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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Insomnia adalah keluhan sulit untuk masuk tidur atau sulit 

mempertahankan tidur (sering terbangun saat tidur) dan bangun terlalu awal serta 

tetapi merasa badan tidak segar meskipun sudah tidur (Puspitosari, 2008).  

Insomnia didefinisikan sebagai kesulitan untuk jatuh tidur dan mempertahankan 

tidur, atau bangun lebih dini (Bixler, Kales, Soldatos,Healey dalam Lichstein dan 

Morin, 2000). Pengertian ini juga dapat menjelaskan dimensi insomnia yang 

dikemukakan oleh Iskandar dan Setyonegoro (1985) adalah kesulitan untuk 

masuk tidur, gangguan dari kontunuitas tidur, bangun lebih dini, tidur delta 

(terdalam) yang kurang, atau kualitas tidur yang terganggu. 

Seseorang yang mengalami gangguan sulit tidur (insomnia) akan 

berkurang kuantitas dan kualitas tidurnya. Gejala insomnia disebabkan oleh 

adanya gangguan emosi/ketegangan atau gangguan fisik. Insomnia dapat 

diakibatkan oleh banyak faktor, misalnya penyakit, lingkungan, kelelahan, stress 

psikologis, obat, nutrisi, motivasi, merokok dan alkohol. Kurang tidur (insomnia) 

yang sering terjadi dan berkepanjangan dapat mengganggu kesehatan fisik yang 

menyebabkan muka pucat dan mata sembab, badan lemas, dan daya tahan tubuh 

menurun sehingga menjadi mudah terserang penyakit (Lanywati, 2001). Insomnia 

juga dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan, yaitu: depresi, 
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kesulitan untuk berkonsentrasi, aktivitas sehari-hari menjadi terganggu, 

penurunan iq (Intelligence Quotient), penurunan prestasi kerja dan belajar, 

mengalami kelelahan di siang hari, hubungan interpersonal dengan orang lain 

menjadi buruk, meningkatkan risiko kematian, menyebabkan kecelakaan karena 

mengalami kelelahan yang berlebihan, dan memunculkan berbagai penyakit fisik 

Selain pada lansia, insomnia sering terjadi pada mahasiswa. Hal ini 

disebabkan karena kesibukan  yang dihadapi mahasiswa sering kali menimbulkan 

berbagai macam masalah yang dapat mengganggu kesehatan, contohnya: tidak 

bisa mengatur pola makan dengan baik, mahasiswa sering kali merasa stress 

karena kesibukan yang terjadi, dan sering kali mengalami gangguan tidur 

(insomnia, parasomnia, dan hipersomnia).  Banyak pencetus faktor lain yang 

menyebabkan mahasiswa mengalami insomnia misalnya beban kerja yang 

dihadapi, stress psikologis, merokok bahkan tidak sedikit mahasiswa yang 

mengkonsumsi alkohol. Hal tersebut mungkin sudah menjadi hal yang biasa atau 

sesuatu yang akrab bagi mayoritas mahasiswa dan hal-hal tersebut yang membuat 

pola tidur mahasiswa tidak teratur sehingga seringkali mahasiswa mengalami 

gangguan tidur. Gangguan tidur yang sering dialami mahasiswa adalah insomnia.   

Hampir semua orang pernah mengalami gangguan tidur selama masa 

kehidupannya. Diperkirakan tiap tahun 20%-40% mahasiswa mengalami 

gangguan tidur dan 17% diantaranya mengalami masalah serius. 

Insomnia dapat menyebabkan gangguan pola aktivitas, hal ini disebabkan 

karena pada kondisi kurang tidur energi terkuras habis dan kerja otot jantung 
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meningkat, pada keesokan harinya terjadi kelelahan sehingga Hal-hal ini dapat 

berakibat pada aktivitas lain yang terganggu.  

Insomnia juga dapat menyebabkan penurunan prestasi belajar, Para 

peneliti di University of Virginia menemukan orang yang menderita insomnia 

mengalami penurunan kecerdasan Mereka juga dapat skor nilai lebih rendah di 

sekolah dan mungkin tidak mampu mengembangkan hubungan baik dengan 

teman sebaya. Para ahli berpendapat bahwa tidur bisa melindungi memori 

ingatan dari gangguan. Semakin cepat Anda tidur setelah belajar untuk ujian, 

semakin besar kemungkinan Anda untuk mengingatnya nanti.  

Sedangkan Pada tahun 2009, peneliti dari Amerika dan Perancis 

menemukan bahwa peristiwa otak yang disebut sharp wave ripples bertanggung 

jawab menguatkan memori pada otak. Peristiwa ini juga mentransfer informasi 

dari hipocampus ke neokorteks di otak, dimana kenangan jangka panjang 

disimpan. Sharp wave ripples kebanyakan terjadi pada saat tidur. 

