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Intisari 

 
Latar Belakang: Manusia memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi, baik dari segi fisiologis maupun 

psikologis. Kebutuhan fisiologis salah satunya adalah tidur dan istirahat. Aktivitas fisik adalah sekumpulan 

gerakan yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya. Setiap gerakan tubuh dihasilkan oleh otot 

yang memerlukan energi. Olahragawan memiliki berbagai aktivitas fisik, mulai dari aktivitas ringan, sedang dan 

berat. Aktivitas fisik yang berat menyebabkan kelelahan, metabolisme tubuh yang lelah akan merespon tubuh 

untuk tidur dan istirahat 

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan kualitas tidur pada mahasiswa UKM 

Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan korelasional dengan pendekatan cross 

sectional. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 responden diambil dengan menggunakan teknik total 

sampling. Variabel tingkat aktivitas fisik dan kualitas tidur diukur menggunakan kuesioner. Uji statistik yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan kualitas tidur menggunakan uji Sommers D. 

Hasil: Uji statistik menggunakan uji Sommer’s didapatkan nilai p value sebesar 0,018 (p<0,05) menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara variabel aktivitas fisik dan kualitas tidur. Dengan korelasi kuat 

(r= 0,727) dan arah yang positif. 

Kesimpulan: Terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan kualitas tidur pada mahasiswa UKM Tapak Suci 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

Kata Kunci: aktivitas fisik, kualitas tidur, mahasiswa UKM Tapak Suci 

 

Abstract 

 

Background: Humans have certain needs that must be met, both in terms of physiological and psychological. 

Physiological needs one of them is sleep and rest. Physical activity is a set of movements performed by the 

muscles of the body and its supporting systems. Every movement of the body is produced by muscles that require 

energy. Athletes have various physical activities, ranging from mild, moderate and severe activity. Severe 

physical activity causes fatigue, tired body metabolism will respond to the body for sleep and rest.  

Objective: To determine the correlation between physical activity with sleep quality of Tapak Suci Student 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Methods: The type of this research is quantitative study with correlational design using cross-sectional 

approach. The sample of this research as much as 25 respondens used proportional stratified total sampling 

technic. Physical activity and sleep quality was measured by questionnaire. The statistic test to determine the 

correlation between physical activity and sleep quality used Sommer’s D. 

Result: Analysis by Sommer’s showed p value 0,018 (<0,05), its mean there is correlation between both of 

variable (physical activity with sleep quality). With strong correlation (r = 0.727) and positive direction. 

Conclusion: There is correlation between physical activity with sleep quality of Tapak Suci Student Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

Keyword: physical activity, sleep quality, student of UKM Tapak Suci 
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Pendahuluan 

 

Manusia memiliki kebutuhan tertentu yang 

harus dipenuhi, baik dari segi fisiologis 

maupun psikologis. Kebutuhan fisiologis salah 

satunya adalah tidur dan istirahat. Jumlah 

energi yang diharapkan untuk memulihkan 

status kesehatan dan mempertahankan 

kegiatan dalam kehidupan sehari-hari akan 

terpenuhi, apabila kebutuhan istirahat dan tidur 

tersebut cukup
1
. Aktivitas fisik adalah 

sekumpulan gerakan yang dilakukan oleh otot 

tubuh dan sistem penunjangnya. Setiap 

gerakan tubuh dihasilkan oleh otot yang 

memerlukan energi
2
. Olahragawan memiliki 

berbagai aktivitas fisik, mulai dari aktivitas 

fisik ringan, sedang dan berat. Aktivitas fisik 

yang berat menyebabkan kelelahan, 

metabolisme tubuh yang lelah akan merespon 

tubuh untuk tidur dan istirahat
3
. Orang yang 

kebutuhan istirahat dan tidurnya tidak 

terpenuhi akan menyebabkan gangguan tidur.  

 

Penelitian Pratama menunjukkan bahwa 

terdapat dampak pada olahragawan yang 

kelelahan akan mengalami gangguan tidur. 

Atlet yang seharusnya sehat dan bugar akan 

mengalami kelelahan, bahkan disisi lain akan 

mendatangkan penyakit. Program  aktivitas 

fisik terbaik adalah olahraga fisik yang 

menghasilkan barbagai manfaat psikologis dan 

fisiologis
4
. 

 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh 

peneliti pada bulan November 2016 kepada 

mahasiswa UKM Tapak Suci UMY sebanyak 

5 orang mahasiswa UKM. Berdasarkan studi 

pendahuluan 4 orang mahasiswa tapak suci 

mengatakan susah tidur dan kadang merasa 

kurang puas saat bangun dari tidur jika pola 

aktivitas latihannya kurang dan 1 orang 

mahasiswa tapak suci mengatakan tidak terjadi 

gangguan tidur. 

