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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia cenderung lebih mampu untuk mengingat hal-hal yang 

menarik perhatian mereka. Pada dasarnya, kita akan berusaha 

menghubungkan apa pun yang harus, dan ingin kita ingat dengan sesuatu 

yang menarik perhatian kita. Terdapat 3 hal buruk yang bisa mempengaruhi 

memori, yaitu : stress, kurang tidur, dan kurangnya perhatian. Pengaruh 

kurang tidur, sangat berbeda dari pengaruh stres. Stres dapat menghentikan 

proses memori, sementara kurang tidur akan memperlambat proses memori 

tersebut. Kurang tidur juga akan mengurangi berbagai emosi positif. 

Seringkali kurang tidur di malam hari akan membuat diri menjadi mudah 

emosi (Hagwood, 2010). 

Adapun temuan dari National Institutes of Health mengenai banyaknya 

fakta tentang tidur, mahasiswa adalah salah satu populasi terbesar mengenai 

kekurangan tidur. Penelitian di Brown University telah menemukan bahwa 

sekitar 11% dari siswa melaporkan memiliki kualitas tidur yang baik, 

sedangkan 73% dari siswa melaporkan gangguan tidur (Paling banyak terdiri 

dari mahasiswi yang menderita insomnia dalam 3 bulan terakhir). Kurang 

tidur pada siswa telah dikaitkan atas menurunnya GPAs dikarenakan tidur 

mempengaruhi konsentrasi, memori dan kemampuan dalam proses belajar. 

Rata-rata orang dewasa tidur kurang dari tujuh jam setiap malam, yang 

seharusnya sebagian besar membutuhkan delapan jam atau lebih. Lebih dari 

sepertiga orang dewasa dilaporkan mengantuk di siang hari dan beberapa 
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hari ditiap bulannya dapat mengganggu pekerjaan atau fungsi sosial. 

Sebanyak 70 juta orang Amerika terpengaruh oleh kurang tidur kronis atau 

gangguan tidur (University of Michigan, Depression Centre).  

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti serta membuktikan apakah 

kurang tidur bisa menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya proses 

memori pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Malang terutama pada mahasiswa yang masih aktif dalam perkuliahan tahun 

2011. Karena saat kurang tidur, kami menyadari bahwa proses memori yang 

terjadi ternyata berjalan jauh lebih lambat dari biasanya, dan hal tersebut 

bisa mengganggu dan mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang yang hendak dicapai. Dan 

apabila mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Malang memiliki kualitas tidur yang baik dan tidak terdapat gangguan 

memori jangka pendek, maka prestasi akademik tidak akan terganggu atau 

justru mengalami peningkatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah hubungan antara kualitas tidur dengan memori jangka pendek 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 

2011?  

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas 

tidur dengan memori jangka pendek mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2011. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengetahui memori jangka pendek mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 

2011. 

1.3.2.2 Mengetahui kualitas tidur mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2011. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Dosen, agar lebih memperhatikan serta mempertimbangkan 

aktifitas akademik mahasiswa yang terlalu padat, karena dapat 

mempengaruhi kualitas tidur dan juga proses memori jangka 

pendek. 

2. Mahasiswa, dapat mengetahui hal-hal yang dapat menghasilkan 

kualitas tidur baik, sehingga proses memori dapat meningkat. 

3. Dapat digunakan sebagai referensi penelitian berikutnya.  

1.4.2 Manfaat Praktisi 

Sebagai bukti ilmiah yang dapat menjelaskan hubungan erat 

bahwa kualitas tidur yang baik dapat membantu meningkatkan proses 

memori terutama memori jangka pendek. 

1.4.3 Manfaat Klinis 

Sebagai bukti ilmiah yang dapat menjelaskan hubungan erat 

bahwa kualitas tidur yang baik dapat membantu meningkatkan proses 

memori terutama memori jangka pendek. 


