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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

(UMY). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu perguruan 

tinggi di Yogyakarta yang terletak di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Kasihan, 

Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta memiliki beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM). Beberapa diantaranya ada UKM drum corps, UKM sepak bola, UKM 

seni musik, UKM basket, UKM seni rupa, dan UKM tapak suci.  

UKM Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada periode 

2016/2017 dibina oleh Dr. Danang Wahyu Muhammad S.H, M.Hum, diketuai 

oleh Martsel Fathinnaufal dan memiliki wakil ketua bernama Kukuh Akhfadahur. 

Selain kepengurusan umum, UKM ini juga memiliki beberapa kepengurusan 

seperti, bidang pengkaderan, bidang sarana dan prasarana, bidang sosial ekonomi 

dan bidang ke-Islaman dan ke-Muhammadiyahan. Sekitar seratus mahasiswa dari 

berbagai angkatan dan berbagai jurusan terdaftar sebagai anggota UKM Tapak 

Suci Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan tetapi hanya sekitar 25 

mahasiswa yang sampai saat ini masih aktif mengikuti latihan dalam UKM Tapak 

Suci Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  

Jadwal latihan UKM Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

dibagi menjadi dua, yaitu jadwal latihan reguler dan jadwal latihan training
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center. Jadwal latihan reguler dilakukan pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu, pada 

pukul 15.30 WIB. Jadwal training center dilakukan pada hari Senin, Rabu, Jum’at 

pada pukul 19.00 WIB. Tambahan latihan di hari Minggu pukul 08.00 WIB. 

Jadwal latihan reguler diikuti oleh mahasiswa umum, berbeda dengan 

jadwal training center yang hanya diikuti untuk mahasiswa yang akan mengikuti 

perlombaan. Biasanya mahasiswa yang mengikuti jadwal latihan training center 

juga mengikuti jadwal latihan reguler. Durasi latihan per sesi sekitar 1,5 jam 

sampai 2 jam, yang terdiri dari pemanasan, latihan inti dan pendinginan. 

Mahasiswa UKM Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

memiliki jadwal latihan yang berbeda disetiap mahasiswa. Ada yang berangkat 2 

kali, 3 kali seminggu, bahkan ada yang berangkat seminggu penuh.   

B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Univariat 

Hasil analisis univariat digunakan untuk melihat gambaran karakteristik 

responden. Analisa ini mencakup umur, jenis kelamin, frekuensi latihan, 

aktivitas fisik dan kualitas tidur. Dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur dan Frekuensi 

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

Variabel Mean Median SD Min-Maks IK 95% 

Umur 

(tahun) 

19,60 19 1,683 18-25 18,91-20,29 

Frekuensi 

Latihan 

(kali/minggu) 

3,56 3 1,685 1-7 2,86-4,62 

Sumber: Data Primer (2017). 
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Berdasarkan tabel 4.1, 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 4.2 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). 

Berdasarkan tabel 4.2, didapatkan karakteristik mayoritas responden 

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 
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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%). 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel 

dependen yaitu aktivitas fisik dengan variabel independen yaitu kualitas tidur.  

Tabel 4.3 Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kualitas Tidur 

(N=25) 

 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   

Sumber: Data Primer (2017). 

Berdasarkan tabel 4.3, 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. 
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Selanjutnya, hasil uji statistik menggunakan uji Sommer’s didapatkan 

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

C. Pembahasan 

a. Karakteristik responden 

Hasil penelitian menunjukkan karakteristik mahasiswa UKM Tapak 

Suci Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terdiri dari 25 orang anggota 

tapak suci yang selalu mengikuti latihan. Sebanyak 8 orang berusia 19 tahun 

dan didominasi jenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 16 orang.  

Didapatkan mahasiswa UKM biasa mengikuti latihan dengan frekuensi 

latihan 3-5 kali seminggu. 

Perbedaan aktivitas fisik laki-laki dan perempuan berkaitan dengan 

kekuatan maksimal otot yang berhubungan dengan luas permukaan tubuh, 

komposisi tubuh, kekuatan otot, hormon dan sebagainya. Sampai pubertas 

laki-laki hampir sama dengan perempuan, tetapi setelah pubertas terjadi 

perbedaan, terutama berhubungan dengan daya tahan kardiorespiratori pada 

perempuan yang lebih rendah 5-25% daripada laki-laki (Sharkley, 2011). 
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Perempuan memiliki jaringan lemak lebih banyak, perbedaan hormon 

testosteron dan esterogen berpengaruh dengan hal tersebut. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian dari Mexitalia et al dalam Adityawarman (2011), 

bahwa jumlah laki-laki yang melakukan aktivitas fisik lebih banyak secara 

bermakna dibandingkan perempuan. Hasil ini sesuai dengan temuan 

RISKESDAS 2009  yang menyatakan bahwa laki-laki cenderung lebih aktif 

dibandingkan perempuan (Depkes RI, 2010). 

Usia responden didominasi usia remaja akhir atau usia dewasa awal 

(±19 tahun). Kebugaran meningkat sampai mencapai maksimal pada usia 25-

30 tahun, kemudian akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh 

tubuh, kira-kira sebesar 0,8-1% pertahun, akan tetapi bila rajin berolahraga 

penurunan ini dapat dikurangi sampai separuhnya (Adityawarman, 2011). 