 

Metode Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

menggunakan rancangan korelasional dengan 

pendekatan cross sectional. Penelitian 

dilakukan di Unit Kegiatan Mahasiswa Tapak 

Suci Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

pada bulan April 2017. Sampel yang 

digunakan sebanyak 25 orang mahasiswa aktif 

UKM Tapak Suci Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan total sampling. Instrumen dalam 

penelitian ini menggunakan kuesioner aktivitas 

fisik buatan sendiri yang dibuat oleh peneliti 

dengan 15 pertanyaan. Kuesioner tersebut 

telah teruji validitasnya menggunakan product 

moment dengan hasil korelasi r hitung 0,469-

0,815 dan uji reliabilitas Alfa Cronbach 

dengan angka alpha 0,884. Kuesioner yang 

digunakan untuk mengukur kualitas tidur  

menggunakan kuesioner PSQI yang telah 

teruji validitasnya dengan korelasi r hitung 

0,487-0,778 daan uji reliabilitas dengan angka 

alpha 0,841. Uji statistik yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan menggunakan uji 

Sommers D.  

 

Hasil 

 

Penyajian data yang ditampilkan meliputi data 

analisa univariat dan data analisa bivariat. 

Data analisa univariat meliputi usia, jenis 

kelamin, frekuensi latihan, tingkat aktivitas 

fisik dan kualitas tidur. Data analisa bivariat 

meliputi hubungan aktivitas fisik dengan 

kualitas tidur. 
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Tabel 1 Distribusi Responden Berdasarkan 

Umur dan Frekuensi Latihan Mahasiswa UKM Tapak 

Suci UMY Bulan April 2017 (N=25) 

Variabel Mean Median Min-

Maks 

IK 95% 

Umur 

(tahun) 

19,60 19 18-25 18,91-

20,29 

Freakuensi 

Latihan 

(minggu) 

3,56 3 1-7 2,86-4,62 

Sumber: Data Primer (2017). 

Analisa univariat 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa rerata umur 

responden adalah 19 tahun. Umur termuda 

adalah 18 tahun dan umur tertua adalah 25 

tahun. Hasil estimasi interval dapat 

disimpulkan bahwa 95% diyakini rerata umur 

responden yang mengikuti latihan tapak suci di 

UKM Tapak Suci Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta berkisar antara 19 sampai 20 

tahun. Selanjutnya, rerata frekuensi latihan di 

setiap minggunya adalah 3,56 kali per minggu 

dengan minimal 1 kali latihan dan maksimal 7 

kali latihan per minggu. Hasil estimasi interval 

dapat disimpulkan bahwa 95% diyakini rerata 

frekuensi latihan pada mahasiswa UKM tapak 

suci berkisar antara 3 sampai 5 kali per 

minggu. 

 

Tabel 2 menunjukkan karakteristik mayoritas 

responden  

 
Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, 

Tingkat Aktivitas Fisik dan Kualitas Tidur Mahasiswa 

UKM Tapak Suci UMY Bulan April 2017 (N=25) 

No Karakteristik n % 

1 Jenis kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

16 

9 

 

64 

16 

2 Aktivitas Fisik 

Ringan 

Sedang 

Berat  

 

1 

15 

9 

 

4 

60 

36 

3 Kualitas Tidur 

Baik 

Buruk  

 

12 

13 

 

48 

52 

Sumber: Data Primer (2017). 

berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 16 

responden (64%), sedangkan responden 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 9 

responden (16%). Selanjutnya, mayoritas 

tingkat aktivitas fisik pada mahasiswa UKM 

tapak suci adalah sedang yakni sebanyak 15 

responden (60%), diikuti tingkat aktivitas fisik 

berat sebanyak 9 responden (36%) dan 

aktivitas ringan sebanyak 1 responden (4%). 

Kualitas tidur pada mahasiswa UKM tapak 

suci yaitu baik sebanyak 12 responden (48%) 

dan buruk sebanyak 13 responden (52%), 

dengan mayoritas kualitas tidur adalah buruk 

yakni sebanyak 13 responden (52%). 

 

Analisa bivariat 

 

Tabel 3 menunjukkan dari aktivitas fisik yang 

ringan sebanyak 1 responden, mendapatkan 

kualitas tidur baik. Sedangkan, dari tingkat 

aktivitas yang sedang sebanyak 15 responden, 

dengan rincian 9 responden mendapatkan 

kualitas tidur yang baik dan 6 responden 

mendapatkan kualitas tidur yang buruk. Dari 

tingkat aktivitas fisik berat sebanyak 9 

responden, dengan rincian 2 responden 

mendapatkan kualitas tidur yang baik dan 7 

responden mendapatkan kualitas tidur yang 

buruk. Aktivitas fisik sedang, sebagian besar 

mendapatkan kualitas tidur yang baik yaitu 

sebanyak 9 responden. 

