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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Rangkuman Hasil  Penelitian 

Subjek NA, ARW, dan ITM adalah beberapa dari mahasiswa 

jurusan arsitektur Universitas Katolik Soegijapranata yang sedang 

menghadapi tugas akhir. Karena kesibukan mereka untuk mengerjakan 

tugas akhir tersebut membuat mereka kurang tidur. Ketiga subjek 

tersebut rela untuk begadang agar tugas-tugas mereka selesai. Selain 

kegiatan perkuliahan, ketiga subjek juga aktif mengikuti kegiatan lain di 

luar kampus.  

Subjek NA mengalami kurang tidur dimulai sejak SMA. Saat 

subjek berada di bangku SMA, subjek menghabiskan waktunya dengan 

bermain game, chatting, dan berpergian bersama teman-temannya 

sampai larut malam. Karena tidak ada yang mengawasi subjek saat 

subjek SMA, subjek menjadi lebih bebas kapan subjek akan pulang ke 

rumah. Subjek tidak bisa tidur lebih awal karena subjek sudah terbiasa 

untuk tidur pada pagi hari. Sehingga ketika subjek memaksakan dirinya 

untuk tidur cepat, subjek menjadi seperti terkena insomnia dan tetap 

terjaga untuk waktu yang sangat lama. Subjek ARW dan ITM mulai 

kurang tidur saat mereka memasuki dunia perkuliahan. Dengan 

banyaknya tugas seperti tugas kecil dan tugas besar, sedikit demi sedikit 

mereka mulai terbiasa untuk kurang tidur atau tidak tidur dalam sehari 
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atau lebih. Subjek ARW dan ITM juga memiliki kegiatan di luar 

kampus. Subjek ARW memiliki kegiatan seperti tugas proyek bersama 

dengan paman subjek. Namun karena tugas proyek memiliki tenggat 

waktu yang lebih sedikit daripada tugas besar, subjek ARW lebih 

mementingkan tugas proyek. Setelah tugas proyek selesai, baru subjek 

akan mencicil tugas kecil dan tugas besar.  

Saat ketiga subjek kurang tidur, subjek NA dan ARW tidak 

memanfaatkan waktu siang hari untuk tidur sebaliknya, subjek ITM 

akan tidur siang apabila ia memiliki waktu senggang atau ketika subjek 

sedang mengantuk. Subjek NA dan ARW lebih senang menggunakan 

waktu luangnya untuk bermain game atau melakukan aktifitas lain 

untuk mengurangi rasa lelahnya. ketika subjek ITM tidur siang, subjek 

mengaku badannya lebih segar daripada kalua ia tidak tidur siang. 

Karena kegiatan sehari-hari subjek saat kuliah membuat dirinya capek, 

subjek ITM memilih untuk beristirahat supaya dia memiliki energi 

untuk melanjutkan tugasnya. 

Ketiga subjek memiliki dampak dari kurang tidur yang hampir 

sama. Seperti badmood, lambat dalam berpikir, cemas, kepala pusing, 

berat badan turun, dan kondisi tubuh melemah. 
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Tabel 4. Analisis Dampak Kurang Tidur pada Ketiga Subjek. 

 

Ketika ketiga subjek sedang badmood, teman-teman di sekitar 

subjek tidak menjauhi mereka. Teman-teman mereka memaklumi 

keadaan tersebut karena lingkungan sekitar yang sama-sama mengalami 

kurang tidur. Pada saat teman-teman di sekitar subjek juga mengalami 

kurang tidur, mereka akan diam dan tetap bekerja pada urusannya 

masing-masing. Bicara pun hanya seperlunya saja. 

Ketika subjek NA sedang badmood, subjek tidak merasa 

badmood selama seharian, namun saat subjek marah mengenai suatu 

Dampak NA ARW ITM 

Badmood V V V 

Lambat dalam 

berpikir 
V V V 

Cemas  V V - 

Kepala pusing V - V 

Berat badan turun - - V 

Kondisi badan 

melemah 
V V  

Hilangnya 

perhatian 
- - V 

Badan pegal 
- V - 
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hal, subjek akan segera membaik sehingga subjek tidak berlama-lama 

menjadi badmood. Ketika subjek ARW sedang merasa badmood, subjek 

tidak membiarkan orang lain tahu bahwa subjek sedang badmood 

sehingga teman-teman subjek tidak mengetahuinya. Saat subjek ITM 

merasa badmood, subjek akan lebih banyak diam. Hal ini dikarenakan 

subjek menjadi malas untuk berbicara. Sehingga subjek lebih banyak 

diam dan mendengar. 

