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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang bersifat 

fisiologis. Ketika sesorang istirahat dan tidur, tubuh akan melakukan proses 

pemulihan untuk mengembalikan stamina tubuh hingga tubuh kembali pada 

kondisi yang optimal (Kozier, 2008). Kebutuhan tidur yang cukup ditentukan 

oleh kualitas dan kuantitas tidur yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 

penyakit, lingkungan, gaya hidup, stress, dan aktvitas fisik (Agustin, 2012). 

Kebutuhan tidur setiap individu bervariasi, pada dewasa usia 18 hingga 40 tahun 

setidaknya membutuhkan waktu tidur 7-8 jam setiap harinya (Kemenkes, 2018). 

Menurut National Sleep Foundation, sebanyak 35% orang Amerika 

dilaporkan mengalami kualitas tidur yang buruk dan 20% diantaranya tidak 

merasa segar setelah bangun dari tidur dalam 7 hari terakhir. Sekitar 45% orang 

Amerika juga mengatakan bahwa kurang tidur mempengaruhi aktivitas sehari-

hari mereka setidaknya sekali dalam tujuh hari (National Sleep Foundation, 

2014). Di Indonesia, menurut dokter spesialis kejiwaan, Nurmiati Amir 

mengatakan bahwa gangguan tidur menyerang sekitar 28 juta orang atau 10% 

dari total penduduk di Indonesia (Hadriani, 2010). Sedangkan untuk prevalensi 

individu dengan gangguan tidur di DKI Jakarta belum ada sampai saat ini. Pada 

tahun 2011, populasi yang mengalami kualitas tidur yang buruk berkisar 4%-

13% dan pada dewasa awal berkisar 2%-17% (Bramoweth, 2011). 
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Sebagian besar dari dewasa awal merupakan populasi yang relatif sehat 

namun memiliki prevalensi gangguan pada tidur yang serupa dengan orang 

dewasa berusia setengah baya atau lansia (Bramoweth, 2011). Sebuah penelitian 

menemukan bahwa dewasa awal memiliki prevalensi yang lebih tinggi pada 

gejala tidur non-restoratif dengan tidak merasa segar saat bangun tidur karena 

masalah tidur yang dialami (Kim et al., 2012). Dewasa awal merupakan masa 

transisi antara masa remaja menuju masa dewasa. Masa transisi ini dimulai dari 

usia 20 tahun hingga 34 tahun sebelum seseorang benar-benar memasuki masa 

dewasa (Santrok, 2013). Periode penyesuaian diri ini berkaitan dengan pola-pola 

kehidupan baru dan harapan sosial baru seperti perubahan peran, 

mengembangkan sikap baru, keinginan, dan nilai baru sesuai dengan tugas baru 

yang dimilikinya (Hurlock, 2003). Penelitian yang dilakukan di Bonaventura 

tahun 2015 menemukan prevalensi gangguan pada tidur lebih tinggi dialami oleh 

usia yang lebih muda. Dengan demikian, dewasa awal memiliki kemungkinan 

tinggi mengalami gangguan fase tidur lanjut di perkembangan selanjutnya. 

Dampak dari kualitas tidur yang buruk pada dewasa awal yang merupakan 

usia produktif yakni terjadi penurunan produktivitas, gangguan memori, 

penurunan perhatian, gangguan suasana hati, disfungsi sosial, kecelakaan, dan 

penyakit medis serta kejiwaan (lanywati, 2001; Attarian, 2004; Sateia & Buysse, 

2010; Kim et al., 2012; Barber et al., 2012; Woosley, 2015). Penanganan yang 

tepat pada sumber masalah menjadikan gangguan dapat dideteksi secara dini, 

mengurangi risiko memperparah gangguan lainnya di tahap perkembangan 

selanjutnya dan mencegah mengalami kualitas tidur yang buruk secara berulang 
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di masa depan (Altena et al, 2017). Salah satu faktor yang telah disebutkan di 

atas, kurangnya aktivitas fisik akan menimbulkan masalah pada tidur seseorang. 

