukur 

denyut nadi subjek penelitian selama 30 detik setelah beristirahat 

selama 1 menit 

5. Bolpoin dan kertas hasil ukur uji Harvard step up 

6. Timbangan 

7. Antropometer untuk mengukur tinggi badan 
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3.7 Tahap Penelitian 

1. Pemilihan judul 

2. Pengurusan izin untuk melakukan penelitian kepada pihak Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Imdonesia 

3. Penentuan subjek penelitian yaitu mahasiswa Universitas Islam Indonesia 

angkatan 2013 yang akan dilakukan secara random 

4. Pelaksanaan penelitian 

 Penjelasan penelitian tentang tujuan serta tatacara penelitian 

 Penjelasan penelitian tentang aturan pelaksanaan Harvard step up 

test yaitu sehari sebelum dilakukannya pengukuran, responden 

akan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh peneliti antara 

lain (Thibri et al, 2014): 

- Tidak melakukan aktifitas fisik berat yang dapat menimbulkan 

kelelahan, sehari sebelum pengukuran kebugaran jasmani.  

- Makan terakhir dilakukan 2 jam sebelum pengukuran 

kebugaran jasmani.  

 Mengukur IMT subjek penelitian  

 Meminta persetujuan subjek penelitian 

5. Mengisi kuesioner tentang jumlah waktu tidur selama satu bulan terakhir 

kemudian dilanjutkan dengan pengukuran tingkat kebugaran dengan 

menggunakan Harvard Step Up Test 

6. Pengumpulan data 

7. Analisis data 

8. Kesimpulan dan saran 

3.8 Metode Pengumpulan Data 

  Subjek penelitian setelah selesai mengisi kuesioner yang berkaitan dengan 

durasi tidur, kemudian akan melaksanakan pengukuran terhadap tingkat 

kebugaran fisik dengan Harvard Step Up Test. Sebelum menjalankan tes, subjek 

mendapat penjelasan terlebih dahulu mengenai tata cara dan hal-hal yang 
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berkaitan dengan Harvard Step Up Test. Tes ini dilakukan dengan cara naik turun 

bangku atau tangga setinggi 40 cm untuk laki-laki dan 30 cm untuk perempuan 

dengan mengikuti irama metronom dengan frekuensi 120 kali permenit. Siklus 

tersebut dilakukan terus menerus selama mungkin sampai responden tidak kuat 

lagi, tetapi tidak boleh lebih dari 5 menit. Tes ini dianggap selesai apabila langkah 

kaki tidak sesuai dengan irama metronom atau responden terjatuh saat naik turun 

bangku. Pengukuran akan dilakukan di kampus terpadu Universitas Islam 

Indonesia Jalan Kaliurang KM 14,5. 

3.9 Analisis Data 

  Setelah melakukan proses pengumpulan data, maka langkah selanjutnya 

yang harus dikerjakan adalah pengolahan data. Data penelitian yang didapat akan 

diolah berdasar pada program statistik yang terdapat dalam komputer. Analisis 

univariat akan menggunakan diagram sedangkan analisis bivariat menggunakan 

uji chi square. Syarat untuk menggunakan alat uji ini adalah sel yang mempunyai 

nilai expected lebih kecil dari lima maksimal 20% dari jumlah sel (Dahlan, 2014). 

3.10 Etika Penelitian 

  Dalam penelitian ini, setiap responden penelitian akan mendapatkan hak-

hak sebagai subjek penelitian yaitu: 

1. Subjek penelitian akan mendapatkan penjelasan tentang mekanisme 

penelitian yang akan dilakukan yang berdasarkan pada tujuan serta metode 

penelitian sehingga responden dapat memahaminya dan diharapkan dapat 

ikut berpartisipasi 

2. Peneliti menjamin kerahasiaan data subjek penelitian 

3. Peneliti berusaha untuk tidak mengganggu proses perkuliahan mahasiswa 

saat melaksanakan proses penelitian 

4. Peneliti akan mengurus kode etik penelitian di Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Indonesia 
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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 

65%

35%

Jenis Kelamin

Perempuan Laki-laki
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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.  

58%

42%

0%

Durasi Tidur

Durasi tidur pendek Durasi tidur normal Durasi tidur panjang



35 
 

 
 

 

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 



39 
 

 
 

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. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Tidak terdapat hubungan antara durasi tidur terhadap tingkat kebugaran 

tubuh pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia angkatan 

2013. 

5.2 Saran 

1. Bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia 

sebaiknya meningkatkan tingkat kebugaran jasmani selain untuk menjaga 

kesehatan, kebugaran jasmani yang baik akan membantu dalam aktivitas 

sehari-hari termasuk dalam menjalani perkuliahan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, perlu dilakukan penelitian serupa dengan 

populasi yang lebih luas dan besar sampel yang lebih banyak, perlu 

diberikan penjelasan tentang pentingnya Harvard step up test pada subjek 

sebelum tes dilakukan, dan sebaiknya penelitan seperti ini dilakukan 

dengan membedakan jenis kelamin subjek penelitian. 
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Saya yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama  :  

Jenis Kelamin  :  

Umur   :   

Pekerjaan  :  

Alamat  :    

Tidak sedang mengalami fraktur, dislokasi dan trauma kepala serta tidak memiliki 

riwayat penyakit kanker, asma dan penyakit jantung yang menyebabkan subjek 

tidak dapat melakukan Harvard Step Up Test. 

