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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran saat ini tidak hanya dituntut untuk 

belajar dengan tekun tetapi juga dalam kesehariannya harus dapat aktif dalam 

kegiatan di kampus seperti praktikum maupun keorganisasian. Karena itu 

mereka harus dapat membagi waktunya dengan baik. Untuk memenuhi hal 

tersebut istirahat yang cukup, dalam hal ini tidur sangat diperlukan.   

Tidur merupakan salah satu cara untuk melepaskan kelelahan jasmani 

dan kelelahan mental. Dengan tidur semua keluhan hilang atau berkurang dan 

akan kembali mendapatkan tenaga serta semangat untuk menyelesaikan 

persoalan yang dihadapi (Japardi, 2002). Selama tidur seseorang akan 

mengulang (review) kembali kejadian-kejadian sehari-hari, memproses dan 

menggunakannya untuk masa depan (Priharjo, 1993). 

Allah berfirman dalam surat Al Furqaan ayat 47 yang artinya : “Dialah 

yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidurruntuk istirahat, 

dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha” (Q.S:25 ayat 47). 

Kira-kira sepertiga dari semua orang dewasa di Amerika mengalami 

suatu jenis gangguan tidur selama hidupnya. Insomnia adalah gangguan tidur 

yang paling sering terjadi dan paling dikenal (Kaplan & Sadock, 1997). 

Insomnia biasanya timbul sebagai gejala suatu gangguan lain yang 

mendasarinya, seperti kecemasan dan depresi atau gangguan emosi lain yang 

terjadi dalam hidup manusia (Maramis, 2005). 

Menurut data National Sleep Foundation pada tahun 1999, lebih dari 

½ orang dewasa di Amerika mengalami satu atau lebih gejala insomnia dalam 

beberapa malam tiap minggunya. Pada tahun 2005, berikut persentasi orang 

dewasa menurut gejala insomnianya berhasil dilaporkan : 38% bangun tidur 

merasa tidak fresh; 32% sering terbangun di malam hari, dan 21% dari orang-



orang tersebut bangun terlalu awal, tidak mampu kembali tidur dan sulit jatuh 

tertidur (Neubauer, 2009). 

Pada orang normal, gangguan tidur yang berkepanjangan akan 

mengakibatkan perubahan-perubahan pada siklus tidur biologiknya, menurun 

daya tahan tubuh serta menurunkan prestasi kerja, mudah tersinggung, 

depresi, kurang konsentrasi, kelelahan, yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi keselamatan diri sendiri atau orang lain (Japardi, 2002). 

Saat kita mengalami kurang tidur, hal pertama yang terimbas adalah 

masalah ingatan dan konsentrasi. Misalnya, kesulitan menemukan suatu kata 

atau ungkapan untuk sesuatu yang sedang dipikirkan (Rafknowledge, 2004). 

Disamping itu, kekurangan tidur jangka panjang dan pendek menyebabkan 

gangguan pada pikiran, bicara, daya ingat, konsentrasi, dan pertimbangan 

(Samiuddin, 2000). 

Menurut penelitian James F. Pagel, MD di University of Colorado 

(2008), dilaporkan sebanyak 69.7% mahasiswa dengan grade-point average 

(GPA) rendah mempunyai gangguan tidur. Mahasiswa dengan GPA rendah 

65.6% terbangun di malam hari dan sulit untuk kembali tidur serta 72.7% sulit 

berkonsentrasi sepanjang hari. Pada mahasiswa, keluhan mengenai kesulitan 

dalam berkonsentrasi sepanjang hari sangat berdampak pada kemampuan 

mahasiswa untuk meraih kesuksesan di dalam kelas. Dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa gangguan tidur mempunyai efek yang signifikan pada 

prestasi akademik mahasiswa, mencakup GPA (American Academy of Sleep 

Medicine, 2008). 

Berdasarkan data-data di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan insomnia dengan prestasi belajar pada mahasiswa 

angkatan 2005-2007 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

 

 

 



B. Perumusan Masalah 

 

Adakah hubungan insomnia dengan prestasi belajar pada mahasiswa 

angkatan 2005-2007 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan insomnia dengan prestasi 

belajar pada mahasiswa angkatan 2005-2007 Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Mengetahui adanya hubungan insomnia dengan prestasi belajar 

pada mahasiswa angkatan 2005-2007 Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan informasi ilmiah kepada pembaca mengenai 

hubungan antara insomnia dengan prestasi belajar. 

b. Sebagai sumber pemikiran dan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 