Sekitar 30%-50% dari populasi di dunia melaporkan mengalami kualitas tidur 

yang buruk dan aktivitas fisik yang buruk (Anna et al., 2018).  

Jika dikaitkan dengan bahasan di atas, Agama Islam telah memberikan 

tuntunan kepada setiap pemeluknya mulai dari hal yang sederhana seperti tidur 

sampai pada hal yang bersifat lebih kompleks, sebagaimana dalam firman Allah 

SWT dalam Al-Qur’an surat An-Naba/78 : 9 yaitu 

 

“Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat” 

Pada ayat di atas, menjelaskan bahwa, salah satu tanda kebesaran Allah 

SWT kepada manusia ciptaan-Nya yaitu dengan tidur untuk mengistirahatkan 

rasa lelah (Amalia, 2015). Oleh karena itu, tidur sangat dibutuhkan bagi setiap 

manusia, jika manusia tidak tidur maka akan mengalami gangguan dalam 

aktivitas sehari-hari dan juga berpengaruh pada kualitas hidupnya. 

The American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society 

menyarankan aktivitas fisik sebagai salah satu faktor yang dapat membantu 

untuk meningkatkan kualitas tidur pada masalah tidur (Wendt et al., 2018). 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) merekomendasikan untuk 

mendapatkan manfaat pada kesehatan yang baik dari aktivitas fisik dapat 

melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang (Boros & Wang, 2019) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badicu (2018) untuk menilai 

tingkat aktivitas fisik dan kualitas tidur mahasiswa terhadap 394 mahasiswa 
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dengan rentang usia 18-21 tahun di Universitas Braşov, Transilvania yang dibagi 

menjadi tiga kelompok dari tiga jurusan olahraga yang berbeda menunjukkan 

bahwa terdapat korelasi antara aktivitas fisik intensitas sedang dan kualitas tidur. 

Studi ini memberikan bukti bahwa terdapat perbedaan antara tingkat aktivitas 

fisik dan kualitas tidur berkorelasi dengan spesialisasi akademik peserta dan 

menunjukkan signifikan antar kelompok. Korelasi antara aktivitas fisik dan 

kualitas tidur untuk kelompok Physical education and Sport memiliki nilai rho 

(0.685), kelompok Sport and Physical performance dengan nilai rho (0.452) dan 

kelompok Kinetotherapy and special motility denngan rho (0.632). Korelasi ini 

signifikan secara statistik untuk p<0.01 (Badicu, 2018). Mengenai korelasi yang 

ada diantara aktivita fisik dengan kualitas tidur, provinsi DKI Jakarta merupakan 

provinsi dengan proporsi penduduk yang kurang aktivitas fisik tertinggi di 

Indonesia, sebanyak 47,8% penduduk tercatat kurang melakukan aktivitas fisik 

(Riskesdas, 2018). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian untuk 

mengetahui hubungan antara aktivitas fisik dengan kualitas tidur pada dewasa 

awal di Jakarta Timur. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kualitas tidur pada 

dewasa awal di Jakarta Timur? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 
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Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara 

aktivitas fisik dengan kualitas tidur pada dewasa awal di Jakarta Timur. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Mengidentfikasi distribusi dan persentase aktivitas fisik dan kualitas 

tidur pada dewasa awal di Jakarta Timur. 

b. Menganalisis hubungan antara aktivitas fisik dengan kualitas tidur pada 

dewasa awal di Jakarta Timur. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi informasi dan menambah kajian ilmu khususnya 

tentang hubungan aktivitas fisik dengan kualitas tidur pada dewasa awal. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi Dewasa 

Bagi dewasa yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

pentingnya aktivitas fisik yang berkaitan dengan kualitas tidur. 

b. Bagi Fisioterapis 

Bagi fisioterapis yaitu untuk menambah keilmuan di bidang fisioterapi. 

c. Bagi Peneliti Selajutnya 

Bagi peneliti selanjutnya untuk menambah referensi yang berkaitan 

dengan hubungan aktivitas fisik dengan kualitas tidur pada dewasa awal.


