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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Stres adalah kondisi yang disebabkan oleh interaksi antara individu 

dengan lingkungan yang menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan-tuntutan 

yang memberikan dampak secara total terhadap fisik, intelektual,spiritual, 

psikologis dan sosial dari seseorang (Legiran, Azis & Bellinawati, 2015). Stres 

merupakan respon tubuh tidak spesifik terhadap kebutuhan tubuh yang 

terganggu (Pathmanathan & Husada, 2013). Stres juga bisa diartikan sebagai 

tekanan, ketegangan atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari 

luar diri seseorang (American Psychological Association, 2013). 

Stres dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan diantaranya adalah stres 

normal, stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Stres normal biasanya dapat 

dialami secara alamiah oleh setiap individu (Susane L., 2017). Stres ringan dapat 

diartikan sebagai stressor yang dihadapi selama kurun waktu beberapa menit 

(Suzanne & Brenda, 2008). Stres Sedang adalah dimana fase ini ditandai dengan 

kewaspadaan, fokus pada indera penglihatan dan pendengaran, peningkatan 

ketegangan dalam batas toleransi, dan mampu mengatasi situasi yang dapat 

mempengaruhi dirinya (Mardiana & Zelfino, 2014). Stres berat adalah keadaan 

dimana terjadi dalam beberapa minggu sampai dengan beberapa tahun 

(Psychology Foundation of Australia, 2010). 

Di Amerika, sekitar 75% orang dewasa muda mengalami stres berat dan 

jumlahnya cenderung meningkat dalam satu tahun terakhir. Sementara itu di 

Indonesia, sekitar 1,33 juta penduduk diperkirakan mengalami gangguan 
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kesehatan mental atau stres. Angka tersebut mencapai 14% dari total penduduk 

dengan tingkat stres akut (stres berat) mencapai 1-3% (Legiran, Azis & 

Bellinawati, 2015). 

Ketika individu mengalami stres seringkali tidak memiliki kemampuan 

mengatasi atau melakukan strategi dengan tepat, sehingga permasalahan yang 

dihadapi tidak mampu diselesaikannya. Stres yang melebihi tahap tertentu 

apabila tidak dikelola dengan sebaik-baiknya akan menimbulkan berbagai 

masalah. Stres bisa menimpa setiap usia, mulai dari anak-anak, remaja dan 

dewasa, seperti halnya pada mahasiswa. (Kholidah & Alsa, 2012).  

Masa remaja adalah individu yang sedang berada pada masa peralihan 

dari masa anak-anak menuju masa dewasa dan ditandai dengan perkembangan 

yang sangat cepat dari aspek fisik, psikis dan sosial (Wiyono, Subekti & 

Hariyanto, 2015). Masa remaja menurut Depkes RI (2009) berlangsung antara 

12 hingga 25 tahun dengan pembagian masa remaja awal 12-16 tahun, masa 

remaja akhir 17-25 tahun (Suliawati, 2013). Mahasiswa tergolong dalam usia 

remaja pertengahan yaitu 18-20 tahun, dan sebagian yang lain masuk dalam 

kategori remaja akhir atau dewasa awal periode pertama yaitu 21-25 tahun 

(Kartika, 2015). Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok individu yang rentan 

untuk mengalami ketidakseimbangan homeostasis akibat stress yang berasal dari 

kehidupan akademik. Tanggung jawab dan tuntutan kehidupan akademik pada 

mahasiswa dapat menjadi bagian stress yang biasa dialami mahasiswa 

(Suwartika, Nurdin & Ruhmadi, 2014).  

Mahasiswa semester akhir yang juga dapat mengalami stres akibat 

tugas yang harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

termasuk penyusunan skripsi (Rosanty, 2014). Salah satu syarat kelulusan bagi 
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mahasiswa semester akhir yaitu mengerjakan tugas akhir yang sering disebut 

skripsi. Selama proses mengerjakan skripsi mahasiswa ditantang dan dilatih 

untuk melakukan serangkaian kegiatan yang bersifat ilmiah yang menguji suatu 

teori dan memecahkan suatu permasalahan dengan pola pikir yang kritis (critical 

thinking) (Susane L., 2017). 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian Hapsari (2004) dalam 

penelitiannya melaporkan bahwa terdapat 45,3% mahasiswa yang sedang 

mengerjakan skripsi mengalami stres. Penelitian lain yang dilakukan Rohmah 

(2006) menemukan bahwa stres pada mahasiswa yang sedang mengambil skripsi 

sebesar 39,2%. Stres yang paling umum dialami oleh mahasiswa merupakan 

stres akademik (Rakhmawati, Farida & Nurhalimah, 2014). 

