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LAMPIRAN A 
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Pedoman Wawancara 

 

A. Data Diri Subjek:  

Nama, domisili, umur, angkatan dan semester berapa, fakultas, 

universitas. 

B. Lamanya tidur dalam sehari: 

- Berapa lama biasanya tidur? 

- Mulai dari jam berapa sampai jam berapa untuk tidur? 

C. Frekuensi mengalami kekurangan tidur. 

- Berapa kali dalam seminggu mengalami kekurangan tidur? Apa 

penyebabnya? 

- Sejak kapan kurang tidur itu terjadi? 

D. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang tidur. 

- Faktor apa yang menyebabkan kurang tidur? Tugas kuliah? Atau hal 

lain? 

- Apakah pernah menggunakan obat tidur untuk membantu agar cepat 

tidur? 

E. Keluhan pada saat kekurangan tidur. (relasi sosial, emosi, kognisi, 

psikomotor, afeksi, fisik) 

1. Relasi Sosial 

- Apakah relasi dengan sesama menjadi terganggu ketika kurang 

tidur? Contohnya apa saja? 

- Apakah relasi Anda menjadi renggang atau situasi menjadi 

normal kembali? 

2. Emosi 
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- Apakah pada saat kurang tidur, emosi Anda menjadi naik turun? 

- Apa yang Anda lakukan untuk menurunkan emosi Anda? 

- Apakah kurang tidur itu berdampak pada kegiatan Anda sehari-

hari? 

3. Kognisi 

- Apakah pada saat kurang tidur Anda mengalami kesulitan untuk 

berkonsentrasi? 

- Pada hal apa Anda susah untuk berkonsentrasi? 

- Bagaimana solusi Anda untuk masalah tersebut? 

4. Afeksi 

- Ketika kurang tidur apakah sering menjadi cepat cemas dan 

sebagainya? 

5. Fisik 

- Apa saja dampak kurang tidur pada fisik Anda? 

- Ketika mengalami hal tersebut apa yang Anda lakukan? 

F. Efek jangka pendek atau panjang saat kekurangan tidur. 

- Setelah mengalami kekurangan tidur, apakah ada efek jangka 

pendek atau jangka panjangnya? 

- Apakah efek tersebut langsung hilang ketika waktu tidur sudah 

kembali normal? 

- Apakah efek tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari? 

G. Tambahan: 

- Apakah pernah tidak tidur lebih dari sehari? Karena apa? 

- Setelah tidak tidur itu apa dampaknya? 

- Apakah merasa ada perbedaan pada saat tidur cukup dan ketika 

kurang tidur? 
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- Apa yang dilakukan untuk meminimalisir efek yang diterima dari 

kurang tidur? 

H. Dan lain-lain 

 Apa saja yang dirasakan ketika kekurangan tidur? 

 Apakah keluhan tersebut selalu terjadi pada saat kurang tidur? 

 Apakah keluhan yang dirasakan berdampak pada aktifitas sehari-

hari. 
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Nama : Umur: 

Jenis Kelamin: Domisili: 

Fakultas/Jurusan : Angkatan/Semester: 

 

Kuesioner 

 

NO Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Saya merasa bahwa waktu tidur saya cukup.   

2. Saya merasa kurang tidur lebih dari dua kali dalam 

seminggu. 

  

3. Saya tidur tujuh jam per hari.   

4. Jika saya kurang tidur, saya akan merasakan sakit di 

beberapa bagian tubuh tertentu. 

  

5. Saya kurang tidur karena tugas kuliah yang 

mengharuskan saya begadang. 

  

6. Saya sering tidur siang pada saat kurang tidur.   

7. Saya menggunakan obat tidur untuk mempercepat 

jam tidur saya. 

  

8. Ketika kurang tidur, saya menjadi cepat marah.   

9. Teman-teman menjauhi saya ketika saya kurang 

tidur. 

  

10. Saya menjadi cepat badmood ketika kurang tidur.   

11. Saya sulit berkonsentrasi ketika kurang tidur.   

12. Saya mudah mengantuk pada saat kurang tidur   
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13. Saya pernah tertidur di kelas pada saat kurang tidur.   

14. Saya sulit untuk memecahkan suatu masalah pada 

saat kurang tidur. 

  

15. Saya mudah merasa cemas pada saat kurang tidur.   

16. Saya pernah tidak tidur selama satu hari.   

17. Saya mudah merasa lelah pada saat kurang tidur.   

18. Saya merasa sehat kembali saat tidur cukup.   
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LAMPIRAN B 
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HASIL WAWANCARA SUBJEK 1 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan Intensitas 

1. Eee kalo boleh 

tau kamu kalo 

tidur sehari itu 

biasanya berapa 

lama? 

Biasanya kira-kira tiga 

sampai empat jam. 

   

2. Terus itu baru 

mulai tidur jam 

berapa? 

Baru mulai tidur itu ya 

biasanya paling sering 

jam dua, jam tiga gitu. 

   

3. Ada kuliah pagi 

juga? 

Iya karena ini lagi ada 

TA kan jadi berangkat 

pagi terus. 

 Salah satu 

faktor kurang 

tidur karena 

sedang 

menjalani TA. 

