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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tidur adalah suatu proses yang sangat penting bagi manusia itu sendiri, 

karena dalam tidur terjadi proses pemulihan. Dalam proses ini bermanfaat 

untuk mengembalikan kondisi tubuh dimana tubuh yang tadinya mengalami 

kelelahan akan menjadi segar kembali. Proses pemulihan yang terhambat 

dapat menyebabkan organ tubuh tidak bisa bekerja dengan maksimal, 

akibatnya orang yang kurang tidur akan cepat mengalami kelelahan dan 

penurunan konsentrasi. Kondisi tidur dapat memasuki suatu keadaan istirahat 

periodik dan pada saat itu kesadaran terhadap alam akan terhenti sehingga 

tubuh dapat beristirahat. Otak memiliki sejumlah fungsi, struktur dan pusat-

pusat tidur yang akan mengatur siklus tidur dan terjaga. Tubuh pada saat yang 

sama menghasilkan substansi yang ketika dilepaskan ke dalam aliran darah 

akan membuat mengantuk. Menurut Sinergi Fitness (2011) proses tersebut 

jika diubah oleh stres, kecemasan, gangguan dan sakit fisik dapat 

menimbulkan insomnia. 

Insomnia adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tidur, baik 

secara kualitas maupun kuantitas (Qimy, 2009). Insomnia adalah gejala yang 

dialami oleh orang yang mengalami kesulitan kronis untuk tidur, sering 

terbangun dari tidur dan tidur singkat atau tidur nonrestoratif. Kesulitan tidur 

dapat dialami oleh semua lapisan masyarakat baik kaya, miskin, 
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berpendidikan tinggi dan rendah, gangguan tidur juga dialami oleh anak-anak, 

orang tua, orang dewasa maupun para lanjut usia (Japardi, 2004). Penderita 

insomnia mengalami ngantuk yang berlebih pada siang hari dan kuantitas dan 

kualitas tidurnya tidak cukup (Perry dan Polter, 2006). Gejala-gejala insomnia 

secara umum adalah seseorang mengalami kesulitan untuk memulai tidur, 

sering terbangun pada malam hari ataupun di tengah-tengah saat tidur. Orang 

yang menderita insomnia juga bisa terbangun lebih dini dan kemudian sulit 

untuk tidur kembali (Japardi, 2002). Kebutuhan manusia untuk tidur pada bayi 

adalah 13-16 jam untuk pertumbuhan bayi, pada anak adalah 8-12 jam untuk 

perkembangan otak anak-anak untuk ketahanan memori, pada dewasa adalah 

6-9 jam untuk menjaga kesehatan dan pada usia lanjut adalah 5-8 jam untuk 

menjaga kondisi fisik karena usia yang semakin senja mengakibatkan 

sebagian anggota tubuh tidak dapat berfungsi optimal, maka untuk mencegah 

adanya penurunan kesehatan dibutuhkan energi yang cukup dengan pola tidur 

yang sesuai (Lumbantobing, 2004). 

Sebuah studi mengungkapkan bahwa kejadian insomnia mempengaruhi 

hingga 15% - 40% populasi dunia. Insomnia memiliki pre dominansi terhadap 

perempuan. Sekitar 25% kasus insomnia dialami pada usia 65 -79 tahun dan 

14% terjadi pada usia 18 – 34 tahun (Najib, 2006). 

Insomnia merupakan gangguan tidur yang sering dikeluhkan. Gangguan 

tidur ini dapat mempengaruhi pekerjaan, aktivitas sosial dan status kesehatan 

bagi penderita. Seseorang dapat mengalami insomnia transien akibat stres 

situasional seperti masalah keluarga, kerja atau sekolah, penyakit atau 
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kehilangan orang yang dicintai. Insomnia temporer akibat dari situasi stres 

dapat menyebabkan kesulitan kronik untuk tidur yang cukup, mungkin 

disebabkan oleh kekhawatiran, stres dan kecemasan (Perry & Polter, 2006). 

Menurut National Safety Council (2004) stres adalah ketidakmampuan 

mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional dan spiritual 

yang pada suatu saat dapat mempengaruhi kesehatan fisik manusia tersebut. 

Stres normal merupakan reaksi alamiah yang berguna, karena stres akan 

mendorong kemampuan seseorang untuk mengatasi kesulitan kehidupan. 

Persaingan yang banyak tuntutan dan tantangan di era modern ini akan 

menjadi tekanan dan beban stres. Tekanan stres yang besar hingga melampui 

daya tahan individu, maka akan menimbulkan gejala-gejala seperti sakit 

kepala, mudah marah dan kesulitan untuk tidur. Stres yang berlangsung lama, 

maka tubuh akan berusaha menyesuaikannya sehingga timbul perubahan 

patologis bagi penderitanya (Hartono, 2011). Stres dapat terjadi pada semua 

orang, baik itu anak, dewasa dan orang tua. Stres juga dapat terjadi pada orang 

yang mengalami tekanan berat misalnya pada mahasiswi tingkat akhir yang 

sedang mengerjakan skripsi mereka.  

Mahasiswi tingkat akhir biasanya dibebankan pada skripsi sebagai syarat 

memperoleh gelar sarjana .  Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik 

mahasisw i dalam penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

Student Health and Welfare (2004) menyatakan bahwa jika seseorang sedang 

mengalami kesal atau tertarik terhadap suatu hal, atau mengalami keadaan 

stress mungkin akan mengalami kesulitan untuk tidur.  
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Tingkat kecemasan dan tekanan yang dialami mahasiswi (Bailey, 2005) 

juga dapat menyebabkan keadaan tidak dapat tidur pada malam hari. Hal ini 

membuat universitas sebagai tempat untuk berkembangnya insomnia disaat 

mahasiswi harus menunggu dosen, ujian proposal dan pendadaran. 

Mengerjakan sebuah skripsi telah menjadikan kebanyakan mahasiswi stres, 

takut, bahkan sampai frustasi. Telah banyak contoh kasus mahasiswa yang 

menjadi lama dalam penyelesaian studinya karena terganjal dengan masalah 

tugas akhirnya, karena adanya pemikiran pembuatan tugas akhir susah dan 

berat maka akhirnya banyak mahasiswa yang menyerahkan pembuatan skripsi 

ini ke orang lain atau semacam biro jasa pembuata n skripsi, atau membeli 

skripsi orang lain untuk ditiru (Subekti, 2009).  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas didapatkan rumusan masalah yaitu: 

“Apakah ada hubungan insomnia dengan tingkat stres pada mahasiswa tingkat 

akhir Program Studi S1 Fis ioterapi UMS?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

insomnia dengan tingkat stres pada mahasiswa tingkat akhir Program Studi S1 

Fisioterapi UMS.  
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini, diharapkan berbagai manfaat dapat diambil yaitu: 

1. Manfaat bagi fisioterapi 

Menambah pengetahuan mengenai insomnia dan upaya -upaya dalam 

menjaga kualitas tidur.  

2. Manfaat bagi masyarakat 

Sebagai edukasi dan informasi akan pentingnya menjaga kualitas tidur. 

3. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan sebagai pedoman dalam meneliti insomnia 

terhadap tingkat stres untuk selanjutnya.  

4. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya, khususnya 

pada kasus insomnia. 

 

 

 


