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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi, baik dari segi 

fisiologis maupun psikologis. Segala yang dibutuhkan manusia untuk 

mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan 

disebut kebutuhan. Berdasarkan teori Maslow, manusia mempunyai lima 

kebutuhan dasar yang paling mendasar, yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

keselamatan, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan rasa berharga, 

kebutuhan aktualisasi diri (Potter dan Perry, 2006). Kebutuhan fisiologis salah 

satunya adalah tidur dan istirahat. 

Pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur sangat penting terutama bagi 

orang yang sedang sakit agar lebih cepat memperbaiki kerusakan pada sel. Jumlah 

energi yang diharapkan untuk memulihkan status kesehatan dan mempertahankan 

kegiatan dalam kehidupan sehari-hari akan terpenuhi, apabila kebutuhan istirahat 

dan tidur tersebut cukup. Disisi lain, orang yang mengalami kelelahan 

membutuhkan istirahat dan tidur lebih dari biasanya. Namun, untuk orang yang 

kebutuhan istirahat dan tidurnya tidak terpenuhi akan menyebabkan gangguan 

tidur (Guyton dan Hall, 2008). 

Setiap tahun diperkirakan sekitar 20%-50% orang dewasa melaporkan 

adanya gangguan tidur dan sekitar 17% mengalami gangguan tidur yang serius. 

Prevalensi gangguan tidur pada dewasa cukup tinggi yaitu sekitar 67 % pada 
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tahun 2010 (World Health Organization, 2010). Di Indonesia, setiap tahun 

diperkirakan sekitar 35%-45% orang dewasa melaporkan adanya gangguan tidur 

dan sekitar 25% mengalami gangguan tidur yang serius. Prevalensi gangguan 

tidur pada dewasa cukup tinggi yaitu sekitar 50 % pada tahun 2010 (Depkes RI, 

2010).  

Tidur adalah bagian dari ritme biologis tubuh yang berfungsi untuk 

mengembalikan stamina. Tidur yang normal melibatkan dua fase yaitu gerakan 

bola mata cepat atau rapid eye movement (REM) dan tidur dengan gerakan bola 

lambat atau non-rapid eye movement (NREM) (Potter dan Perry, 2007). Kualitas 

tidur mengalami perubahan yaitu pada saat tidur REM mulai memendek. 

Penurunan progresif pada tahap NREM 3 dan 4, dan hampir tidak memiliki tahap 

4. Perubahan sistem saraf pusat yang mempengaruhi pengaturan tidur 

menyebabkan perubahan pada kualitas tidur (Saryono dan Widianti, 2010).  

Tidur merupakan periode istirahat yang berlangsung secara berkala dari 

pernurunan kesadaran sampai tidak adanya aktivitas. Tidur secara baik dan benar 

akan mendatangkan kekuatan baru bagi tubuh, istirahatnya otak dan 

menghilangkan kelelahan. Tidur memiliki banyak manfaat, dalam surat An-Naba 

ayat 9, Allah SWT berfirman:  

 

“Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat” 

Adanya gangguan tidur dapat berpengaruh pada kualitas tidur seseorang. 

Menurut data epidemologi, tidur kurang dari 6 jam per hari erat hubungannya 
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dengan peningkatan mortalitas, seperti penyakit jantung dan kanker. Tidur yang 

terganggu berdampak pada fungsi kognitif, meliputi konsentrasi yang berkurang, 

reaksi yang lambat dan penurunan kewaspadaan. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur yaitu, usia, diet, motivasi, kebudayaan, 

alkohol, merokok, lingkungan, gaya hidup dan aktivitas fisik (Taylor et., al, 

2009). 

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, 2009). Aktivitas fisik terdiri dari tiga jenis, 

yaitu aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sedang dan aktivitas fisik berat. 

Aktivitas fisik yang berat menyebabkan kelelahan, suatu mekanisme perlindungan 

tubuh untuk menghindari kerusakan sehingga terjadi pemulihan. Metabolisme 

tubuh yang lelah akan merespon tubuh untuk tidur dan istirahat (Rahman, 2008). 

Sekumpulan dari aktivitas fisik yang bertujuan mengkondisikan tubuh, 

meningkatkan kesehatan, dan mempertahankan kebugaran disebut olah raga. 

Program olah raga atau aktivitas fisik sangat bergantung pada kadar dari masing-

masing tubuh seseorang. faktor fisiologis, emosional dan perkembangan akan 

mempegaruhi toleransi aktivitas (Haskell, 2000 dalam Wilda, 2013). 

Olah raga yang teratur dapat meningkatkan fungsi tubuh seperti, fungsi 

jantung dan paru (ketahanan), kebugaran otot dan tulang (fleksibilitas dan 

integritas tulang), serta kesejahteraan psikologis. Selain itu, dapat merangsang 

penurunan aktivitas saraf simpatis dan meningkatkan aktivitas parasimpatis yang 

berakibat pada penurunan hormon adrenalin, norepinefrin dan katekolamin yang 
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menyebabkan rasa lelah pada tubuh manusia (Gillespie, 2006). Penelitian Pratama 

(2013) menunjukkan bahwa terdapat dampak pada olahragawan atau atlet yang 

kelelahan mengalami gangguan tidur. Atlet yang seharusnya sehat dan bugar akan 

mengalami kelelahan, bahkan mendatangkan penyakit bagi atlet itu sendiri. 