Berdasarkan pengalaman peneliti dan hasil observasi serta wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti terhadap mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang. Diperoleh data bahwa ada beberapa mahasiswa yang sering mengalami 

insomnia dikarenakan stress dan kebiasaan sulit untuk masuk tidur. Sedangkan 

dari hasil angket tentang kriteria insomnia pada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang yang diketahi bahwa, dari 32 angket yang dibagikan, 

diperoleh hasil 13 mahasiswa atau sebesar 40,625% mahasiswa mengalami 

gangguan tidur (insomnia) yaitu tidur antara 3-5 jam dan membutuhkan waktu 

30-40 menit untuk jatuh tidur, dan 4 mahasiswa atau sebesar 12,5% mahasiswa 
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menyatakan tidur lebih dari 8 jam, serta sisanya 15 mahasiswa atau sebesar 50% 

menyatakan tidur dalam batas normal 7,5-8 jam/hari.  

Karena semakin banyaknya kejadian insomnia yang terjadi pada 

masyarakat khususnya pada mahasiswa , maka sebagai tenaga profesional perawat 

memiliki peran penting untuk mengurangi kejadian  insomnia. yaitu dengan cara 

perawat sebagai edukator dimana perawat membantu masyarakat khususnya 

mahasiswa dalam meningkatkan tingkat pengetahuan, misalnya memberi 

informasi tentang penyebab dan gejala insomnia bahkan tindakan yang dilakukan 

untuk terapi insomnia sehingga terjadi perubahan perilaku dari masyarakat 

khususnya mahasiswa setelah diberi pendidikan. Selain itu perawat bisa menjadi 

tempat konsultasi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat khususx 

mahasiswa yang mengalami insomnia. 

Berdasarkan gambaran diatas dan data dari observasi yang dilakukan di 

Universitas Muhammadiyah Malang diketahui bahwa mahasiswa sering kali 

mengalami insomnia. Sehingga  penulis tertarik melakukan penelitian mengenai 

“Pengaruh Insomnia Terhadap Terjadinya Gangguan Pola Aktivitas dan 

Rendahnya Prestasi Akademik Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan  

Universitas Muhammadiyah Malang”.  

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang, karena dari pengalaman dan observasi mahasiswa 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang memiliki beban 

kerja yang lebih besar sehingga memungkinkan banyak mahasiswa Fakultas Ilmu 

Kesehatan yang mengalami insomnia dank arena masih belum ada yang 
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melakukan penelitian tentang “Pengaruh Insomnia Terhadap Terjadinya 

Gangguan Pola Aktivitas dan Rendahnya Prestasi Akademik Pada Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Kesehatan  Universitas Muhammadiyah Malang”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu :  

1.2.1 Apakah ada pengaruh insomnia terhadap terjadinya gangguan pola 

aktivitas pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

1.2.2 Apakah ada pengaruh insomnia terhadap rendahnya prestasi akademik 

pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk :  

1.3.1.1 Mengetahui apakah ada pengaruh insomnia terhadap terjadinya 

gangguan pola aktivitas pada mahasiswa Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.3.1.2 Mengetahui apakah ada  pengaruh insomnia terhadap 

rendahnya prestasi akademik pada mahasiswa Fakultas Ilmu 

Kesehatan  Universitas Muhammadiyah Malang. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengetahui Kejadian Insomnia Pada Mahasiswa Program Studi 

Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

1.3.2.2 Mengetahui gangguan pola aktivitas mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Malang yang disebabkan oleh insomnia. 

1.3.2.3 Mengetahui prestasi akademik mahasiswa Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang yang mengalami 

insomnia. 

1.3.2.4 Menganalisis pengaruh Insomnia terhadap terjadinya gangguan 

pola aktivitas pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.3.2.5 Menganalisis pengaruh insomnia terhadap prestasi akademik 

pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan  Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pembangunan 

institusi dalam upaya peningkatan mutu kualitas akademik mahasiswa. 
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1.4.2 Bagi Peneliti 

Dapat mengaplikasikan riset untuk mengetahui pengaruh 

insomnia terhadap terjadinya gangguan pola aktivitas dan prestasi 

akademik pada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang, 

sehingga dapat menambah wawasan serta pengetahuan peneliti dalam 

memecahkan masalah secara ilmiah dan analitik. 

1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan kajian atau rujukan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut secara berkesinambungan mengenai pengaruh insomnia 

terhadap berbagai persoalan pada manusia (anak-anak, remaja, dan 

lansia). 

 

1.5 Batasan Penelitian 

  Untuk mempermudah dan mempertegas lingkup penelitian, maka 

penelitian ini diberi batasan penelitian sebagai berikut : 

1.5.2 Responden penelitian ini adalah mahasiswa semester 6, tahun angkatan 

2009 Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.5.3 Pola aktivitas yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah 8 

aktivitas utama yaitu : 1) aktivitas belajar selama jam kuliah, 2) aktivitas 

belajar diluar jam kuliah, 3) makan, 4) bermain, 5) olahraga, 6) pekerjaan 

rumah, 7) tidur siang, 8) tidur malam. 
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1.5.4 Prestasi akademik menggunakan indikator nilai IPK (Indeks Prestasi 

Komulatif). 

