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ABSTRAK 

 

LATAR BELAKANG: Insomnia adalah gangguan tidur yang mungkin terjadi 

secara akut dan dapat sembuh sendiri atau dapat menjadi gangguan tidur yang 

kronis. Sekitar sepertiga hingga seperempat dari populasi di negara-negara 

industri melaporkan masalah gangguan tidur dihidup mereka dan sekitar 10 % 

menderita terus-menerus hingga kesulitan untuk tidur. Prevalensi insomnia di 

Indonesia sekitar 10%. Artinya, kurang lebih 28 juta dari total 238 juta penduduk 

Indonesia menderita insomnia. 

 

TUJUAN: Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

insomnia pada mahasiswa tahun ke-4 di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

 

METODE: Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan 

pendekatan cross sectional. Jumlah responden sebanyak 78 orang. Cara 

pengambilan sampel yaitu simple random sampling . Data dianalisis dengan Uji 

Chi Square menggunakan SPSS versi 21. 

 

HASIL: Jumlah responden insomnia 37 orang (47,4%). Berdasarkan jenis 

kelamin, perempuan sebanyak 69,2% sedangkan laki-laki 30,8%. Responden yang 

memiliki prestasi belajar yang kurang memuaskan sebanyak 38,5%. Serta 

responden yang menggunakan media sosial dengan lebih intens sebanyak 66,7%. 

Responden yang mengalami depresi sebanyak 57,7% dan mengalami ansietas 

74,4%. Serta responden yang memiliki riwayat minum kopi sebanyak 2,6% dan 

riwayat merokok sebanyak 5,1 %. 

 

KESIMPULAN: Variabel yang berhubungan secara signifikan dengan insomnia 

adalah jenis kelamin, intensitas penggunaan media sosial, depresi dan ansietas. 

Sedangkan variabel yang tidak berhubungan secara signifikan adalah prestasi 

belajar, konsumsi kopi dan merokok 
 

KATA KUNCI: Insomnia, Prestasi Belajar, Intensitas Penggunaan Media Sosial, 

Depresi, Ansietas, Konsumsi Kopi, Merokok 
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ABSTRACT 

 

BACKGROUND: Insomnia is a sleep disorder that may occur acutely and 

can recover himself or can be a sleep disorder that chronically. Around one-third 

to quarter from population in industrialized countries report  sleep problem 

in  their life and around 10 

% suffers continually until insomnia. Insomnia prevalence in Indonesia around 

10%. Meaning, approximately 28 million from total 238 million Indonesian 

residents suffer insomnia.  

 

PURPOSE: To investigate factors that influence the occurrence of insomnia in 4
th

 

year student in university of muhammadiyah makassar faculty of medicine. 

 

METHOD: This study used analytical observasional study with cross sectional 

approach. Number of respondent are 78 people. The respondent is taken using 

simple random sampling . The data analyzed using Chi Square Test on SPSS 21 

version. 

 

RESULT: Number of insomnia respondents are 37 people (47,4%). Based on sex, 

69,2% of woman while man 30,8%. Respondent that own learning achievement 

that shortcoming totaled 38,5%. As well as respondent that use social media more 

intense totaled 66,7%. Respondent that experienced depression of 57,7% 

and experienced anxiety 74,4%. As well as respondents that own history drink 

coffee of 2,6% and history smoke totalled 5,1 %. 

 

CONCLUSION: Variable that communicate significantly with insomnia is sex, s

ocial media use intensity, depression and anxiety. While variable that not 

communicate significantly is learning achievement, coffee consumption and 

smoking. 

 

KEYWORD: Insomnia, Learning Achievement, Social Media Use Intensity, 
Depression, Ansietas, Coffee Consumption, Smoking  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tidur merupakan kebutuhan fisiologis bagi manusia dan merupakan suatu 

proses aktif, bukan sekedar hilangnya keadaan terjaga. 
 
Bagi  sebagian  besar  

orang,  tidur  adalah  hal yang  mudah  namun  bagi  beberapa  orang  tidur 

merupakan  suatu  hal  yang  sangat  sulit  dilakukan hal ini menandakan 

bahwa seseorang ini mengalami gangguan tidur.
1
 

Sekitar 40 % populasi mempunyai masalah tidur selama setahun terakhir 

kali, 10 % di diagnosis sebagai insomnia dan 3% - 4% mempunyai diagnosis 

hipersomnia.
2 

Hampir 25% remaja mengalami gangguan tidur seperti kesulitan 

untuk tidur, terbangun tengah malam dan gangguan tidur primer yang serius 

seperti obstructive sleep apnea syndrome.  