 

4. Terus seminggu 

itu bisa berapa 

kali kurang 

tidur? 

Senin sampe jumat 

hehehe 

 Subjek 

mengalami 

kurang tidur 

selain hari 

Minggu 

dimana subjek 

tidak 
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mengerjakan 

tugas kuliah. 

5. Cuma Senin-

sampe Jumat? 

Sabtu sama 

minggu kok enda 

kenapa? 

Kalo sabtu sama minggu 

tak pake buat istirahat  

total. Jadi nda ngerjain 

tugas. Buat tidur cukup 

sama refreshing gitu. 

Kalo minggu ya paling 

Cuma leha-leha, ke 

gereja, sama paling 

ngerjain tugas dikit-dikit. 

Jadi intine Sabtu-Minggu 

pasti tidur cukup lah. 

   

6. Oooh berarti hari 

Senin-Jumat 

mbo padetke 

buat tugas gitu 

ya? 

He-eh    

7. Terus itu gara-

gara apa kurang 

tidur e? Ngerjain 

TA itu? 

Iya ngerjain TA.  Selain TA, 

tugas lain juga 

membuat 

subjek kurang 

tidur. 
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8. Nah waktu 

ngalamin kurang 

tidur itu sejak 

kapan? 

Sejak kapan ya.. sejak 

dulu sih soale sudah dari 

SMA emang sering.. 

 Sudah terbiasa 

kurang tidur 

sejak SMA 

 

9. Oh berarti dari 

SMA keterusan 

sampe sekarang? 

Iya.. dari SMA sudah 

biasa terus di sini kan 

memang kuliahnya 

lembur-lembur jadi 

kayak terbiasa gitu.. 

 Setelah SMA, 

ditambah 

dengan 

banyaknya 

tugas yang 

diterima 

sehingga 

menjadikan 

kebiasaan ini 

berlanjut atau 

sudah menjadi 

gaya hidupnya. 

 

10. Gara-gara 

jurusan arsitek 

juga kok ya? 

Iya.  Jurusan yang 

dipilih menjadi 

faktor 

pendukung 

subjek 

mengalami 

kurang tidur. 
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11. Pas SMA itu 

juga kurang tidur 

gara-gara apa ae? 

Gara-gara nge game 

sama dolan gitu sampe 

malem. 

 Subjek sudah 

merasakan 

kurang tidur 

pada saat 

SMA. 

 

12. Berarti pas SMA 

kebanyakan nge 

game sama dolan 

ya? Nge game 

bisa sampe 

subuh gitu? 

Iya. Dulu kan jaman 

chatting. Nah itu bisa 

sampe subuh. Kalo dolan 

pol polan sampe jam tiga 

pagi tapi tu nda sering. 

Kalo main di rumah ya 

biasa sering sampe jam 

dua an. 

 Subjek kurang 

tidur karena 

aktivitas 

chatting dan 

berpergian 

sampai larut 

malam. 

 

13. Mulai nge game 

itu dari kelas 

berapa? 

Mulai nge game sama 

dolan mulai dari kelas 

tiga SMA. Kalo kelas 

dua dulu nda sampe 

insom. Lembur paling 

sampe jam 12. Mulai dari 

kelas tiga udah sering 

dolan gara-gara nda ada 

yang ngatur-ngatur. Jadi 

bebas, suka-suka mau 
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ngapain. 

14. Berarti faktor-

faktor yang bikin 

kurang tidur tu 

ngerjain tugas 

kuliah ya? 

Iya, sama kebiasaan juga. 

Aku kan biasa ne main 

atau apa gitu kan, sampe 

kalo sekarang beda 

kesibukan gitu aja sih.. 

 Selain tugas 

kuliah, subjek 

juga memiliki 

aktifitas lain 

seperti 

bermain 

bersama 

teman. 

 

15. Pernah ngalamin 

nda bisa tidur 

nda? 

Pernah.. sering hehehe..     

16. Waktu nda bisa 

tidur itu pernah 

makan obat tidur 

nda? 

Engga.. nda pernah..    

17. Pas kurang tidur 

gitu suka ngemil 

juga nda? 

Iya kadang suka ngemil 

gitu 

 

   

18. Kadang berarti 

nda sering ya? 

Sama minum 

kopi lebih 

Iya nda sering. Kalo 

dibandingin sama kopi 

lebih sering ngemil. 

Ngemil biar mata tetep 
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banyak mana? melek kalo udah nda kuat 

baru minum kopi. Tapi 

kalo mau lembur sampe 

ga tidur lebih dari sehari 

tu mesti minum kopi. 

19. Biasane sering 

ngemil apa? 

Snack gitu apa 

roti” gitu? 

Snack aja sih aku.    

20. Pas kurang tidur 

gitu sering lupa 

makan nda? 

Hmm lupa makan sih 

kadang tapi ga sering. 

Soal e aku ada maag jadi 

harus jaga pola makan. 

   

21. Paling sedikit 

makan perhari 

berapa kali? 

Paling dikit satu kali 

paling banyak ya tiga. 

