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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia, sama seperti halnya dengan semua binatang 

membutuhkan tidur, makan, air dan oksigen untuk bertahan hidup. 

Untuk manusia sendiri, tidur adalah suatu indikator kesehatan secara 

keseluruhan dan seseorang tidak bisa dibilang sehat jika waktu tidurnya 

kurang. Sebagian dari manusia mengetahui bahwa mendapatkan waktu 

tidur yang cukup itu sangat penting. Akan tetapi, hanya sedikit orang-

orang yang tidur selama delapan jam sehari atau lebih. Karena kurang 

tidur itulah, seseorang menjadi lupa bagaimana rasanya tidur dengan 

waktu yang cukup atau lebih (fully rested). 

Berdasarkan National Sleep Foundation, dewasa awal (18-25 

tahun) membutuhkan waktu tidur selama 7-9 jam per hari (National 

Sleep Foundation, 2010). Kekurangan tidur (kurang dari tujuh jam per 

hari) bisa menyebabkan masalah pada kemampuan kognitif, mood, 

pekerjaan, dan kualitas hidup seseorang. Jika seseorang mengalami 

waktu tidur yang kurang, maka orang tersebut akan mendapatkan 

dampak dari kekurangan tidur itu pada keesokan harinya. Ditambah 

lagi, jika seseorang selama enam hari berturut-turut hanya tidur selama 

enam jam, maka hal tersebut dapat menyebabkan permasalahan pada 

fungsi metabolisme dan hormon (National Sleep Foundation, 2010) .
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National Sleep Foundation melakukan survei dimana kelompok 

usia 19-29 tahun mengaku tidak pernah atau jarang tidur pulas pada hari 

bekerja atau sekolah dengan prosentase sekitar 51%. Mereka 

mengatakan bahwa  lebih dari sepertiga (36%) dewasa muda usia  18-

29 dilaporkan mengalami kesulitan untuk bangun pagi (dibandingkan 

dengan 20% ada usia 30-64 tahun dan 9% di atas usia 65 tahun). 

Hampir seperempat dewasa muda (22%) sering terlambat masuk kelas 

atau bekerja karena sulit bangun (dibandingkan dengan 11% pada 

pekerja usia 30-64 tahun dan 5% di atas usia 65 tahun). Sebesar 40% 

dewasa muda juga mengeluhkan kantuk saat bekerja sekurangnya dua 

hari dalam seminggu atau lebih (dibandingkan dengan 23% pada usia 

30-64 tahun dan 19% di atas usia 65 tahun) (National Sleep Foundation, 

2010). 

Terdapat sebuah penelitian dimana seseorang mencoba untuk 

tidur selama lima jam per malam selama empat minggu. Setelah 

menjalani percobaan selama empat minggu, orang tersebut mendapat 

dampak positif dan dampak negatif dari kurang tidur itu. Untuk dampak 

positifnya, orang tersebut lebih banyak mempunyai waktu ekstra untuk 

melakukan kegiatannya. Untuk dampak negatifnya, orang tersebut 

menjadi mudah mengantuk pada siang hari. Agar orang tersebut dapat 

tetap terjaga pada siang hari, orang tersebut sengaja untuk menyibukkan 

dirinya sendiri dengan melakukan berbagai kegiatan. Kurang tidur juga 

mengakibatkan orang tersebut ingin tidur lebih cepat pada malam 
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harinya. Pada penelitian tersebut, orang tersebut menjadwalkan pukul 

22.00 adalah waktu baginya untuk tidur. Namun karena orang tersebut 

mentargetkan hanya tidur selama lima jam per hari untuk penelitian 

tersebut, pada satu jam sebelum pukul 22.00, orang tersebut merasakan 

kantuk yang berlebihan sehingga membuatnya ingin cepat untuk pergi 

tidur. Untuk mengatasi rasa kantuknya, orang tersebut mencoba untuk 

melakukan aktifitas kecil seperti membaca buku sampai jadwal tidurnya 

tiba (Pinel, 2009). 

Tidur selama delapan jam atau lebih per malam berhubungan 

dengan kesehatan dan umur panjang. Namun fenomena tersebut tidak 

dapat menjadi acuan di Negara Jepang. Dalam buku milik Laura King, 

Tamakoshi dan Ohno mencoba untuk meneliti 104.010 subjek selama 

10 tahun. Mereka meneliti tentang tingkat kematian pada jumlah rata-

rata seseorang tidur setiap malam. Dari hasil penelitian itu

dapat diketahui orang-orang yang tidur selama delapan jam bukanlah 

hal ideal, untuk hidup sehat seperti yang diketahui banyak orang. 