 

1.6 Definisi Istilah 

1.6.2 Insomnia adalah keluhan sulit untuk Insomnia didefinisikan sebagai 

kesulitan untuk jatuh tidur dan mempertahankan tidur, atau bangun lebih 

dini (Bixler, Kales, Soldatos,Healey dalam Lichstein dan Morin, 2000).  

1.6.3 Pola aktivitas didefinisikan sebagai kegiatan yang biasa dilakukan oleh 

seseorang sehari-hari sehingga membentuk suatu pola. Pola aktivitas 

dapat dilihat dari cara seseorang mengalokasikan waktunya selama 24 jam 

dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan suatu jenis kegiatan secara 

rutin dan berulang (Polii, 2003) 

1.6.4 Menurut Soemanto (2006), bahwa  prestasi akademik adalah hasil belajar 

terakhir yang dicapai oleh siswa dalam jangka waktu tertentu, yang mana 

di sekolah prestasi akademik siswa biasanya dinyatakan dalam bentuk 

angka atau simbol tertentu. Kemudian dengan angka atau simbol 

tersebut, orang lain atau siswa sendiri akan dapat mengetahui sejauhmana 

prestasi akademik yang telah dicapai. Dengan demikian, prestasi 

akademik di sekolah merupakan bentuk lain dari besarnya penguasaan 

bahan pelajaran yang telah dicapai siswa, dan rapor bisa dijadikan hasil 

belajar terakhir dari penguasaan pelajaran tersebut. 

1.6.5 Pengertian mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI No.30 tahun 1990 

adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi 
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tertentu. Selanjutnya menurut Sarwono (2000) mahasiswa adalah setiap 

orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan 

tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun. 

 

1.7 Keaslian Penelitian 

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1.7.1 Andrean Dedy Wibowo (2009), Jurusan Keperawatan, Fakultas Ilmu 

Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Dalam penelitiannya tentang “Hubungan Antara Tingkat Stres 

Dengan Insomnia Pada Lansia Di Desa Tambak Merang Girimarto 

Wonogiri”.  Subjek penelitian pada penelitian ini Lansia Di Desa Tambak 

Merang Girimarto Wonogiri. Jenis penelitian non eksperimen. dengan 

metode penelitian deskriptif analitik dengan rancangan penelitian 

crossectional. dilaksanakan bulan Juni 2009. Jumlah sampel 35 Orang 

penentuan sampel dengan purposive sampling. Penelitian ini dilakukan di Di 

Desa Tambak Merang Girimarto Wonogiri. Dari 35 responden yang 

diobservasi diperoleh data sebagian besar responden sejumlah 25 Orang 

lansia (83,3%) depresi kategori sedang-berat yaitu skor GDS 10-15 dan 

terjadi insomnia.. Kategori Depresi Ringan 5 Lansia (16,7%). Depresi 

ringan dengan kejadian Insomnia 1 lansia. Sedangkan depresi ringan tidak 

ada insomnia 4 lansia. Dengan kategori tidak ada gejala depresi 5 Lansia 

(14,3%). Uji koefisien hasil nilai signifikansi atau asym.sig (p)= 0,000 dan 
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taraf kepercayaan = 0,05 maka Ho ditolak artinya ada hubungan antara 

tingkat depresi dengan kejadian Insomnia pada lansia. Perbedaan dengan 

penelitian ini terdapat Pada metode penelitian, subjek penelitian, dan 

variabel penelitian. 

1.7.2 Fuad Nashori (2004), Fakultas Psikologi, Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta 

Dalam penelitiannya tentang “Hubungan Antara Kualitas Tidur 

dengan Kendali Diri Mahasiswa”.  Subjek penelitian pada penelitian ini 

Mahasiswa. Jenis penelitian non eksperimen. dengan metode penelitian 

deskriptif analitik dengan rancangan penelitian crossectional. dilaksanakan 

bulan September 2009. Jumlah sampel 126 mahasiswa penentuan sampel 

dengan total sampling. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Yogyakarta. Dari 126 responden yang diobservasi 

menunjukkan bahwa tingkat kesiapan tidur berkualitas sebagian besar 

tergolong tinggi (70,6%) dan sedang (26,2%). Sisanya sangat tinggi 

(3,2%). Dari hasil uji statistic dengan menggunakan product moment 

dapat disimpulkan  Ada hubungan yang signifikan antara aspek nyenyak 

selama tidur dengan kendali diri (r=0.170, p=0.029/p<0.05). Semakin 

tinggi aspek nyenyak selama tidur semakin tinggi kendali diri dan taraf. 

Perbedaan dengan penelitian ini terdapat Pada metode penelitian, 

pengambilan sampel, uji statistik yang digunakan, dan variabel peneliti. 