   

22. Ee kurang tidur 

senin sampe 

jumat itu ada 

pengaruh nda, 

misalkan relasi 

sosial sama 

teman terganggu, 

Kadang sih kadang cuma 

ngga sering..  

 Subjek jarang 

mengalami 

badmood. 
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kan jadi 

gampang marah, 

jadi cepet 

badmood juga, 

itu ada nda kayak 

gitu? 

23. Terus waktu 

badmood gitu 

atau cepet emosi 

gitu, kamu 

ngapain aja? 

Misalkan 

langsung nyentak 

habis itu udah 

nda emosi lagi 

apa emosi tapi 

nanti lama gitu? 

Enda karena badmood itu 

ya udah marah sekali.. 

toh temen-temen udah 

tau kalo lagi badmood 

jadi ya udah. Kalo udah 

balik lagi ya udah baik 

lagi jadi nda keterusan.. 

 Jika subjek 

sedang 

badmood, 

emosinya 

cepat mereda 

dan 

lingkungan 

pun tidak 

merasa 

terganggu. 

 

24. Juga pernah itu 

nda, susah buat 

konsentrasi? 

Kadang temen 

ngomong apa 

kadang merasa 

Iya.. jadi lemot.. hehehe..  Subjek 

mengalami 

susah 

konsentrasi 

akibat kurang 

tidur. 
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“duh maksud e 

piye?” 

25. Iya jadi lemot 

beneran? 

Iya.. hehehe.. gara-gara 

itu (kurang tidur)..  jadi 

nek ditanya kadang 

“apa.. apa..?” gitu. Harus 

ngulang gitu..  

 Ketika subjek 

ditanyai suatu 

pertanyaan, 

pertanyaan 

tersebut harus 

diulang sampai 

subjek 

mengerti. 

 

26. Terus waktu ada 

kelas gitu juga 

susah nda buat 

konsen? 

Engga sih.. Cuma kan 

karena ini udah TA jadi 

nda ada kelas-kelas lagi.. 

jadi ya kerja sendiri-

sendiri fokus e sama 

tugasnya sendiri-sendiri.. 

   

27. Tadi kan 

ngomong e 

beneran lemot 

gara-gara kurang 

tidur itu, terus 

ada solusi nda 

buat itu? 

Solusi kalo buat sekarang 

kan masih emang masih 

sibuk-sibuknya, lembur-

lembur jadi ehm belum 

mikir solusi sih. Nanti 

solusinya kalo udah nda 

lembur paling nanti balik 
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lagi. 

28. Oh iya iya bisa 

langsung sembuh 

sendiri.. 

He-eh..    

29. Terus waktu 

kurang tidur itu 

juga jadi cepet 

cemas nda? 

Misalkan cepet 

“duh ini piye ya 

piye ya” 

Oh kayak panik gitu ya? 

Kadang sih.. kadang juga 

sih.. sampe apa tu kan 

mikir tugas, kalo 

kepikiran lama-lama itu 

kalo mimpi tu bisa 

sambil kayak ngerjain 

tugas. Jadi cemasnya itu 

cemas sampe mimpi gitu 

lho.. cuman nda sampe 

kayak “eh ini piye..” 

sampe itu enda sih.. 

 Subjek 

mengalami 

cemas karena 

tugas-tugas 

yang ia terima 

bahkan sampai 

ke dalam 

mimpi. 

 

30. Oh berarti sampe 

kebawa mimpi 

juga cemas e? 

Iya.. sama cuma dipikir 

nda diutarain lewat 

secara langsung gitu.. 

   

31. Kurang tidur itu 

juga pengaruh ke 

fisik juga nda? 

Kan tadi kan 

Emmm.. cepet capek sih.. 

terus jadi apa ya beda 

gitu lho sama rutinitas 

biasanya.. kayak tambah 

 Subjek 

menjadi cepat 

capek ketika 

kurang tidur 
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bilangnya tidur 

tiga sampe empat 

jam. Itu misalkan 

kurang tidur 

“duh kok aku 

pusing ya.. 

badanku kok 

sakit” 

capek gitu. dan lebih 

merasa capek 

daripada 

biasanya. 

32 Berarti cuma 

cepet capek ya? 

Iya..    

33. Kalo sakit kepala 

apa sakit 

punggung gitu 

nda pernah ya? 

Paling pusing gitu tok.. 

nda pernah sampe 

punggung.. kalo sampe 

drop pernah gara-gara 

emang bener-bener nda 

tidur semaleman sampe 

24 jam sampe besoknya 

nda tidur gitu, itu baru 

drop.. kalo emang bener-

bener kejar deadline  kan 

mau ngga mau harus 

selesai sampe begadang 

gitu.. 

 Subjek 

mengalami 

kepala pusing 

saat kurang 

tidur. subjek 

juga akan drop 

bila tidak tidur 

lebih dari satu 

hari. 
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34. Pas kurang tidur 

berat badan ne 

naik apa turun? 

Kalo berat badan jarang 

nimbang sih kalo lagi 

banyak tugas-tugas gitu. 

   

35. Contoh ekstrim 

kurang tidur ada? 

Nda ada sih. Paling ya 

ketiduran di kelas kayak 

gitu. 

 Subjek pernah 

tertidur pada 

saat mengikuti 

perkuliahan. 