Kematian paling sedikit dialami oleh orang-orang yang tidur antara lima 

sampai delapan jam per malam. Sebaliknya, kematian paling banyak 

terjadi pada orang-orang yang tidur selama tujuh sampai sepuluh jam 

lebih per malam. Namun penelitian tersebut belum bisa menjadi 

kebenaran karena belum ada pemeriksaan lebih lanjut tentang tingkat 

kematian yang lebih banyak pada orang-orang yang tidur lebih dari 

delapan jam (King, 2010).  
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Di dalam buku milik Sutiyono & Nasbori (2008), Carpenter dan 

Graham melakukan penelitian pada seseorang yang tidur larut dan 

bangun lebih siang. Hasil menunjukan adanya perubahan denyut 

jantung. Hal ini disebabkan oleh perubahan hormon yang dihasilkan 

oleh otak. Maser dan Kuo juga menemukan bahwa tidur yang tidak 

bagus berdampak pada kemampuan motorik dan kognitif, koordinasi 

tangan dan mata, ketepatan dalam memperkirakan sesuatu, serta 

kewaspadaan dan konsentrasi. Selain itu tidur yang tidak bagus juga 

berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang (Sutiyono & Nasbori, 

2008, hal. 2). 

Pada buku milik King (2010), Habeck mengatakan, mengurangi 

tidur selama 60 menit hingga 90 menit me mdiabahayakan kemampuan 

seseorang dalam berfungsi pada hari berikutnya. Untuk meningkatkan 

kemampuan seseorang secara optimal, seseorang membutuhkan waktu 

tidur lebih dari delapan jam. Menurut Goh, tidur yang kurang dapat 

menyebabkan tubuh menjadi stres dan dapat mempengaruhi kinerja 

otak. Selain itu, kurangnya tidur dapat menyebabkan kesiagaan dan 

kemampuan kognitif menurun, dan tidak dapat fokus. Kurang tidur juga 

berpengaruh terhadap cara mengambil keputusan yang berhubungan 

dengan suatu rencana yang tidak terduga, kreatifitas seseorang, revisi 

dari suatu rencana, dan komunikasi yang dampaktif. Kurangnya tidur 

juga menjadi salah satu sumber seseorang mengambil keputusan yang 
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menyimpang dari norma dan melanggar prinsip pribadinya (King, 

2010). 

Mahasiwa adalah sekelompok orang yang mempunyai aktivitas 

yang cukup padat. Saat pagi hari, sebagian besar dari mahasiswa sudah 

harus bangun awal untuk mempersiapkan kuliah. Mahasiswa tersebut 

dapat mengalami kesulitan jatuh tertidur sampai larut malam dan 

kemungkinan terbangun di pagi buta. Adanya beban tugas juga 

membuat mahasiswa untuk tetap terjaga hingga larut, bahkan sampai 

pagi hari karena harus segera menyelesaikan tugas yang diperoleh 

(Sulistiyani, 2012). 

Kurang tidur pada mahasiswa juga dapat disebabkan karena ada 

gangguan tidur seperti insomnia, mimpi buruk, teror malam, narkolepsi,  

apnea tidur, dan lain-lain. Orang-orang yang menderita gangguan tidur 

mungkin tidak dapat tertangani secara cepat, sehingga membuat mereka 

tidak bersemangat dan merasa lelah pada kemudian harinya (King, 

2010, hal. 302). 

Fenomena kurang tidur masih dianggap sepele oleh sebagian 

orang. Padahal dampak dari kurang tidur itu sendiri seringkali 

merugikan seperti penurunan kinerja otak, permasalahan pada mood dan 

pekerjaan. Kurang tidur juga menyebabkan badan menjadi tidak fit dan 

mudah sakit. Hal ini dikarenakan sistem imun pada tubuh berkurang 

akibat proses tidur yang tidak cukup. 
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Pada tanggal 2 November 2015, penulis melakukan wawancara 

dengan salah satu mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang dengan program studi Desain Komunikasi Visual (DKV) 

Penulis mewawancarai Y, salah satu mahasiswa jurusan DKV. Y 

mengatakan pada saat Y mendapatkan banyak tugas kuliah, Y biasanya 

tidur selama tiga sampai lima jam sehari. Berbeda ceritanya bila Y 

sedang tidak banyak tugas, Y akan tidur selama delapan jam atau lebih. 