Ketika ketiga subjek akan begadang, mereka memilih untuk 

minum kopi atau memakan camilan. Untuk subjek NA, NA lebih 

memilih untuk makan camilan agar tetap terjaga. Namun, apabila dia 

sudah tidak kuat untuk tetap terjaga dan mulai mengantuk, NA akan 

minum kopi. Akan tetapi dampak samping dari kopi tersebut membuat 

jantungnya berdebar cepat sehingga subjek juga tidak terlalu sering 

untuk minum kopi. Subjek baru akan minum kopi apabila sudah benar-

benar mengantuk . Subjek ARW akan makan camilan dan minum kopi 

atau soda untuk membuatnya terjaga. Subjek akan berganti-ganti jenis 

minuman antara kopi atau soda sesuai dengan mood subjek. Subjek ITM 

lebih banyak dalam minum kopi daripada makan camilan. Pada awal 

semester, subjek ITM bisa minum kopi sampai berkali-kali. Subjek akan 

minum kopi setiap subjek mulai mengantuk. Namun, saat ini subjek 

ITM mulai mengurangi konsumsi kopi yang berlebihan tersebut 

dikarenakan subjek sudah menyelesaikan kegiatan perkuliahannya. 
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Saat ketiga subjek begadang, ketiga subjek akan lupa untuk 

makan. Karena terus memfokuskan diri untuk menyelesaikan tugas, 

mereka sampai melupakan makan. Bagi mereka, makan sekali dalam 

sehari sudah bagus. Akan tetapi subjek NA mengharuskan diri sendiri 

untuk tetap memperhatikan pola makannya karena subjek memiliki 

sakit maag. Subjek NA akan makan apabila terasa sakit maagnya akan 

kambuh.  

Ketiga subjek mengaku tidak pernah menggunakan obat tidur 

untuk membantu mereka cepat tidur. Ketiga subjek baru akan tidur 

ketika tugas mereka sudah selesai.  

 

B. Pembahasan 

Rata-rata manusia membutuhkan waktu tidur selama tujuh 

sampai delapan jam per hari agar terhindar dari mengantuk di siang 

hari. Namun, kebutuhan manusia dalam tidur berbeda-beda. Saat 

seseorang terbangun dan badannya terasa sehat walaupun hanya tidur 

selama lima jam, maka dapat dikatakan bahwa jam tidurnya tercukupi. 

Jika orang merasa puas dengan jam tidurnya, maka ia tidak akan 

mengalami perasaan lelah, cepat gelisah, lesu, dan sebagainya (National 

Sleep Foundation, 2010). 

Pada jurusan arsitektur Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang, pada semester awal kuliah sudah disibukkan oleh oleh tugas-

tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Terdapat berbagai macam 
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tugas yang diberikan seperti tugas kecil yang memiliki tenggang waktu 

yang sedikit dan tugas besar yang batas pengumpulannya memiliki 

tenggat waktu yang cukup lama, yaitu dikumpulkan pada akhir 

semester. Karena tuntutan itulah yang membuat mahasiswa jurusan 

arsitek lebih memilih untuk mengurangi jam tidurnya daripada 

mendapat nilai jelek karena tugas yang dibuat tidak maksimal. 

Salah satu faktor penyebab kurang tidur pada ketiga subjek yang 

peneliti temui adalah banyaknya tugas yang mereka terima. Tak jarang 

pula mereka diharuskan untuk begadang agar tugas mereka bisa selesai 

tepat waktu. Dua subjek lebih memilih untuk mengerjakan tugas 

minggu-minggu mendekati deadline. Hal itu dikarenakan mereka belum 

memiliki keinginan untuk mengerjakannya atau belum ada 

tantangannya bila tidak mengerjakan tugas saat mendekati deadline.  

Ketiga subjek menggunakan kopi supaya mereka dapat terus 

terjaga ketika sedang begadang mengerjakan tugas. Kopi merupakan 

sumber kafein selain minuman energi, cocoa, dan, softdrink. 

Mengkonsumsi kopi juga dapat memberikan stimulasi, menambah 

energi, dan dapat menghilangkan kantuk. Konsumsi kopi dengan 

takaran rendah memberikan dampak positif dan mengurangi dampak 

samping dari penggunaan kopi. Mengkonsumsi minuman berkafein 

memiliki dampak seperti insomnia, nyeri kepala, dan lain-lain. 

Konsumsi kopi secara berlebihan juga dapat menimbulkan dampak 

ketergantungan (Liveina, 2014, hal. 3). 
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Penggunaan kopi dapat disebabkan karena kurang tidur pada 

malam sebelumnya, untuk menambah energi, memperbaiki mood, dan 

lain-lain. Kopi bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan seseorang 

dan mengimbangi kemampuan kognitif yang berkurang sebagai akibat 

dari kurang tidur. Kopi juga  membuat mood seseorang meningkat 

menjadi lebih positif (Purdiani, 2014). 