Gangguan tidur yang sering terjadi adalah insomnia. Insomnia adalah 

gangguan tidur yang mungkin terjadi secara akut dan dapat sembuh sendiri 

atau dapat menjadi gangguan tidur yang kronis. Sekitar sepertiga hingga 

seperempat dari populasi di negara-negara industri melaporkan masalah 

gangguan tidur dihidup mereka dan sekitar 10 % menderita terus-menerus 

hingga kesulitan untuk tidur. Insomnia mempunyai dampak merugikan bagi 

penderitanya, antara lain insomnia menurunkan kualitas hidup, sebagai 

pencetus penyakit gangguan jiwa, menurunkan stamina dan menurunkan 

produktivitas. Dampak insomnia tidak dapat dianggap remeh, karena bisa 



2 
 

menimbulkan kondisi yang lebih serius dan membahayakan kesehatan dan 

keselamatan.
3
 

Sebagaimana dilaporkan oleh US National Institutes of Health  State of the 

Science Statement on Manifestations and Management of  Chronic Insomnia 

in Adults pada tahun 2005, menunjukkan bahwa sekitar 30 % dari populasi 

mengeluhkan gangguan tidur, sementara sekitar 10 % lainnya dihubungkan 

dengan gejala gangguan fungsional konsisten pada siang hari dengan 

diagnosis insomnia.
4 

Prevalensi insomnia di Amerika Serikat dan di negara 

lain berkisar antara 30% dan 60%. Prevalensi insomnia di Indonesia sekitar 

10%. Artinya, kurang lebih 28 juta dari total 238 juta penduduk Indonesia 

menderita insomnia. Di Universitas Muhammadiyah Surakarta diketahui 30 

mahasiswa laki-laki mengalami gangguan sulit tidur (Insomnia), stress 

menjadi pemicu gangguan tidur pada mahasiswa, sekitar 37,5 % dan 30 

mahasiswa mengalaminya. 

Banyak faktor yang menjadi pemicu munculnya insomnia di kalangan 

mahasiswa salah satunya adalah stres. Banyak mahasiswa mengalami stress 

akibat adanya perubahan lingkungan yang menyebabkan mahasiswa memiliki 

tuntutan akademik serta kesiapan mental dalam menjalani proses pendidikan 

dan berkembang menjadi sebuah stressor. Stressor tersebut tentunya akan 

mempengaruhi keadaan fisik manusia akibat dari ketidakmampuan 

menyelesaikan masalah maupun konflik secara mental, fisik, emosional dan 

spiritual. Stress merupakan respon normal yang wajar dialami siapa saja dan 

secara alami diperlukan untuk memacu seseorang menghadapi masalah 
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kehidupan. Namun, efek negatif dari ketidakmampuan mengontrol stress tentu 

akan mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup seseorang yang terlihat 

melalui gejala-gejala tertentu baik fisik maupu psikis.
5 

Mahasiswa kedokteran merupakan kelompok yang rentan mengalami 

gangguan tidur karena memiliki tanggung jawab yang besar nantinya dalam 

hal meningkatkan status kesehatan masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan  

durasi  dan  intensitas  pendidikan  yang tinggi,  tugas  dan  tanggung  jawab  

yang  berat,  dan merupakan pilihan hidup mahasiswa itu sendiri.
6 

Banyaknya 

aktivitas yang terlibat dalam kegiatan kuliah akan sangat berdampak bagi 

mahasiswa. Mahasiswa yang pada tahap remaja smpai dewasa muda masih 

labil dalam menghadapi masalah dan cenderung terlihat kurang 

berpengalaman. Masalah seperti ini akan menimbulkan distress yang 

mengancam, karena ketika stressor datang , maka tubuh akan meresponnya. 

Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari The Prevalence of Sleep Disorders 

in College Students : Impact on Academic Performance, menyatakan bahwa 

sebanyak  27%  dari  1.845  mahasiswa  mengalami sedikitnya salah satu dari 

gangguan tidur.  Insomnia  yang  dialami  mahasiswa cenderung  bersifat  

temporer  atau  terjadi  pada  waktu-waktu  tertentu,  yaitu  pada saat 

menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. 