 

36. Itu tadi kamu kan 

bilang kalo 

kurang tidur 

udah dari SMA 

berarti kan kayak 

ada efek jangka 

panjang yang 

kamu rasain. 

Kalo boleh tau 

efeknya yang 

mbo rasain 

sampe sekarang 

itu apa aja? 

Ehm apa ya.. ya itu kalo 

mau tidur cepet itu nda 

bisa gitu lho.. mau tidur 

jam tujuh, jam delapan 

nda bisa kalo nda capek 

banget gitu.. paling kalo 

biasa gini paling cepet itu 

tidur paling jam satu baru 

tidur.. jadi nda bisa tidur 

jam sembilan itu ditidur-

tidurin juga nda bisa gitu 

lho..  

 Tidak bisa 

tidur cepat, 

jika mencoba 

tidur cepat, 

subjek seperti 

mengalami 

insomnia. 

 

37. Belum capek 

soale? 

Iya.. belum ngantuk 

juga.. jadi efeknya ya 

paling malah jadi 

 Saat subjek 

belum merasa 

capek, subjek 
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insomnia itu ya malahan.. tidak bisa tidur 

cepat dan 

berujung 

seperti 

mengalami 

insomnia. 

38. Tadi pernah nda 

tidur sehari ya?  

Pernah.. sampe dua hari 

juga pernah sih.. 

   

39. Nah itu gara-gara 

ngerjain tugas 

ya? 

Iya karena deadline itu..  Subjek pernah 

tidak tidur 

karena 

deadline tugas. 

 

40. Waktu nda tidur 

itu ngerasain apa 

aja? Kayak 

besoknya  jadi 

drop gitu? 

Iya..  Subjek juga 

mengalami 

badan yang 

lemas ketika 

tidak tidur. 

 

41. Drop yang kayak 

gimana? 

Kayak badan ne lemes, 

sama kalo nda tidur lebih 

dari sehari otomatis 

minum kopi. Nah itu 

matane nda ngantuk, tapi 

badan e remek rasane 

 Ketika subjek 

tidak tidur, 

subjek akan 

minum kopi 

akan tetapi, 

kopi membuat 
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tepar. tubuhnya 

menjadi tidak 

fit. 

42. Cuma drop itu 

atau ada yang 

lain? 

Paling itu kalo nda tidur 

jadi capek.. pasti capek.. 

jadi badan ne capek.. 

mungkin kalo emang nda 

tidur gitu kan biasane aku 

minum kopi, gara-gara 

minum kopi tu jantung e 

kayak rasane deg-deg 

an.. tambah deg-deg an.. 

terus kalo sama yang lain 

kalo lagi drop juga sama-

sama diem.. karena 

sama-sama capek… jadi 

nda ada yang emosi, nda 

ada yang buat emosi.. 

kayak gitu itu.. soale 

memang lingkungan ne 

kayak gitu semua.. pada 

lembur semua.. 

 Subjek merasa 

badannya 

terasa capek 

saat tidak 

tidur. saat 

mengonsumsi 

kopi, subjek 

menjadi deg-

degan. 

Lingkungan 

disekitar juga 

memiliki 

permasalah 

yang sama 

dengan subjek 

sehingga tidak 

terlalu 

berpengaruh 

saat subjek 

kurang tidur. 
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43. Minum kopi juga 

biar nda 

ngantuk? 

Kalo kepaksa sih.. tapi 

kalo bener-bener kepaksa 

sampe mepet banget 

terus sampe capek banget 

yaudah minum kopi gitu.. 

   

44. Pas nda tidur itu 

minum kopi ne 

berapa kali? 

Sekali aja dong. Sekali 

udah cukup. Cuma butuh 

kopi nek pas begadang 

gitu tok.. pas nda bias 

melek juga.. 

   

45. Waktu kurang 

tidur selain 

minum kopi, 

minum yang lain 

juga nda? 

Enda sih aku kopi tok..    
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HASIL WAWANCARA SUBJEK 2 

 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan Intensitas 

1. Dalam sehari itu tidur 

berapa jam? 

Tergantung sih.. kalo 

misalnya waktu hari-

hari biasa gitu masih 

bisa enam jam ya.. kalo 

misal pas deket-deket 

tugas.. yaaa.. tiga empat 

tu udah paling lama..  

   

2. Itu tidur e dini hari? Dini hari..     

3. Berapa kali dalam 

seminggu kurang tidur? 

Sering sih.. 50% persen 

kali.. 

   

4. 50% kurang tidur? He-eh..    

5. Terus itu gara-gara apa? 

Tugas? 

Tugas.. tugas kuliah.. 

tugas luar juga.. 

 Subjek 

kurang tidur 

karena 

mendapat 

tugas kuliah 

dan tugas 

luar. 
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6. Ada tugas luar selain 

tugas kuliah juga? 

Iya ada. Jadi aku juga 

nyambi kerjaan dari 

omku. Dia arsitek, 

kadang aku juga 

bantuin bikin 

proyeknya dia. Ya 

kayak tugas kuliah gitu. 

Nggambar denah 

tampak potongan, 

gambar kerja pada 

umum e. 