Umumnya seseorang berolahraga agar bugar namun disisi lain mendatangkan 

penyakit. 

Program aktivitas fisik terbaik adalah kombinasi olahraga fisik yang 

menghasilkan berbagai manfaat psikologis dan fisiologis. Selain dari segi fisik, 

dari segi psikolog juga mendapatkan manfaat dari aktivitas fisik tersebut. 

Contohnya adalah berenang, jogging, aerobik, dansa, bersepeda dan 

menggerakkan lengan dan kaki (Einas, 2013). 

Hasil survei dan wawancara dilakukan oleh peneliti pada bulan November 

2016 kepada mahasiswa UKM Tapak Suci UMY sebanyak 5 orang. Berdasarkan 

studi pendahuluan 4 orang mengatakan susah tidur dan kadang merasa kurang 

puas saat bangun dari tidur jika pola aktivitas latihannya kurang dan 1 orang 

mengatakan tidak terjadi gangguan tidur. Selain itu jika jarang latihan mahasiswa 

UKM Tapak Suci UMY merasa kurang bugar saat bangun dari tidur. 

Peneliti memilih mahasiswa UKM Tapak Suci sebagai subjek penelitian 

dikarenakan masih kurangnya studi keperawatan yang mengarah ke bidang olah 

raga. Dari penelitian Pratama (2013) didapatkan hasil terdapat perbedaan pada 

orang yang beraktivitas fisik teratur dan tidak teratur. Orang yang beraktivitas 

teratur akan mendapatkan kualitas tidur yang baik. 
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Berdasarkan latar belakang dan studi pendahuluan tersebut peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Aktivitas Fisik Dengan 

Kualitas Tidur Pada Mahasiswa UKM Tapak Suci Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian “Apakah ada hubungan aktivitas fisik dengan kualitas tidur pada 

mahasiswa UKM Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

aktivitas fisik dengan kualitas tidur pada mahasiswa UKM Tapak Suci 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik responden mahasiswa UKM tapak 

suci Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berupa usia, jenis 

kelamin dan interval latihan. 

b. Untuk mengidentifikasi aktivitas fisik pada mahasiswa UKM Tapak 

Suci Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

c. Untuk mengidentifikasi kualitas tidur pada mahasiswa UKM Tapak 

Suci Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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d. Untuk menganalisa hubungan aktivitas fisik dengan kualitas tidur 

pada mahasiswa UKM Tapak Suci Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi ilmu keperawatan 

Perawat sebagai tenaga kesehatan dengan wawasan yang luas dapat 

menjadikan bahan penambah pengetahuan tentang aktivitas fisik dengan 

kualitas tidur. 

2. Bagi atlet dan pelatih 

Atlet dan pelatih dapat menjadikan karya tulis ini sebagai masukan dan 

menambah ilmu pengetahuan tentang aktivitas fisik dan kualitas tidur.  

3. Bagi peneliti 

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian yang berhubungan 

dengan aktivitas fisik dan kualitas tidur pada olahragawan lainnya. 

E. Penelitian Terkait 

Beberapa penelitian yang hampir serupa dan berhubungan dengan aktivitas 

fisik dan kualitas tidur adalah sebagai berikut: 

1. Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kualitas Tidur Perawat di RSUD Ungaran 

Kabupaten Semarang (Azis, 2013). Jenis penelitian ini adalah observasional 

analitik dengan rancangan cross sectional. Penelitian Azis memiliki hasil uji 

statistik dengan menggunakan chi square didapatkan nilai (4,11) > (3,84) 

dan p value 0,043 (α= 0,05) yang berarti terdapat hubungan aktifitas fisik 

dengan kualitas tidur perawat di RSUD Ungaran. Persamaan penelitian Azis 
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dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas aktivitas dan kualitas 

tidur akan tetapi memiliki perbedaan pada sampel, penelitian ini 

menggunakan atlet tapak suci sebagai sampel. 

2. Analisis Status Gizi dan Aktivitas Fisik dengan Ketahanan Fisik Siswa di 

Sekolah Polisi Negara Batua Makassar Sulawesi Selatan (Sidratulmuntaha 

et., al, 2013). Penelitian Sidratulmuntaha memiliki hasil uji statistik dengan 

nilai signifikansi p=0,818 dan r = -0,017 yang berarti terdapat hubungan 

yang tidak signifikan antara aktivitas fisik dengan ketahanan fisik pada 

siswa. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel, 

Sidratulmuntaha menggunakan ketahanan fisik sebagai variabel dependen 

sedangkan peneliti menggunakan kualitas tidur sebagai variabel dependen.      

3. Association between Physical Activity and Insomnias among Saudi Female 

Collage Students (Einas Al-Elisa et., all, 2013). Hasil uji statistik 

menggunakan pearson correlation menunjukkan nilai signifikansi dengan r 

=-0,353 dan p=0,149 yang berarti terdapat pengaruh aktivitas fisik dengan 

penurunan gejala insomnia pada mahasiswa. Perbedaan dengan penelitian 

ini terletak pada penggunaan variabel, Einas menggunakan insomnia 

sebagai  variabel dependen sedangkan peneliti menggunakan kualitas tidur 

sebagai variabel dependen. 