Berbagai  tekanan  psikologis  penyebab  stresor disebutkan  sebagai  

penyebab  utama  insomnia. Keadaan stres  yang lebih berat atau depresi 

memiliki hubungan  timbal  balik  dengan  beratnya  gangguan tidur yang 

dialami, terutama insomnia.
7 
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Stressor yang dialami mahasiswa sangat besar dampaknya, ini menurut  

penelitian yang dilakukan oleh Hadiyanto, yang menyatakan bahwa sebanyak 

3% mahasiswa mengalami stress berat dan apabila tidak dapat diatasi oleh 

individu akan memunculkan dampak negatif. Dampak negatif pada mahasiswa 

secara kognitif antara lain sulit berkonsentrasi, sulit mengingat pelajaran, dan 

sulit memahami pelajaran. Dampak negatif secara emosional antara lain sulit 

memotivasi diri, munculnya perasaan cemas, sedih, kemarahan, frustrasi, dan 

efek negatif lainnya. Dampak negatif secara fisiologis antara lain gangguan 

kesehatan, daya tahan tubuh yang menurun terhadap penyakit, sering pusing, 

badan terasa lesu, lemah, dan insomnia. 

Beberapa penelitian menunjukkan banyaknya faktor yang dapat 

mempengaruhi insomnia, maka penulis tertarik untuk meneliti faktor –faktor 

apa saja yang dapat mempengaruhi insomnia pada mahasiswa tahun ke-4 di 

fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Faktor - faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya insomnia pada 

mahasiswa tahun ke-4 di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

insomnia pada mahasiswa tahun ke-4 di fakultas kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

2. Tujuan Khusus :  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah ; 

a. Untuk mengetahui prevalensi insomnia pada mahasiswa tahun ke – 4 

di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

b. Untuk mengetahui distribusi dari faktor – faktor yang mempengaruhi 

insomnia pada mahasiswa tahun ke – 4 di Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

c. Untuk mengetahui hubungan jenis kelamin dengan insomnia pada 

mahasiswa tahun ke – 4 di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

d. Untuk mengetahui hubungan prestasi belajar dengan insomnia pada 

mahasiswa tahun ke – 4 di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

e. Untuk mengetahui hubungan intensitas penggunaan media sosial 

dengan insomnia pada mahasiswa tahun ke – 4 di Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 
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f. Untuk mengetahui hubungan depresi dengan insomnia pada 

mahasiswa tahun ke – 4 di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

g. Untuk mengetahui hubungan kecemasan dengan insomnia pada 

mahasiswa tahun ke – 4 di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

h. Untuk mengetahui hubungan merokok dengan insomnia pada 

mahasiswa tahun ke – 4 di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

i. Untuk mengetahui hubungan konsumsi kopi dengan insomnia pada 

mahasiswa tahun ke – 4 di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini akan menambah kepustakaan yang berkaitan dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhi insomnia pada mahasiswa. 

b. Penelitian akan meningkatkan pemahaman penulis tentang metodologi 

penelitian. 

2. Manfaat Praktis 

Memberi Informasi pada masyarakat mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi Insomnia dan memberikan informasi kepada mahasiswa 
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tahun ke -  4 di fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Insomnia 

1. Fisiologi Tidur 

Tidur memiliki dua tahapan yaitu gerakan mata cepat (REM = Rapid 

Eye Movement) dan tahapan tidur Non-REM. Tahapan ini diukur dengan 

EEG, terjadi setiap malam. Dari saat bangun (gelombang-gelombang beta; 

golombang-gelombang alfa; 8-12 siklus/detik), tidur dimulai dengan 

keluarnya melatonin dari kelenjar pineal dan secara bertahap melalui fase-

fase yang terpisah sepanjang malam. Tidur NREM : derajat aktivasi yang 

rendah, berkurangnya tekanan darah, denyut jantung, suhu badan, dan 

frekuensi pernafasan. Tonus otot yang baik dan gerakan-gerakan bola mata 

yang pelan dan teratur.
2
 

a. Fase 1 ( 5% dari tidur), tidur yang paling ringan, suatu fase transisi; 

tegangan rendah, gelombang yang desinkronisasi. 

b. Fase 2 (50%), sebagian besar gelombang teta ( tegangan rendah, 5-7 

siklus/detik), tetapi dengan beberapa lompatan kumparan tidur (13-15 

siklus/detik untuk 2-3 detik) dan gelombang tajam yang tinggi 

(kompleks K); terbangun dengan mudah. 

c. Fase 3, gelombang-gelombang teta dengan beberapa gelombang delta 

(tegangan tinggi pada 0,5-2,5 siklus/detik) 

d. Fase 4, tidur yang terdalam (sulit bangun), sebagian besar terjadi pada 

setengah awal malam, kebanyakan gelombang delta. 
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Tidur REM : 20%-25% dari tidur, tidur yang aktif ditandai dengan gerakan 

bola mata yang cepat dan sinkron, kedutan otot-otot muka dan ekstremitas, 

ereksi penis, variasi denyut nadi, tekanan darah, dan frekuensi pernafasan. 