Subjek ARW dan ITM tidak mengalami dampak samping seperti 

ketagihan kafein akibat mengkonsumsi kopi. Terutama untuk subjek 

ITM yang dari awal semester sudah mengkonsumsi kafein dengan dosis 

yang banyak. Namun, subjek NA mengalami dampak samping dari kopi 

seperti jantung berdebar. Dampak samping dari jantung berdebar ini 

dikarenakan zat kafein membuat tubuh menjadi lebih banyak memompa 

darah dan meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. 

Ketika kurang tidur, ketiga subjek mengatakan bahwa mereka 

merasa badmood, badan terasa capek karena tidak beristirahat dengan 

baik, dan kurang dalam perhatian. Hal ini diperkuat menurut (Hidayat & 

Uliyah, 2005)yaitu, kurang tidur dapat menyebabkan tubuh terasa lelah 

dan akan menjadi cepat marah. 

Selain itu ketiga subjek juga menjadi lambat dalam berpikir. Hal 

ini didukung oleh pernyataan Maas dalam buku Sutiyono yang 

mengatakan bahwa ketika seseorang kurang tidur, otak akan membuat 

proses berpikir menjadi lambat sehingga otak kebingungan. Apabila 
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seseorang terus-menerus kekurangan tidur, dapat terjadi hilangnya 

perhatian dan konsentrasi (Sutiyono & Nasbori, 2008, hal. 2). 

 Dampak lain dari kurang tidur adalah meningkatkan kecemasan 

(Utami, 2012). Subjek pertama dan subjek kedua merasa cemas saat 

kurang tidur. Subjek pertama merasa cemas akan tugasnya sampai-

sampai terbawa mimpi. Subjek pertama merasa cemas karena tugas 

yang belum selesai ia kerjakan, sehingga subjek menjadi terus tentang 

tugasnya itu. Namun, subjek tidak mengutarakan cemas yang ia 

rasakan. Subjek hanya memendam perasaan cemas tersebut. 

Ketiga subjek juga mengalami kurang makan pada saat 

begadang, Hal ini dikarenakan ketiga subjek lupa untuk makan sehingga 

waktu makan pun tidak teratur. Ketika begadang, subjek NA menjadi 

melupakan jam makannya. Namun, karena subjek NA memiliki 

penyakit maag, subjek perlu untuk menjaga pola makannya agar 

maagnya tidak kambuh. Subjek ARW mengaku bahwa ia mengalami 

berat badan turun akibat begadang. Walaupun subjek ARW makan 

camilan untuk membuat dia tetap terjaga, namun berat badannya tidak 

bertambah. Hal ini dikarenakan subjek hanya makan camilan dengan 

jumlah yang sedikit, ditambah pula dengan subjek yang lupa untuk 

makan.  

Dampak dari kurang tidur pada mahasiswa perlu mendapat 

perhatian karena ada kemungkinan mempengaruhi seseorang dalam 

dampak jangka panjang terhadap kurang tidur itu sendiri. Berdasarkan 
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penelitian yang  dilakukan pada tahun 1960, pada hari pertama 

seseorang kurang tidur, orang tersebut akan mengalami penurunan 

gerakan. Pada hari kedua, orang tersebut mengalami perasaan letih, dan 

keinginan yang kuat untuk tidur ketika berada pada pukul tiga pagi dan 

lima pagi. Pada hari ketiga, adanya gangguan pada daya konsentrasi dan 

perhitungan. Pada hari keempat, orang tersebut menjadi lebih suka 

melamun, terganggunya konsentrasi, adanya gangguan persepsi, 

halusinasi, dan adanya tekanan yang berat pada kepala. Pada hari 

kelima, adanya gangguan pada visual, kelelahan yang berlebihan, dan 

adanya permasalahan pada rasa percaya terhadap orang lain, dan 

terganggunya kemampuan intelektual dan penyelesaian masalah. Pada 

tahap ini, orang-orang juga akan mudah merasa curiga kepada orang 

lain. Terakhir, pada hari keenam, orang-orang tersebut mulai tidak bisa 

membedakan realita dan mimpi (Jolanta, 2010). 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan 

penelitian mengenai dampak kurang tidur terhadap ketiga subjek hanya 

berdasarkan dari lima dampak yang ada. Pada jurnal penelitian yang 

berjudul “Concequences of Sleep Deprivation” terdapat beberapa 

dampak lain dari  kurang tidur seperti penyembuhan luka pada kulit 

yang dapat terganggu, penurunan sistem kekebalan tubuh, perubahan 

sinyal EEG, perubahan mental seseorang, dan perubahan aspek sosial 

dan energi. Keterbatasan waktu penelitian juga membuat peneliti hanya 
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meneliti tentang jangka pendek dari kurang tidur itu sendiri (Jolanta, 

2010). 
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