   

7. Nyambi kerjaan gitu 

mulai dari semester 

berapa? 

Hmm berapa ya. Nda 

tentu soal e. kerjaan 

lepas jadi Cuma kalo 

pas ada proyek ya aku 

bantu. Semester enam 

kayak e mulai. 

   

8. Ngerjain proyek bareng 

sama tugas kuliah 

pernah? Tenggat waktu 

paling banyak lebih 

banyak tugas kuliah apa 

proyek? 

Pernah. Lebih lama 

tugas kuliah. Kalo 

proyek tu tenggatnya 

mepet” mesti. H-sekian 

hari. 
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9. Berarti nek waktu 

tenggat e lebih mepet 

tugas proyek, lebih 

nyelesein tugas proyek 

ya? 

Iya. Seringan ne 

ngebarke tugas proyek 

sek. Ge ngebarke tugas 

kuliah. Gitu. 

   

10. Pernah nda tidur dalam 

waktu sehari atau lebih 

nda? 

Nda pernah. Mentok 

tidur paling lama dalam 

sejarahku paling Cuma 

Sembilan sampe 

sepuluh jam. 

   

11. Mulai kurang tidur itu 

waktu kapan? Dari 

kuliah ini apa sebelum-

sebelumnya juga udah 

kurang tidur? 

Mulai dari kuliah ini..  Subjek mulai 

kurang tidur 

ketika masuk 

kuliah. 

 

12. Ngambil fakultas ini 

juga? 

Heeh..  Subjek mulai 

kurang tidur 

ketika masuk 

kuliah dan 

karena 

mengambil 

fakultas 

arsitek. 
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13. Pernah pake obat tidur 

nda biar bisa tidur 

cepet? 

Enda.. nda pernah.. iso 

rak tangi meneh ngko.. 

hahaha.. 

   

14. Terus waktu kurang 

tidur itu ada dampaknya 

nda? Kayak misalkan 

jadi cepet badmood 

terus moody-an? 

Oh iya.. itu juga.. cepet 

badmood juga.. konsen 

jadi kurang..  

 Subjek 

mengalami 

badmood 

dan 

kurangnya 

konsentrasi 

pada saat 

subjek 

kurang tidur. 

 

15. Waktu badmood itu, 

temen-temen menjauh 

apa enda? 

Tetep deket sih..     

16. Jadi moody-an juga 

nda? 

Ya lumayan.. kalo ada 

masalah sedikit, tau-tau 

emosi wae..  

 Pada saat 

ada masalah 

kecil, subjek 

bisa tiba-tiba 

emosi. 

 

17. Jadi susah buat konsen 

juga nda? 

Iya he-eh..   Subjek juga 

mengalami 

susah 
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konsentrasi. 

18. Jadi lemot juga nda? Iya sering.. barang 

ketinggalan juga 

sering.. ngajak 

ngomong juga kurang.. 

kurang ngeh gitu..  

 Ketika 

kurang tidur, 

subjek 

menjadi 

sering 

mengalami 

barangnya 

tertinggal, 

dan 

komunikasi 

yang kurang. 

 

19. Jadi cepet panik apa jadi 

cepet cemas nda? 

He-eh.. masalah kecil 

juga panik..   

 Ketika 

kurang tidur, 

subjek 

menjadi 

cepat panik. 

 

20. Panik pas kurang tidur 

contoh e kayak gimana? 

Ya kayak missal karena 

ga fokus terus ada 

barang ketinggalan dan 

gitu aja rasanya panik 

nyari kemana-mana. 

 Ketika ada 

barang yang 

tertinggal, 

subjek 

menjadi 
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Gitu. panik. 

21. Badan juga pegel gitu 

nda gara-gara kurang 

tidur? 

Pegel, pusing, berat 

badan juga kurang..  

 Subjek juga 

mengalami 

badan yang 

pegal, 

pusing, dan 

berat badan 

menurun. 

 

20. Oh ya? gara-gara 

begadang itu jadi turun? 

He-eh..    

21. Berat badan turun 

berapa kg? gara-gara 

apa? 

5 kg paling banyak. 

Kayak e gara” kurang 

tidur sama kebiasaan 

lembur.. 

   

22. Selain berat badan turun 

itu katane pusing. Itu 

pusing biasa apa kayak 

migren gitu? 

Pusing biasa sih ga 

cuma sebelah. 

 Subjek 

merasa 

pusing saat 

kurang tidur. 

 

23. Pusing paling lama tu 

berapa hari? 

Satu hari paling lama.  Subjek 

merasa 

pusing 

paling lama 
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selama satu 

hari. 

24. Nda minum obat pusing 

gitu? 

Enda.    

25. Gara” apa? Nda mau 

dikit” minum obat apa 

ada alesan lain? 

Iya menghindari obat 

kalo nda butuh” banget. 

   

26. Terus dampak dari 

kurang tidur selain itu 

ada apa aja? 

Ya paling cuma jadi 

terbiasa kalo tidurnya 

kurang.. jadi kalo udah 

kerja nanti, buat 

lembur-lembur gitu 

udah biasa.. hahaha.. 

   

27. Waktu kurang tidur 

pernah nyemil gitu nda? 