Otot-otot tampak seperti lumpuh (tidak ada tonus). Kedalamannya sama 

dengan fase 2; gelombang teta, gelombang tidur, dan kompleks K muncul 

kembali. Mimpi dapat terjadi pada beberapa fase tetapi yang lebih lazim 

terjadi pada tidur REM. Aktivitas otak cukup meningkat.
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Fase Tidur 

2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Tidur 

a. Penyakit  

Adanya penyakit dan ketidaknyamanan fisik dapat menyebabkan 

gangguan tidur. Salah satu contohnya adalah masalah pernafasan 

membuat orang sulit tidur. Seseorang yang memiliki penyakit maag, 

sering terganggu ketika tidur dimalam hari akibat nyeri yang dirasa.
8 

Gangguan tidur pula dapat disebabkan oleh kondisi medik umum 
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seperti gangguan gastrointestinal, asma, bronkhitis, nyeri kepala, nyeri 

karena arhtritis, neoplasma, infeksi, kelainan degeneratif, kelainan 

endokrin (diabetes melitus, hipertiroid), kelainan jantung (gagal 

jantung), arteriosklerosis dan kelainan neorologis. Tidur pula 

dipengaruhi oleh keadaan psikologis dan kelainan psikiatrik. Keadaan 

seperti gangguan kecemasan, depresi, mania, dan psikosis akut akibat 

menyebabkan insomnia. 

b. Lingkungan 

Lingkungan dapat mempengaruhi tidur seseorang. Terkadang 

seseorang lebih nyaman tidur sendiri atau bersama orang lain, atau 

temperatur dari lingkungan yang kurang nyaman atau ventilasi yang 

buruk dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Tapi seiring 

berjalan waktu seseorang bisa beradaptasi dan tidak terpengaruh lagi 

dengan kondisi di lingkungannya. Lingkungan kamar tidur juga dapat 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas tidur dan 

kuantitas tidur. Selain itu juga cahaya, suara, dan suhu memiliki 

pengaruh terhadap kualitas tidur.
8 

c. Stres Emosional 

Depresi dan ansietas dapat menyebabkan gangguan tidur. Ini 

terjadi ketika seseorang mengalami ansietas maka dapat meningkatkan 

kadar darah norepinefrin melalui stimulus system saraf simpatik. 

Perubahan ini menghasilkan waktu tidur NREM tahap 4 yang lebih 
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sedikit dan banyak tahap yang berubah serta membuat orang 

terbangun.
8 

d. Gaya Hidup 

Gaya hidup seseorang dapat mempengaruhi kualitas tidur 

seseorang. Seseorang yang memiliki waktu tidur yang teratur maka 

kualitas tidurnya baik. Pola gaya hidup dapat mempengaruhi jadwal 

tidur seseorang seperti kebiasaan sebelum tidur atau pekerjaan yang 

harus diselesaikan.
8 

e. Kelelahan 

Dalam hidup manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus 

dipenuhi. Salah satunya yaitu kebutuhan untuk istirahat. Salah satu 

cara seseorang untuk mengistirahatkan tubuhnya adalah dengan tidur 

ini brtujuan untuk mengembalikan energi, memperbaiki sel-sel dan 

untuk mengistirahatkan organ tubuh yang kelelahan. Menurut 

penelitian sebelumnya, tidur merupakan suatu keadaan yang ditandai 

dengan penurunan kesadaran, berkurangnya aktivitas pada otot rangka 

dan penurunan metabolisme.
9 

f. Diet 

Makan dan minum berlebihan dapat menimbulkan gangguan tidur. 

Menurut penelitian sebelumnya dalam Journal of Clinical Sleep 

Medicine mengatakan bahwa makan lebih banyak serat akan membuat 

tidur lebih baik. Mengkonsumsi banyak makanan berlemak dan tinggi 

kadar gulanya akan menyebabkan sulit tidur. Makan makanan yang 
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kaya lemak tinggi dan konsumsi alkohol dapam menimbulkan 

gangguan tidur.
8 

adapun zat dan obat-obat yang dapat menimbulkan 

gangguan tidur antara lain kafein, nikotin (rokok), alkohol, amfetamin, 

dan obat-obat trisiklik anti depressant.  