Setelah ditelusuri lebih lanjut, awal dari Y kurang tidur adalah pada saat 

Y menjalankan kegiatan Pembekalan Terpadu Mahasiswa Baru 

(PTMB), dimana Y harus bangun pagi untuk mengikuti acara PTMB, 

lalu pulang malam, dan sesampainya di rumah, Y mengerjakan tugas 

yang didapat dari PTMB itu. Tidak hanya pada saat PTMB saja Y 

kurang tidur, faktor jurusan yang Y pilih juga menjadikan hal tersebut 

menjadi faktor tambahan Y kurang tidur. Jika Y mendapat banyak tugas 

untuk esok hari, maka Y tidak akan tidur pada malam harinya. Y lebih 

memilih untuk tidur pada siang harinya selama kurang lebih tiga sampai 

empat jam karena malamnya Y akan begadang sampai pagi demi 

menyelesaikan tugasnya. Jika Y sedang tidak banyak tugas, Y bisa tidur 

lima sampai tujuh jam per hari.  

Selama Y kurang tidur, Y mendapatkan dampak jangka panjang 

dari kurang tidur itu sendiri. Seperti gampang stres dan depresi, 

penurunan kinerja otak seperti susah mengingat informasi yang baru 
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didapat, sulit untuk berkonsentrasi, tidur disela-sela kuliah, dan tubuh 

menjadi cepat letih (Y, 2015). 

Berbeda cerita dengan S, K, dan A yang merupakan para alumni 

dari Univeristas Katolik Soegijapranata Semarang, S sering tidur larut 

malam karena mengalami insomnia. S baru bisa tertidur pada pukul satu 

dini hari. Padahal pagi harinya, S harus mengikuti perkuliahan. Mau 

tidak mau S harus rela jam tidurnya terpotong karena insomnia tersebut. 

Dampak jangka pendek yang S rasakan seperti mengantuk berlebihan 

pada saat beraktifitas, kurang fokus, dan tidak bisa berpikir cepat. S 

tidak menggunakan obat atau pil tidur untuk membantu S tidur cepat 

karena S takut obat tersebut akan memiliki dampak samping untuk 

kedepannya. 

S mencoba untuk melakukan olah raga pagi seperti jogging 

supaya S bisa tidur dengan cepat. S mengatakan bahwa cara ini sedikit 

demi sedikit bisa membantu S untuk tidur cepat sehingga S terus 

memelihara kebiasaan tersebut sampai sekarang (S, 2015). 

Sementara itu, K mengatakan saat K tidur selama dua sampai 

tiga jam sehari, tubuhnya akan mengalami tindihan atau anggota tubuh 

yang tidak bisa digerakan sama sekali. Selain tindihan, K akan 

merasakan gejala seperti kepala pusing, lebih cepat marah, dan badan 

yang kurang fit seperti menggigil (K, 2015). 

Lalu, A mengatakan pada saat A tidur selama empat jam per hari, 

A merasakan gejala kurang tidur seperti badan terasa letih, kepala 
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pusing, mengantuk saat berada di kelas, adanya perasaan malas dalam 

menjalani aktivitas, badmood, dan mudah marah atau merasa sedih. 

Alasan A sering kurang tidur antara lain membuat tugas yang 

mengharuskan A untuk begadang sampai tugasnya selesai. Selain itu, 

pekerjaan part time yang A jalankan juga membuat A tidak bisa 

mendapat tidur yang cukup (A, 2015). 

 

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa 

manusia membutuhkan tidur paling sedikit selama tujuh sampai 

Sembilan jam sehari. Kekurangan tidur dapat menyebabkan menurunya 

performa kerja, kemampuan kognitif, dan mood yang cepat berubah. 

Kurang tidur juga mengakibatkan rasa kantuk yang besar pada siang 

hari. Mahasiswa bisa mengalami kurang tidur yang disebabkan oleh 

tugas yang didapat pada saat kuliah dan keharusan untuk kuliah pada 

pagi hari. Dari keempat subjek yang penulis dapatkan, rata-rata dari 

mereka yang kekurangan tidur sebagian besar memiliki dampak yang 

sama. Seperti susah mengingat, sulit berkonsentrasi, mengantuk 

berlebihan pada siang hari, tidak bisa berpikir cepat, dan kepala pusing. 

Penulis menyimpulkan bahwa berbeda orang, berbeda juga 

dampak yang dirasakan apabila sama-sama kekurangan tidur. Seperti 

hasil di atas, peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Faktor yang Memengaruhi dan Dampak Kurang Tidur 
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Pada Mahasiswa Jurusan Arsitektur Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-

faktor yang menyebabkan mahasiswa kurang tidur dan dampak apa 

yang diterima saat mengalami kurang tidur pada mahasiswa arsitektur 

Unika Soegijapranata. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam 

bidang ilmu psikologi pada aspek psikologi kesehatan yang 

menunjuk pada dampak dari perilaku kurang tidur. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 

informasi bagi para mahasiswa dan masyarakat luas mengenai 

dampak-dampak yang akan diterima apabila seseorang kurang 

tidur. 

  