Apa minum kopi? 

Iya ngemil sama kopi 

juga. 

   

28. Sering nda ngemil sama 

ngopi gitu? 

Iya sering. Tiap meh 

lembur itu pasti. 

Kadang minum kopi, 

kadang soda, 

tergantung mood sih. 

   

29. Sering ngemil” gitu tapi 

berat badan ne turun? 

Iya. Mungkin karena 

kurang tidur e. tapi bar 
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itu nek udah lewat 

deadline sama tidur e 

rada normal lagi berat 

badan ne juga naik lagi. 

30. Lha pas kurang tidur itu 

tetep makan seperti 

biasa apa jarang makan? 

Jarang. Nek gek lembur 

gitu makan e sok lupa 

juga. Waktu makan 

juga udah nda karuan. 

 

 

   

31. Sehari bisa cuma makan 

sekali tok? 

Iya bisa. Sering soale 

lupa makan. Banyak 

pikiran tugas jadi lupa 

udah makan apa belum. 

   

32. Ada contoh ekstrim pas 

kurang tidur nda? 

Enda ada paling cuma 

kurang fokus aja. 

 Subjek 

mengalami 

kurang fokus 

saat tidak 

cukup tidur. 

 

33. Kurang fokus e kayak 

gimana? 

Ya misal sering 

kelupaan barang. Nek 

udah ketinggalan mesti 

panik. Nyari e kemana-

 Subjek 

menjadi 

panic ketika 

ada barang 
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mana sampe ketemu. yang 

tertinggal. 

34. Pernah nda seminggu 

itu nda ada tugas sama 

sekali kalo di arsitek? 

Nda pernah. Mesti ada 

tugas e. 

   

35. Paling sedikit ada 

berapa tugas dalam 

seminggu? Pas pertama 

kali kuliah juga 

langsung banyak gitu? 

Paling sedikit….. ga 

tentu sih. Nek paling 

sedikit ya paling satu. 

Emang dari awal kuliah 

udah banyak banget 

tugas e. udah pake 

lembur-lembur juga. 
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HASIL WAWANCARA SUBJEK 3 

 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan Intensitas 

1. Pernah ngalamin kurang 

tidur lebih dari dua kali 

dalam seminggu nda? 

Sering lah..    

2. Oh sering? Gara-gara 

tugas? 

He-eh..gara-gara 

tugas.. 

 Subjek kurang 

tidur pada saat 

mendapat 

tugas kuliah. 

 

3. Tidur mulai dari jam 

berapa aja? 

Tergantung.. apa 

sek.. pas kapan dulu.. 

   

4. Kalo misalkan waktu 

nda ada tugas? 

Sengantuk e..     

5. Berarti waktu dini hari 

juga bisa tidur jam 

segitu? 

Iya..    

6. Nah kalo misalkan 

waktu banyak tugas? 

Seselesainya.. kalo 

udah selesai baru 

bisa tidur to..  

   

7. Kamu pernah nda, nda 

tidur sehari? 

Pernah..    



 

107 
 

8. Gara-gara tugas juga? He-eh..     

9. Dalam seminggu itu 

bisa kurang tidur terus 

apa Cuma beberapa kali 

aja? 

Ya tergantung apa 

ne.. nek lagi ada 

deadline ya 

seminggu itu teruuus 

nda tidur. seminggu 

lebih adalah.. tapi 

nek misale lagi biasa-

biasa ae enda kurang 

tidur.. 

 Subjek kurang 

tidur pada saat 

ada deadline 

tugas. 

 

10. Pernah pake obat tidur 

nda buat tidur e bisa 

cepet? 

Enda nda usah.. itu 

nda perlu obat tidur.. 

percuma..  

   

11. Kurang tidur itu pernah 

ngerasain ada kayak 

dampak-dampak gitu 

nda? Mungkin kayak 

jadi lemes atau gimana? 

Lemot sih kayak 

ngah-ngoh.. sama 

kepikiran tugas terus. 

Kamu kalo kurang 

tidur mesti kepikiran 

tugas kan.. jadi capek 

kan..  

 Subjek 

menjadi lemot 

atau ngah-

ngoh ketika 

kurang tidur. 

 

12. Kalo ke sosial? 

Misalkan jadi gampang 

Enda.. nda ngaruh..     
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badmood? Moody?  

13. Berarti cuma itu ya 

yang ngah-ngoh itu? 

He-em..    

14. Sulit konsentrasi juga 

nda? 

Enda.. biasa wae.. 

biasa aja.. normal.. 

   

15. Jadi bikin cepet cemas 

nda? 

Ya cemas nilai ne 

piye.. mikirin tugas.. 

ya jadi apa ya.. jadi.. 

eee biasa wae tapi.. 

emang bawaanku 

kayak gitu sih.. nda 

cepet cemas.. paling 

cemas nanti deket-

deket ending-ending..  

 Subjek 

memiliki sifat 

yang tidak 

cepat cemas 

sehingga 

ketika kurang 

tidur pun, 

subjek biasa 

saja. 

 

16. Kalo pas pertama-tama 

enda brarti? 

Enda.. belum ada 

greget e.. hahaha..  