Selanjutnya, hasil uji statistik menggunakan 

uji Sommer’s didapatkan nilai p value sebesar 

0,018 (p<0,05). Artinya terdapat hubungan 

 
Tabel 4.3 Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kualitas 

Tidur pada Mahasiswa UKM Tapak Suci UMY (N=25) 

Sumber: Data Primer (2017). 

 Kualitas Tidur 

Total r p 
Baik Buruk 

Aktivitas 

fisik 

Ringan 1 0 1 0,727 0,018 

Sedang 9 6 15   

Berat 2 7 9   

Total  12 13 25   
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antara kedua variabel yaitu aktivitas fisik 

dengan kualitas tidur. Selain itu, nilai kekuatan 

korelasi (r) sebesar 0,727 yang menunjukkan 

bahwa korelasi antara variabel aktivitas fisik 

dan variabel kualitas tidur bernilai kuat. 

Dengan arah korelasi positif (+) menunjukkan 

bahwa arahnya searah. Artinya secara statistik 

menyatakan bahwa semakin tinggi skor 

aktivitas fisik maka semakin tinggi skor 

kualitas tidur. Semakin tinggi skor kualitas 

tidur bermakna semakin buruk kualitas tidur 

yang didapatkan. 

 

Pembahasan 

 

Aktivitas fisik 

 

Aktivitas fisik adalah sekumpulan gerakan 

yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem 

penunjangnya. Setiap gerakan tubuh 

dihasilkan oleh otot yang memerlukan energi 

(Taylor et., al)
5
. Jensen dan Leblanc dalam 

Suprayoga
6
 menyebutkan bahwa untuk 

mendapatkan hasil maksimal, aktivitas fisik 

harus dilakukan dalam porsi yang tepat. 

Semakin tinggi tingkat aktivitas fisik 

diperkirakan akan memberikan manfaat lebih 

bagi kesehatan namun kenyataannya hanya 

akan meningkatkan resiko cedera pada seorang 

atlet. 

 

Berdasarkan penelitian tingkat aktivitas fisik 

pada mahasiswa UKM Tapak Suci Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta tergolong 

aktivitas ringan, aktivitas sedang dan aktivitas 

berat. Lebih dari sebagian mahasiswa UKM 

tapak suci yaitu sebanyak 15 dari 25 

responden (60%) melakukan aktivitas dengan 

kategori sedang. Tingkat aktivitas fisik dalam 

kategori sedang yaitu pada komponen 

frekuensi dan jenis latihan dimana berdasarkan 

jawaban responden dari kuesioner aktivitas 

fisik, responden menyatakan berlatih 3-4 kali 

dalam seminggu dengan durasi 1,5 jam per 

sesi latihan. Responden juga menyatakan 

selalu melakukan gerakan peregangan, 

pemanasan dan pendinginan sesuai dengan 

instruksi pelatih tapak suci. Adapun 

mahasiswa UKM tapak suci hanya beraktivitas 

fisik pada saat mengikuti latihan dan sebagian 

besar dari mahasiswa UKM tidak mengikuti 

kegiatan aktivitas fisik di luar kegiatan UKM.  

 

Kualitas tidur 

 

Aimul
7
 menyebutkan kualitas tidur 

menunjukkan kepuasan seseorang terhadap 

tidur, sehingga seseorang tersebut tidak 

memperlihatkan perasaan lelah, mudah 

gelisah, lesu, apatis, kehitaman di sekitar mata, 

kelopak mata bengkak, konjungtiva memerah, 

sakit kepala dan sering menguap atau 

mengantuk.  

 

Jurnal Sport Medicine
8
 menyebutkan untuk 

mendorong kinerja atlet yang optimal, hanya 

perlu membiarkan para atlet itu untuk tidur. 

Peneliti dari Centre for Sleep Science at The 

University of Western Australia Institute of 

Sport menyatakan bahwa kurang tidur secara 

negatif akan mempengaruhi kinerja fisik, 

kinerja kognitif dan waktu reaksi. Meskipun 

olahraga teratur cenderung meningkatkan porsi 

tidur untuk orang biasa, dalam penelitian itu 

setengah dari atlet memiliki kualitas tidur yang 

buruk. Hal ini disebabkan adanya kelelahan 

dari aktivitas fisik yang berlebihan pada saat 

latihan.  

