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 Saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini. Saya mengerti 

bahwa saya menjadi bagian dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui 

adanya hubungan aktivitas fisik dengan kualitas tidur pada atlet tapak suci 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  

Saya telah diberitahukan bahwa partisipasi atau penolakan ini tidak 

merugikan saya dan saya mengerti bahwa tujuan dari penelitian ini akan sangat 

bermanfaat bagi saya maupun bagi dunia kesehatan.  

Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Saya 

bersedia berperan serta dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti 

 

 

 

(Tegar Rizky Nur M) 

Yogyakarta, Februari 2017 

Responden 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Kualitas Tidur Pada Atlet Tapak 

Suci Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

DATA DEMOGRAFI 

Nomor Respoden : ....... (diisi oleh peneliti) 

Nama Responden : .......  

Umur   : ........ tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki/Perempuan*coret yang tidak perlu 

 

 

KUESIONER AKTIVITAS FISIK 

Petunjuk: 

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini berhubungan dengan pola latihan anda. 

Jawaban anda sebaiknya menunjukkan jawaban yang tepat dan akurat atas pola 

latihan anda. Mohon jawab semua pertanyaan dibawah ini. 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah anda rutin melakukan latihan? YA/TIDAK 

2 Berapa intensitas latihan anda dalam satu minggu?  

3 Sudah berapa lama anda mengikuti latihan? (minggu)  

4 Berapa jam latihan dalam satu minggu?  

 

 Selalu Sering Kadang 

kadang 

Tidak 

pernah 

5. Saya selalu melakukan peregangan 

kepala dengan benar. 

    

6. Saya selalu melakukan peregangan 

tangan dan lengan secara benar. 

    



7. Saya selalu melakukan pemanasan 

selama >30 menit 

    

8. Saya melakukan latihan 2 jam/sesi     

9. Saya selalu melakukan jogging saat 

latihan 

    

10. Saya selalu melakukan gerakan 

dengan instruksi 

    

 

 Selalu Sering Kadang 

kadang 

Tidak 

pernah 

11. Saya merasakan lelah begitu 

selesai latihan 

    

12. Saya selalu mencapai denyut nadi 

sesuai target latihan 

    

13. Saya selalu berjalan kaki lebih 

dari 5 km 

    

14. Saya selalu mengikuti latihan olah 

raga lain di luar ukm setiap hari 

    

15. Saya akan berhenti melakukan 

latihan, pada saat merasa lelah 

walaupun waktu latihan belum 

berakhir 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUESIONER KUALITAS TIDUR 

(PSQI) 

 

Petunjuk: 

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini berhubungan dengan kebiasaan tidur anda pada 

saat setelah melakukan latihan. Jawaban anda sebaiknya menunjukkan jawaban 

yang tepat dan akurat atas kebiasaan tidur malam. Mohon jawab semua 

pertanyaan dibawah ini. 

 

A. Jawablah pada titik yang sudah disediakan. 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Anda biasanya tidur jam berapa pada malam hari?  

2 Berapa lama waktu untuk dapat tertidur pada 

malam hari? 

 

3 Jam berapa anda bangun pagi?  

4 Berapa jam anda tidur pada malam hari?  

 

B. Berilah tanda ( √ ) pada satu jawaban yang sesuai menurut anda. 

 

5.  Tidur anda sering terganggu karena, 

 Selalu Sering Kadang 

kadang 

Tidak 

pernah 

a. Tidak dapat tertidur dimalam 

hari dalam waktu 30 menit 

    

b. Bangun tengah malam atau dini 

hari 

    

c. Terbangun di malam hari untuk 

ke kamar mandi 

    

d. Tidak dapat bernafas dengan 

nyaman di malam hari 

    

e. Batuk atau mendengkur dengan 

sangat keras di malam hari 

    

f. Merasa kedinginan atau 

menggigil demam pada saat 

tidur di malam hari 

    

g. Merasa terlalu panas saat tidur 

malam hari 

    



h. Mendapat mimpi buruk saat 

tidur di malam hari 

    

i. Merasa kesakitan saat tidur di  

malam hari (kram, pegel, dan 

nyeri) 

    

j. Alasan yang lain jika ada yang 

menyebabkan tidur anda 

terganggu ................. 

Dan seberapa sering anda 

mengalami hal tersebut 

    

 

 Selalu Sering Kadang 

kadang 

Tidak 

pernah 

6. Saya merasa obat yang saya 

minum dapat menyebabkan 

ngantuk 

    

7. Saya merasa kesulitan untuk 

terjaga atau segar ketika makan 

dan melakukan aktivitas 

(termasuk kuliah) 

    

8. saya merasa sulit 

berkonsentrasi dalam 

menyelesaikan sesuatu 

    

 

 Sangat 

baik 

Cukup 

baik 

Buruk Sangat 

buruk 

9. Saya menilai kualitas tidur 

saya adalah  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 