   

17. Waktu kurang tidur 

pernah sakit nda 

badanne? 

Sakit ati.. capek ati.. 

paling capek waktu 

posisi ngerjain tugas.. 

tugas nda selesai-

selesai juga.. badan 

capek gara-gara 

 Sakit badan 

yang subjek 

alami 

dikarenakan 

karena posisi 

duduk pada 
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posisi duduk juga.. 

duduk terus.. 

saat subjek 

mengerjakan 

tugas, bukan 

karena subjek 

kurang tidur. 

18. Sakit badan karena 

posisi duduk? Habis 

bangun tidur ilang apa 

enda? 

Heeh. Gara-gara 

duduk di lantai apa 

ya.. jadi bokong e 

sakit duduk terus, 

pundak e juga sakit 

kayak sak punggung 

juga sakit. Ilang sih, 

tapi nda yang satu 

hari ilang sakit e. 

paling tiga apa 

berapa hari ilang e. 

tergantung juga. 

   

19. Pernah tidur siang nda? Pernah.    

20. Pas bobok siang tu 

berapa jam? 

Biasane aku nek 

bobok gitu dua jam 

ik. Jadi nek udah dua 

jam otomatis bangun 
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dewe. 

21. Bobok siang dua jam 

terus otomatis bangun 

dewe ya nek udah dua 

jam? 

Iya. Nek udah bobok 

siang jadi lebih seger 

   

22. Bobok siang gitu buat 

istirahat apa buat 

ngganti pas kurang tidur 

itu? 

Buat apa ya. Aku 

bobok nek ada waktu 

kosong sama nek 

ngantuk sih. 

   

23. Bobok habis tugas 

selesai sama bobok 

siang lebih seger mana? 

Bobok habis tugas 

selesai dong. Lebih 

ikhlas juga tidur e. 

   

24. Ada contoh ekstrim pas 

kurang tidur nda? 

Belom ada sih.    

25. Pernah nda seminggu 

itu nda ada tugas sama 

sekali kalo di arsitek? 

Nek nde tempatku 

system e tu tugas 

besar, jadi tugas buat 

se semester itu. 

Dikumpulke sok 

akhir semester. Jadi 

ntar menggila ne pas 

akhir” semester itu. 

   



 

111 
 

Tapi nyicil” e juga 

nglembur” sih. 

26. Berarti pas awal sama 

tengah” gitu udah 

kurang tidur ya gara” 

nyicil” tugas itu? 

Heem.    

27. Pernah minum kopi nda 

biar melek? 

Pernah.    

28. Minum e berkali-kali 

apa cuma sekali? 

Nek dulu berkali-kali 

pas semester awal-

awal gitu berkali-

kali. Tiap ngantuk 

mesti minum. 

   

29. Waktu kurang tidur 

makanmu teratur apa 

enda? 

Enda juga.    

30. Sehari bisa berapa kali 

makan? Sering lupa 

makan gitu nda? 

Nek gek menggila 

banget lupa makan 

mesti. 

   

31. Sering ngemil nda pas 

kurang tidur? 

Ndak juga.    

32. Berarti cuma ngopi tok 

gitu ya ben melek? 

Ndak juga soale udah 

spaneng jadi ya itu 
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yang bikin melek 

juga spaneng e. 

33. Pernah nda tidur dalam 

sehari atau lebih? 

Pernah.. pas nda tidur 

tak minumi kopi 

terus.. 
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LAMPIRAN C 
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Triangulasi Subjek 1 

  

Pertanyaan Jawaban 

Udah kenal sama NA ini berapa lama? Udah dari SMA kelas satu kenal sih. 

Katanya NA sering tidur pagi ya? Iya.. dia dulu suka nge game sampe 

pagi gitu.. 

Kalo pas dolan gitu dia pulang jam 

berapa biasa ne? 

Hmm pas dulu tu pagi-pagi baru 

pulang pernah.. karena masih suka 

dolan kemana-mana belum ada tugas 

yang berat juga. Jadi pas SMA masih 

senenganne dolan gitu. 

Padahal besok e harus bangun pagi ya 

buat ke sekolah? 

Heem.. ya nek as itu kan nda mikir.. 

jadi pokok e dolan sek. Sekolah masih 

nanti.. 

NA dulu waktu SMA tidur berapa jam 

kira-kira? 

Hmm berapa ya.. paling empat lima 

jam itu ada.. 

Menurutmu tidur empat sampe lima 

jam itu bikin dia jadi beda nda pas dia 

cukup tidur? 

Beda kayak piye? 
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Ya kayak misal jadi gampang marah 

gitu apa jadi males ngomong. 

Oooh iya sih agak beda. Apalagi dia 

baru tidur jam berapa bangun jam 

berapa. Tapi nda sampe parah sih. 

Paling kayak muka e serem gitu soale 

diem terus. Muka e juga ngantuk. 

Tapi nek diajak ngobrol ya biasa ae 

Cuma agak kayak males gitu. 

Pas kuliah juga kayak gitu? Hmmm iya juga. Nek sekarang kayak 

lemot gitu. Mikir e lama banget. 

Pas kurang tidur gitu dia minu kopi 

nda? 