 

Penelitian Pratama
9
 juga menyatakan bahwa 

seseorang yang melakukan aktivitas fisik atau 

latihan yang terlalu berat akan menyebabkan 

gangguan pada tidurnya yang selanjutnya 

berdampak pada kualitas tidur yang buruk. 

Dari 60 responden sebanyak 33 responden 

yang berkategorikan aktivitas fisik tinggi 

mengalami gangguan tidur yang berpengaruh 

pada kualitas tidur.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas 

tidur pada mahasiswa UKM Tapak Suci 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

dalam kategori buruk yaitu sebanyak 13 dari 

25 responden (52%). Kualitas tidur mahasiswa 

UKM dalam kategori buruk yaitu pada 

komponen gangguan tidur dimana berdasarkan 
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jawaban mereka dari kuesioner Pittsburgh 

Sleep Quality Index (PSQI), responden 

menyatakan terdapat gangguan tidur seperti 

batuk, mendengkur, merasa panas, merasa 

kesakitan seperti kram, pegel atau nyeri. 

 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

kualitas tidur mahasiswa UKM tapak suci 

dalam kategori baik yaitu sebanyak 12 dari 25 

responden (48%). Kualitas tidur mahasiswa 

UKM dalam kategori baik yaitu pada 

komponen kualitas tidur subjektif dimana 

berdasarkan jawaban mereka dari kuesioner  

PSQI, responden menyatakan dalam satu 

minggu terakhir rata-rata kualitas tidurnya 

baik dan membutuhkan waktu yang sebentar 

untuk menanti sebelum jatuh tertidur. 

 

Hubungan aktivitas fisik dengan kualitas tidur 

pada mahasiswa UKM Tapak Suci 

 

Hasil penelitian didapatkan nilai p value 

sebesar 0,018 (p<0,05) menunjukkan bahwa 

terdapat korelasi yang bermakna antara 

aktivitas fisik dengan kualitas tidur pada 

mahasiswa UKM Tapak Suci Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

Dapat disimpulkan ada hubungan aktivitas 

fisik dengan kualitas tidur pada mahasiswa 

UKM Tapak Suci dimana responden dengan 

aktivitas fisik dengan kategori sedang 

cenderung mempunyai kualitas tidur yang baik 

dibandingkan dengan responden yang 

mempunyai aktivitas fisik yang tinggi yang 

akan mendapatkan kualitas tidur yang buruk. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Azis Abdul
9
 

yang menyatakan bahwa seseorang dengan 

tingkat aktivitas sedang, cenderung memiliki 

kualitas tidur yang baik dari pada seseorang 

dengan tingkat aktivitas fisik yag tinggi. 

Penelitian Pratama juga menyatakan bahwa 

seseorang yang melakukan aktivitas fisik atau 

latihan yang terlalu berat akan menyebabkan 

gangguan pada tidurnya yang selanjutnya 

berdampak pada kualitas tidur yang buruk. 

 

Aktivitas fisik yang berlebihan dapat 

menyebabkan kualitas tidur yang buruk karena 

tubuh tidak mampu menghasilkan energi 

dalam waktu singkat dan bergantung pada 

glikolisis anaerob. Metabolisis glikolisis 

anaerob menghasilkan produk samping, yaitu 

asam laktat, dimana penimbunan asam laktat 

akan menyebabkan gangguan pada reaksi 

kimia dalam otot yang menyebabkan 

kelelahan. Karena aktivitas yang fisik yang 

berlebihan tersebut sehingga dapat 

menyebabkan kelelahan otot, kehilangan 

tingkat energi dan dalam jangka waktu 

panjang juga dapat menyebabkan ketegangan 

otot, cedera dan menyebabkan masalah untuk 

jatuh tidur, mempertahankan tidur dan bangun 

lebih awal (Sudarma, 2008)
11

. 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar 

responden dikategorikan dalam aktivitas fisik 

sedang sebanyak 15 responden (60%), dan 

mayoritas responden kualitas tidur buruk 

sebanyak 13 responden (52%). Selanjutnya, 

didapatkan nilai p value sebesar 0,018 

(p<0,05) menunjukkan terdapat hubungan 

yang bermakna antara aktivitas fisik dengan 

kualitas tidur pada mahasiswa UKM Tapak 

Suci Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Dengan korelasi kuat (r= 0,727) dan arah yang 

positif. 

Saran 

 

Bagi atlet dan pelatih diharapkan mendapatkan 

pengetahuan dan pengalaman baru sehingga 

dapat menyajikan latihan yang baik untuk 

mahasiswa UKM agar kualitas tidur tidak 

terganggu dan meningkatkan kualitas tidur 

mahasiswa UKM tapak suci. 
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