Sesuai dengan penelitian Muizzah (2013) yang menyatakan bahwa usia 

remaja sampai dengan dewasa merupakan usia yang produktif sehingga 

cenderung melakukan berbagai kegiatan aktivitas fisik. Usia remaja akhir 

atau dewasa awal memiliki kemampuan fungsi alat gerak yang lebih dominan 

dari pada usia lainnya. Hal ini dikarenakan kemampuan atau kematangan 

fungsi alat gerak sejalan dengan perkembangan usia (Guyton dan Hall, 2008). 

b. 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, 2009). Jensen dan Leblanc dalam 

Suprayoga (2013) menyebutkan bahwa untuk mendapatkan hasil maksimal, 
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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, lebih dari sebagian 

mahasiswa UKM tapak suci yaitu sebanyak 15 dari 25 responden (60%) 

melakukan aktivitas dengan kategori sedang, selanjutnya 9 responden (36%) 

melakukan aktivitas fisik kategori berat, dan 1 responden (4%) melakukan 

aktivitas fisik kaategori ringan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat aktivitas fisik pada 

mahasiswa UKM Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam 

kategori sedang yaitu sebanyak 15 dari 25 responden (60%). 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.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tingkat aktivitas fisik 

kategori berat pada mahasiswa UKM Tapak Suci Universitas Muhammadiyah 
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Yogyakarta yaitu sebanyak 9 dari 25 responden (36%). Berdasarkan jawaban 

responden pada komponen frekuensi latihan dalam kuesioner aktivitas fisik, 

responden selalu melakukan latihan dengan frekuensi 4-7 kali per minggunya. 

Dan dari kebanyakan responden yang beraktivitas berat, menambah jadwal 

latihan di luar UKM. 

c. Kualitas tidur 

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 

(Aimul, 2006).  

Jurnal Sport Medicine (2016) 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 

(Morgan, 2012).  

Penelitian Pratama (2013) menyatakan bahwa seseorang yang 

melakukan aktivitas fisik atau latihan yang terlalu berat akan menyebabkan 

gangguan pada tidurnya yang selanjutnya berdampak pada kualitas tidur yang 
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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 jawaban responden 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 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 responden dari kuesioner  

PSQI, responden menyatakan dalam satu minggu terakhir rata-rata kualitas 

tidurnya baik dan membutuhkan waktu yang sebentar untuk menanti sebelum 

jatuh tertidur. 

d. Hubungan aktivitas fisik dengan kualitas tidur 

Berdasarkan hasil uji Sommer’s yang dilakukan pada tabel 4.3, 

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. 



37 
 

 
 

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 (2015) yang menyatakan bahwa seseorang dengan tingkat 

aktivitas sedang, cenderung memiliki kualitas tidur yang baik dari pada 

seseorang dengan tingkat aktivitas fisik yang tinggi. Penelitian Pratama 

(2013) 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. 

Chang (2013) menyatakan bahwa seorang yang memiliki aktivitas fisik 

terlalu tinggi akan menyebabkan gangguan tidur pada masa jatuh tidur 

sehingga seorang tersebut dapat mengalami insomnia. Durasi untuk jatuh 

tidur yang lebih lama akan berefek samping pada saat bangun dari tidur, 

badan menjadi tidak bugar dan mengurangi waktu metabolisme tubuh. 

Penelitian Einas (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara 

aktivitas fisik dengan kualitas tidur. Sesuai dengan penelitiannya yang 

menyebutkan bahwa intensitas latihan fisik sedang, akan memperbaiki 

kualitas tidur pada mahasiswa. Disebutkan bahwa olahraga aerobik dengan 

intensitas sedang akan mengurangi kecemasan sebelum tidur dan 

memperbaiki kualitas tidur. 
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Penelitian Rohmawati (2015) menyatakan terdapat hubungan yang 

signifikan antara frekuensi latihan aktivitas fisik dengan kualitas tidur pada 

lansia. Responden yang memiliki frekuensi latihan teratur akan mendapatkan 

kualitas tidur yang baik, namun sebaliknya responden yang aktivitas 

latihannya tidak teratur kemingkinan akan mendapatkan 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 fisik yang berlebihan tersebut 

sehingga dapat menyebabkan kelelahan otot, kehilangan tingkat energi dan 

dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan ketegangan otot, cedera dan 

menyebabkan masalah untuk jatuh tidur, mempertahankan tidur dan bangun 

lebih awal (Sudarma, 2008). 

D. Kekuatan dan Kelemahan Penelitian 

1. Kekuatan Penelitian 

a. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan pada 

mahasiswa UKM Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

yang meneliti tentang aktivitas fisik dengan kualitas tidur. 
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b. Penelitian ini bisa digunakan sebagai gambaran pola latihan supaya 

mahasiswa UKM tetap memperhatikan frekuensi atau intensitas latihan 

yang tidak berlebihan. 

c. Responden menunjukkan sikap yang terbuka dan terkoordinasi dengan 

baik sehingga memudahkan bagi peneliti memperoleh sampel yang 

telah ditentukan. 

d. Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini sudah dilakukan uji 

validitas dengan diujikan person product moment dan realiabilitas. 

2. Kelemahan Penelitian 

a. Jumlah responden yang sedikit, hanya berjumlah 25 mahasiswa yang 

aktif mengikuti latihan. 

b. Peneliti tidak memperhatikan adanya faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kualitas tidur seperti, penyakit, stres psikologi, 

lingkungan, dan nutrisi. 

 