Sumber stress akademik adalah situasi yang monoton, kebisingan, tugas 

yang terlalu banyak, harapan yang mengada-ngada, ketidakjelasan, kurangnya 

kontrol, keadaan bahaya dan kritis, tidak dihargai, diacuhkan, kehilangan 

kesempatan, aturan yang membingungkan, tuntutan yang saling bertentangan, 

dan deadline tugas perkuliahan (Suwartika, Nurdin & Ruhmadi, 2014). Tuntutan 

terhadap mahasiswa bisa merupakan sumber stres yang potensial (Shenoy, 

2004). Sumber stres yang potensial memicu timbulnya stres yang berhubungan 

dengan peristiwa akademis (academic stress) maupun psikologis, dalam tingkat 

keparahan tinggi dapat menekan tingkat ketahanan tubuh, bahkan tragisnya bisa 

sampai pada tindakan brutal (anarkis) atau nekat bunuh diri (Kholidah & Alsa, 

2012).  

Stres tidak hanya mempengaruhi perilaku tetapi juga dapat 

mempengaruhi kualitas tidur mahasiswa. Stres yang dikarenakan terlalu banyak 

tuntutan akademik juga dapat  menyebabkan seseorang kesulitan jatuh tertidur, 
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sering terbangun selama siklus tidur, atau terlalu banyak tidur dan stres yang 

berlanjut dapat menyebabkan kualitas tidur yang buruk (Katimenta, Carolina & 

Kusuma, 2016). Kualitas tidur yang buruk adalah suatu keadaan tidur dimana 

seseorang kesulitan untuk tertidur, durasi tidur pendek, gelombang tidur yang 

terganggu, mendengkur, sering kali terbangun di malam hari atau dini hari dan 

hal lain yang mengganggu tidur sehingga mengganggu sistem tidur-bangun yaitu 

terjadi ketidakseimbangan Reticular Activating System (RAS) dan Bulbar 

Synchronizing Regional (BSR) (Yaqin, 2016).  

Kualitas tidur yang buruk juga bisa terjadi akibat reaksi keadaan yang 

penuh tekanan seperti ketegangan dan kecemasan sesorang dalam mengerjakan 

tugas serta menjalani ujian (Kozier dkk, 2010). Data hasil polling tidur di 

Amerika oleh National Sleep Foundation didapat bahwa ternyata wanita lebih 

banyak mengalami gangguan tidur dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 63% : 

54%. Hal ini diperkirakan karena perempuan memiliki risiko lebih tinggi dalam 

mengalami kelelahan terkait pubertas, prevalensi gangguan mental yang lebih 

tinggi serta lebih sensitif terhadap masalah keluarga, dan tingginya tuntutan 

dalam kehidupan akadmik dan pergaulan (National Sleep Foundation, 2007). 

Masalah kualitas tidur buruk ini tidak jarang saat ini karena 

penyimpangan dalam pola tidur alami. Penyimpangan ini disebabkan mengubah 

kebiasaan dan praktek yang berkaitan dengan tidur dalam masyarakat modern 

(Kaur, Sharma & Singh, 2015). Sebuah studi Finlandia menemukan bahwa telah 

terjadi pengurangan bertahap dalam durasi tidur dan peningkatan keluhan tidur 

selama 3 tahun terakhir. Masalah tidur yang umum di kalangan mahasiswa 

dengan prevalensi kualitas tidur buruk pada populasi ini telah dilaporkan mulai 

dari 19,17% menjadi 57,5% (Cheng dkk, 2012). Faktor yang berhubungan 



5 
 

 

dengan kualitas tidur yang buruk pada kelompok usia ini termasuk konsumsi 

kafein, stres dari tugas perkuliahan, despresi dan faktor biologis (Becker dkk, 

2008). 