Setelah mendapat keterangan secara terperinci dan jelas mengenai penelitian 

“HUBUNGAN ANTARA DURASI TIDUR TERHADAP TINGKAT 

KEBUGARAN TUBUH PADA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ANGKATAN 2013” dan setelah 

mendapatkan kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penelitian tersebut, maka dengan ini saya secara sukarela 

dan tanpa paksaan menyatakan kesediaan saya ikut dalam penelitian tersebut.       

                  

     Yogyakarta,…………………….2017 

  Saksi         Peserta Penelitian 
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PITTSBURGH SLEEP QUALITY INDEX 

Petunjuk:  

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini berhubungan dengan kebiasaan tidur anda 

hanya pada bulan yang lalu. Jawaban anda sebaiknya menunjukkan jawaban yang 

paling akurat atas kebiasaan tidur anda pada  

sebagian besar siang dan malam pada bulan yang lalu. Jawablah seluruh 

pertanyaan.  

1. Pada bulan yang lalu, pukul berapa anda biasanya tidur?   

2. Pada bulan yang lalu, berapa lama (berapa menit) anda menanti sebelum  

anda tertidur?   

3. Pada bulan yang lalu, pukul berapa biasanya anda bangun di pagi hari?  

4. Pada bulan yang lalu, berapa jam sesungguhnya anda tidur pada malam hari? 

(Ini berbeda dengan jumlah jam yang anda habiskan di tempat tidur)   

 Tidak ada 

pada 

bulan lalu 

Kurang 

dari sekali 

seminggu 

Sesekali 

atau dua 

kali 

seminggu 

Tiga kali 

atau lebih 

seminggu 

5 Pada bulan lalu, 

seberapa sering tidur 

anda terganggu? Karena 

anda……… 

    

 a. Tidak bias tidur 

dalam tempo 30 

menit 

    

 b. Terbangun 

ditengah malam 
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atau pagi-pagi 

sekali 

 c. Harus bangun 

untuk ke kamar 

mandi 

    

 d. Susah bernafas     

 e. Batuk atau 

mendengkur kuat 

    

 f. Merasa terlalu 

dingin 

    

 g. Merasa terlalu panas     

 h. Mendapat mimpi 

buruk 

    

 i. Merasa nyeri     

 j. Alasan lain, kalau 

ada tolong jelaskan: 

    

6 Pada bulan lalu, 

seberapa sering anda 

memakan obat tidur 

(resep atau obat bebas)? 

    

7 Pada bulan lalu 

seberapa sering anda 

tertidur ketika anda 

mengemudi, makan, 

atau terlibat dalam 

kegiatan social ? 

    

 Tidak ada 

masalah 

sama 

sekali 

Sedikit 

sekali 

masalah 

Ada 

masalah 

Masalah 

besar 
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8 Pada bulan lalu, 

seberapa banyak 

masalah yang anda 

hadapi untuk tetap 

antusias menyelesaikan 

sesuatu? 

    

 Sangat 

baik 

Cukup 

baik 

Kurang 

baik 

Masalah 

besar 

9 Bagaimana anda 

menentukan kualitas 

tidur anda secara 

keseluruhan pada bulan 

yang lalu? 

    

 Tidak ada 

teman 

sekamar 

Teman di 

kamar lain 

Teman 

sekamar 

tetapi tidak 

berbagi 

tempat 

tidur yang 

sama 

Teman 

sekamar di 

tempat 

tidur yang 

sama 

10 Apakah anda 

mempunyai teman 

sekamar ? 

    

 Tidak ada 

pada 

bulan lalu 

Kurang 

dari sekali 

seminggu 

Sekali atau 

dua 

minggu 

sekali 

Tiga kali 

atau lebih 

seminggu 

 Jika anda mempunyai 

teman sekamar, 

tanyalah dia seberapa 
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sering anda pada bulan 

yang lalu: 

 a. Mendengkur kuat     

 b. Jeda yang panjang 

diantara dua napas 

ketika tertidur 

    

 c. Lasak ketika tertidur     

 d. Disorientasi atau 

kebingungan selama 

tertidur 

    

 e. Jika ada kegelisahan 

yang lain, tolong 

jelaskan: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 
 

Nilai rata-rata dan standar deviasi usia subjek penelitian 

 

NIlai rata-rata dan standar deviasi IMT subjek penelitian 

 

Nilai rata-rata dan standar deviasi durasi tidur subjek penelitian 
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Nilai rata-rata dan standar deviasi indeks kebugaran tubuh subjek penelitian 

 

 

Hasil uji Chi-Square 
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