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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap individu hendaknya memenuhi kebutuhan dasar untuk 

keberlangsungan hidupnya, salah satu kebutuhan dasar meliputi kebutuhan mental 

dan kebutuhan fisik yang diperlukan setiap orang yaitu tidur. Tubuh sangat 

memerlukan tidur yang cukup untuk bisa berfungsi dengan normal serta 

mengembalikan stamina tubuh dalam kondisi yang optimal sebab selama tidur 

tubuh akan melakukan proses untuk pemulihan kembali 

Tidur dapat membuat tubuh menjadi bugar bukan hanya sekedar untuk 

menjalankan aktivitas pekerjaan sehari-hari saja namun juga menjalankan 

aktivitas lain seperti beribadah, ketika kita memiliki tubuh yang bugar tentunya 

akan semakin maksimal saat menjalankan ibadah. Salah satu dari banyak nikmat 

Allah SWT yang diberikan kepada hamba-Nya antara lain adalah tidur. Allah 

SWT berfirman di dalam Al-Qur’an : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya 

ialah tidurmu pada waktun malam dan siang hari usahamu mencari sebagian 

karunia-Nya. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

mendengarkan.” (QS. Ar-Rum 23) dan dengan demikian pula Allah SWT dalam 

firman-Nya : “dan Kami menjadikan tidurmu untuk istirahat,” (QS. An-Naba 9). 

Masing-masing individu memiliki kesibukan sendiri dalam menjalankan 

aktifitas hariannya. Agar aktifitasnya dapat dilakukan dengan baik individu 

hendaknya harus memenuhi kebutuhan tidurnya. Kebutuhan tidur pada masing-

masing individu sendiri tentu berbeda-beda. Pada bayi baru lahir dengan usia 0 
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sampai 3 bulan membutuhkan 14 - 7 jam, bayi dengan usia 4 sampai 11 

bulan membutuhkan 12 - 15 jam, balita dengan usia 3 sampai dengan 5 tahun 

membutuhkan 11 - 14 jam, anak prasekolah dengan usia 3 sampai dengan 5 tahun 

membutuhkan 10 - 13 jam, anak dengan usia sekolah 6 sampai dengan 13 tahun 

membutuhkan 9 - 11 jam, remaja dengan usia 14 sampai dengan 17 tahun 

membutuhkan 8 - 10 jam, orang dewasa muda dengan usia 18 sampai dengan 25 

tahun membutuhkan 7 - 9 jam, orang dewasa dengan usia 26 sampai dengan 64 

tahun  membutuhkan 7 - 9 jam, orang dewasa tua dengan usia lebih dari 64 tahun 

membutuhkan setidaknya 7 - 8 jam setiap harinya (Hirshkowitz et al., 2015) 

Gangguan tidur dapat menyerang siapapun, dan dari kalangan manapun 

tanpa pandang bulu. Menurut Schlarb et al. (2017), dari total keseluruhan 

mahasiswa, sekitar sampai 60% mahasiswa memiliki kualitas tidur yang buruk, 

dan sekitar 7,7% memenuhi semua kriteria gangguan insomnia. Rata-rata 

mahasiswa memiliki umur yang berada dalam rentang usia antara 18 - 25 tahun, 

dimana itu termasuk dalam kategori usia dewasa muda. Dimana pada usia dewasa 

muda seseorang akan berada pada puncak keaktifan dan juga aktivitas sosial dan 

fisik yang juga bisa berpengaruh pada kualitas tidur. Selain itu, ada faktor lain 

yang juga dapat berpengaruh pada kualitas tidur seseorang yaitu faktor elektronik 

diantaranya akses internet dan peralatan elektronik yang ada disekitar seperti 

gawai, laptop, maupun televisi (Sarfriyanda, 2015). 

Kualitas tidur pada seseorang juga tidak dapat dianggap sepele karena 

dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup. Gangguan tidur biasa saja  

dialami oleh orang dengan  usia remaja dingga lanjut usia mulai 15 sampai 
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dengan usia lebih dari 70 tahun, namun yang terbanyak terjadi pada usia yang 

masih muda serta produktif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan pada 

kalangan mahasiswa. Nurdin et al (2018), dalam penelitiannya beberapa fakultas 

di Universitas Hasanuddin Makassar persentasi terbesar yang mengalami 

gangguan tidur adalah di fakultas teknik sebanyak 24,9% dan persentasi yang 

paling rendah adalah fakultas farmasi sebanyak 1,9%. 

Solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi masalah seperti ini adalah 

dengan melakukan senam yoga. Yoga sendiri merupakan suatu bentuk latihan 

yang memadukan gerak dan olah nafas. Gerakan-gerakan yoga akan 

mempengaruhi hipotalamus untuk meningkatkan beta endorphin yang merupakan 

suatu morfin alami pada tubuh yang akan menyebabkan stabilitas emosi dan 

menenangkan. Kondisi rileks dan menenangkan inilah yang diperlukan untuk 

mendapatkan kualitas tidur yang baik (Sukartini et al., 2017). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis jabarkan tersebut, 

penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Senam 

Yoga terhadap Peningkatan Kualitas Tidur pada Mahasiswa Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada pengaruh senam yoga terhadap peningkatan kualitas tidur Mahasiswa 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 
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a. Untuk mengetahui adanya pengaruh senam yoga terhadap peningkatan kualitas 

tidur Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi kualitas tidur Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Surakarta sebelum dilaksanakan senam yoga. 

b. Mengidentifikasi kualitas tidur Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Surakarta setelah dilaksanakan senam yoga. 

c. Menganalisis pengaruh senam yoga terhadap peningkatan kualitas tidur 

Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian tentang pengaruh senam 

yoga terhadap peningkatan kualitas tidur mahasiswa Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi responden 

Untuk memberikan pengetahuan pada responden tentang pentingnya 

memenuhi kebutuhan tidur dan senam yoga guna mencapai kualitas tidur yang 

diharapkan. Serta dapat menjadi intervensi alternatif bagi mahasiswa yang 

mengalami gangguan tidur. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 
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 Untuk memberi informasi dan sebagai bagi peneliti selanjutnya yang 

dikemudian hari melakukan penelitian terkait dengan pengaruh senam yoga 

terhadap peningkatan kualitas tidur pada mahasiswa.