Kebanyakan pada mahasiswa semester akhir secara individu dikabarkan 

sering mengalami jam-jam tidur tidak beraturan. (Lumantow, Rompas & 

Onibala, 2016). Data dari Nasional Health Interview Survey 2004 hingga 2007, 

lebih dari sepertiga dari populasi orang dewasa muda Amerika Utara tercatat 

memiliki durasi tidur, didefinisikan normal sebagai terlalu pendek (< 7-8 jam per 

malam) atau terlalu lama (>8 jam per malam) (McGrath dkk, 2014). Secara 

umum, kebutuhan tidur bervariasi pada masing-masing orang, umumnya 6 

hingga 9 jam perhari (Siregar, 2011).  

Pada mahasiswa semester akhir kebutuhan tidur akan meningkat 

menjadi 7,5 sampai 8,5 jam setiap hari namun waktu untuk tidur berubah. Pada 

mahasiswa semester akhir justru menunda waktu untuk tidur sehingga sebagian 

besar mereka mengalami kesulitan jatuh tertidur sampai hari sudah larut dan 

terbagun di pagi buta. Ini terjadi karena perubahan hormonal yang disebabkan 

oleh tingkat stres yang dialami oleh individu di akhir masa pubertas (Lumantow, 

Rompas & Onibala, 2016). Saat orang lain akan beristirahat dan tidur pada pukul 

21.00 atau 22.00 namun pada mahasiswa semester akhir justru dituntut untuk 

menyelesaikan tugas perkuliahan sehingga siklus tidur-bangun menjadi tidak 

seimbang (Yaqin, 2016).  

Penelitian Lee dkk (2013) dengan judul Stress and Sleep Disturbances 

in  Famale College Student yang menggunakan metode cross-sectional. Teknik 

sampling yang digunakan random sampling dengan jumlah sampel 103 

mahasiswa perempuan usia 18 tahun university in the southern United States. 
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Analisa data menggunakan uji kolerasi pearson untuk data yang berdistribusi 

normal, sedangkan uji-t Independen digunakan untuk menguji hipotesis dan 

untuk menentukan apakah ada perbedaan rata-rata dalam variabel hasil terkait 

kesehatan antara  tidur yang buruk dan tidur dengan baik. Hasil yang didapatkan, 

mahasiswa mengalami stres tinggi selama tahun ajaran. Mayoritas mereka tidur 

kurang dari 6 jam di hari kerja dan mengalami kelelahan sedang. Tingkat stres 

yang tinggi berhubungan dengan gangguan tidur, kurang waktu tidur total 

nokturnal, keparahan kelelahan yang lebih tinggi, dan gejala depresi yang lebih 

banyak.  

Penelitian Masquita dan Reimao (2010) menggunakan metode 

penelitian observasional dengan desain cross-sectional dengan judul Stress and 

Sleep Quality in High School Brazilian Adolescents untuk menganalisa pengaruh 

stres terhadap kualitas tidur pada sekelompok remaja dengan jumlah sampel 

yang terdiri dari dua jenis kelamin dengan dominasi 65.63% remaja perempuan. 

Rentan usia peserta 15-18 tahun  menggunakan Pittsburgh Sleep Quality Index 

(PSQI) untuk mengukur kualitas tidur. Analisa data mengunakan uji Mann-

whitney (p=0.0596). Hasil study menyatakan bahwa 23.53% siswa yang tidak 

mengalami stres dan 45.33% mereka yang tidak mengalami stres dapat tidur 

nyenyak, 76.47% siswa yang mengalami stres dan mereka yang mengalami stres 

tidak bisa tidur nyenyak. 