Wah aku nda tau. Nda pernah lihat dia 

minum kopi. Paling dia minum kopi 

nda di kampus jadi aku nda lihat. 

Cuma kan aku beda fakultas sama dia, 

jadi nda bisa tiap hari lihat dia. Paling 

pas ketemu tok ngobrol apa hang out 

bareng gitu. Ya sama dia cerita-cerita 

juga kuliah e kayak piye. 

Lah pas dia pulang pagi pas dulu 

SMA apa nda dimarahi? 

Enda sih. Dulu kan dia sekolah di 

Solo, dia ada rumah di sana dan 

rumah e nda ada siapa-siapa paling 

cuma ada ne mbak. Jadi ya bebas 

banget. Mbak e juga nda seharian di 

sana. 
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Dia cuma badmood sama lemot tok ya 

pas kurang tidur? 

Iya.. udah biasa to kalo kurang tidur 

mesti pada badmood. Pengenne diem 

tok nda pengen ngomong. Meh 

ngapain juga males gara-gara masih 

pengen bobok. 
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Triangulasi Subjek 2 

  

Pertanyaan Jawaban 

Temenan sama subjek ARW ini udah 

berapa lama? 

Udah dari awal kuliah semester satu 

berarti 2012 sampe sekarang berarti 

udah sekitar empat taun.  

Itu sama-sama dari arsitek juga? Iya sama jurusan arsitek juga.  

Terus kamu sebagai teman ARW ini 

waktu dia kurang tidur, menurut 

kamu dia kayak gimana? 

Kalo tak liat tu sebenernya dia.. nda 

tau bener apa enda tapi kurang 

tidurnya tu lebih jarang daripada aku 

soalnya dia itu orangnya rajin. Nah 

tapi yang bikin keliatan banget kalo 

ARW kurang tidur pas kuliah tu kayak 

nglentrak nglentruk gitu. Kayak nda 

semangat gitu kalo kuliah. Tapi karena 

ARW rajin, jadinya dia bisa ngatasi 

sih.  Kurang tidurnya juga jarang 

daripada aku. 
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Waktu cukup tidur itu dia kayak 

gimana? 

Kalo dia cukup tidur ya.. dia kan 

emang pinter sama rajin . Jadi pas dia 

cukup tidur tu tugasnya jadi lancar nda 

tersendat waktu dia cukup tidur. 

Management waktunya juga lebih 

bagus karena dia teratur. Jadi hasilnya 

bagus. 

Kam sebagai temennya ARW itu 

melihat ARW seperti apa? 

Yang pasti tu baik kayak nda pelit 

buat tugas sama nda pelit buat 

ngajarin. Ya cuma pendiem sih wajar 

cuma kalo udah kenal ya terbuka jadi 

lebih gampang buat ngajak ngobrol. 

Waktu kurang tidur tu juga jadi 

moody-an gitu nda? Kayak badmood 

gitu? 

Kalo tak liat tu dia enda ya. Dia kan 

pinter ngontrol jadina nda moody-an.  

Lebih bisa ngontrol emosi pas dia 

moody-an gitu? 

Iya jadi ke temen-temen juga jadi 

biasa aja pas dia moody-an itu.  
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Triangulasi Subjek 3 

 

Pertanyaan Jawaban 

Udah temenan sama ITM ini berapa 

lama? 

Dari semester tiga sampe sekarang 

berarti sekitar tiga taun.  

Temen deket tapa temen biasa? Iya temen deket. 

Terus waktu dia kurang tidur itu yang 

kamu liat dia kayak gimana? 

Biasanya gara-gara lembur itu kan, itu 

yang keliatan pas dia kurang tidur dari 

muka e.  kayak lemes sama pucet gitu. 

Kalo pas diajak ngomong juga nda 

nyambung. Kayak ngah ngoh gitu.  

Terus dia sering badmood gitu nda? Kalo pas dia pas kurang tidur agak 

badmood sih. Kayak emosian gitu. 

Dia pernah ngeluh juga nda pas dia 

kurang tidur? kayak “duh aku kurang 

tidur. badanku capek” 

Iya kayak ngomong “aku nda tidur 

yato”  

Katanya kemarin waktu ITM tak 

wawancara dia pernah nda tidur. nah 

waktu dia nda tidur sama yang dia 

kurang tidur ada bedane nda? 

Kayak e lebih parah yang nda tidur. 

soale dia kayak fisik e agak kurang 

jadi misal pas dia nda tidur itu kayak 

lemes yang lebih daripada pas kurang 

tidur nda ketang tidur e sedikit.  

Kayak jadi drop gitu juga nda? Iya 
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Waktu dia moody-an atau pas lemes 

gitu dia minum apa makan sesuatu 

nda biar bisa semnangat lagi apa jadi 

lebih sehat? 

Kalo dulu sih dia hampir tiap hari 

minum kopi.  Ben nda ngantuk dan itu 

kopinya parah banget. Tapi sekarang 

udah ngurangi kopi.  

Parahnya itu sampe kayak gimana? Kayak sehari tu minum sekali tapi 

dosis e juga banyak.  

 

 

 

 

 

 

 

 