Penelitian Lohitashwa dkk (2015) dengan judul Effect of Stress on 

Sleep Quality in Young Adult Medical Student : Cross Sectional Study dengan 

sampel 50 mahasiswa kedokteran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

observasional dengan desain cross sectional untuk mengetahui pengaruh stres 

terhadap kualitas tidur. Tujuan penelitian untuk mempelajari prevalensi dan efek 
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stres pada kualitas tidur pada mahasiswa kedokteran dewasa muda. Inrumen 

penelitian menggunakan Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) dan General 

Health Questionaire (GHQ). Analisa data menggunakan uji Chi square, model 

regresi dan koefisien korelasi pearson untuk menilai asosiasi PSQI dan GHQ. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 58% subjek kurang tidur, selanjutnya ada 

hubungan yang signifikan antara status kesehatan umum dan kualias tidur 

mahasiswa (r = 0.5118, p = 0.0001). 

Penelitian Gikunda dkk (2014) menggunakan desain penelitian survei 

dengan judul The Effect of Sleep Quantity on Performance of Students in Public 

Universities, Kenya dengan jumlah sampel 100 mahasiswa S1. Tujuan penelitian 

untuk menguji subjek di Universitas Negeri, Kenya. Analisa data menggunakan 

uji korelasi product moment pearson dengan tingkat signifikansi 0.01. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mayoritas (54%) memiliki rata-rata kumulatif B. 

Studi menyimpulkan bahwa tidur yang kurang cukup berpengaruh negatif 

terhadap kinerja mahasiswa di Universitas Negeri di Kenya. Penyebab utama 

kurang tidur dikalangan mahasiswa adalah stres. 

Sehubung dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang 

tingkat stres dengan kualitas tidur pada mahasiswa, sehingga peneliti ingin 

melakukan penelitian dan mengetahui ada atau tidak hubungan tingkat stres 

mahasiswa semester akhir dengan kualitas tidur buruk. Penelitian yang akan 

dilakukan terkait permasalahan pada tingkat stres mahasiswa semester akhir 

dengan kualitas tidur menggunakan kuesioner The Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI) untuk melihat kualitas tidur mahasiswa semester akhir yang dilihat 

dari penilaian subjek diri sendiri terhadap kualitas tidur yang dimiliki, efesiensi 

tidur, durasi tidur, berapa waktu yang dibutuhkan agar dapat tidur, adanya 
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gangguan pada kegitan sehari-hari selama satu bulan terakhir dan kuesioner 

Depression Anxiety Stress Scale 42 (DASS 42) untuk mengetahui tingkat stres 

selama satu minggu terakhir yang disebabkan tuntutan akademik serta dedline 

tugas perkuliahan yang telah ditentukan termasuk penyusunan skripsi pada 

mahasiswa semester akhir. Faktor seperti tanggung jawab dan tuntutan 

kehidupan akademik, serta dedline tugas perkuliahan yang harus diselesaikan 

dapat berdampak buruk terhadap kualitas tidur pada mahasiswa semester akhir. 

Stres yang berkepanjangan yang dialami oleh individu dapat 

mngakibatkan gangguan tidur pada mahasiswa sehingga dapat berdampak pada 

masalah fisik dan mental seperti ketegangan, kemampuan berpikir dan 

mengurangi kualitas tidur. Maka dari itu peneliti merasa perlu untuk melakukan 

penelitian dan mengetahui apakah adanya hubungan tingkat stres mahasiswa 

semester akhir dengan kualitas tidur buruk di Program Studi S1 Fisioterapi 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan tingkat stres mahasiswa semester akhir dengan 

kualitas tidur buruk di Program Studi S1 Fisioterapi Universitas Muhammadiyah 

Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan tingkat stres mahasiswa semester akhir 

dengan kualitas tidur buruk. 
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2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui tingkat stres mahasiswa semester akhir di Program Studi S1

Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang.

b. Mengetahui kualitas tidur buruk mahasiswa semester akhir di Program

Studi S1 Fisioterapi Universitas  Muhammadiyah Malang.

c. Mengetahui hubungan tingkat stres mahasiswa semester akhir dengan

kualitas tidur buruk di Program Studi S1 Fisioterapi Universitas Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan tingkat stres mahasiswa

semester akhir dengan kualitas tidur buruk.

2. Bagi fisioterapi

Agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan

mengenai tingkat stres dan kualitas tidur.

3. Bagi Mahasiswa

Agar dapat memeroleh edukasi dan informasi tentang dampak buruk dari

tingkat stres terhadap kualitas tidur.