3. Definisi Insomnia 

 Insomnia adalah suatu gangguan dengan kuantitas atau kualitas 

tidur yang tidak cukup. Insomnia dapat bersifat transien atau kronik. 

Insomnia biasanya timbul sebagai gejala suatu gangguan lain yang 

mendasarinya, seperti kecemasan dan depresi atau gangguan emosional 

lain yang terjadi dalam hidup manusia.
10

  

 Seseorang yang belum pernah merasakan adanya gangguan tidur 

seperti insomnia begitu tersiksa dan terganggu kesehatannya akibat tidak 

bisa tidur. Padahal tidur merupakan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh 

manusia. kebutuhan akan tidur jika terganggu dampat menyebabkan 

dampak yang buruk bagi kesehatan, sesuai dalam Al-Qur’an Allah 

subhanahu wata’ala berfirman : 

 

 

 

Artinya : “Dan di antara tanda kekuasanNya ialah tidurmu di waktu malam 

dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang mendengarkan.” (QS. Ar-Rum:23) 
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Dari ayat diatas Allah subhanahu wata’ala telah memberikan 

petunjuk kepada kita bahwa tidur di malam hari lebih baik dibandingkan 

siang hari, karena pada siang hari manusia dianjurkan untuk bekerja dan 

mencari nafkah sehingga manusia banyak kegiatan yang membuat keadaan 

jauh dari ketenangan, yang demikian kualitas tidur di siang hari tak 

sebagus tidur di malam hari. Tidur di malam hari penting karena tubuh 

memproduksi hormon melatonin dalam keadaan gelap. Hormon ini 

berfungsi untuk menekan pertumbuhan sel kanker sehingga dapat 

melindungi tubuh dari kanker. Teori ini sesuai dengan adab tidur 

Rasulullah saw. Di riwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah 

saw bersabda : 

ْطـفِئُوا ْالَمَصببِْيَح بِبلَّلْيِل إَِذا َزقَـْدتُْم َوأَْغـلِقُْوا اْألَبَْواةأ  

Artinya :  

“ padamkanlah lampu-lampu pada waktu malam apabila kalian hendak 

akan tidur dan tutuplah pintu-pintu.” (H.R al-Bukhari 6296 dan Muslim 

2012) 

 Dari hadist di atas sudah dijelaskan bahwa kita dianjurkan tidur 

dalam keadaan gelap agar hormon melatonin yang ada dalam tubuh akan 

berfungsi untuk mengatur siklus tidur serta sebagai sistem kekebalan 

tubuh yang mencegah tubuh terkena kanker. 

 Adapun akibat bagi orang yang tidak memanfaatkan tidurnya di 

waktu malam adalah tekanan darah tinggi dan resiko terkena penyakit 

jantung. Pada siang hari manusia lebih dipengaruhi saraf simpatis yang 
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bersifat aktif. Saraf ini membuat manusia turut aktif dalam bekerja 

sehingga meningkatkan tekanan darah dan mempercepat denyut jantung. 

Pada malam hari saatnya saraf parasimpatik mengistirahatkan tubuh. Jika 

tubuh kurang tidur maka keharmonisan saraf simpatis dan parasimpatis 

akan terganggu. Dimana jantung yang seharusnya beristirahat harus terus 

bekerja, begitu pula dengan tekanan darah. 

 Selanjutnya adalah dapat mempermudah terkena depresi dan stress. 

Kurang tidur akan menurunkan hormon serotonin sehingga membuat 

seseorang mudah stress dan depresi. Selain itu, tubuh yang lelah membuat 

seseorang mudah tersulut emosi. Kurang tidur akan meningkatkan kadar 

hormon stress, membuat seseorang mudah tegang, otak tidak dapat 

berpikir dengan baik, dan lebih mudah depresi. Sebaliknya cukup tidur 

akan membuat tubuh lebih rileks dan tidak mudah stress. 

 Seseorang yang kurang tidur dapat menyebabkan berkurangnya 

konsentrasi dimana di dalam tubuh terdapat ada dua hormon yang 

mempengaruhi konsentrasi yaitu noradrenalin dan serotonin. Konsentrasi 

akan mengoptimalkan kemampuan otak dalam mengingat, menghafal, 

maupun matematis. Ketika dua hormon ini menurun, maka konsentrasi 

juga akan menurun. Kedua hormon ini dipulihkan dengan tidur. Kurang 

tidur hanya akan memperburuk kemampuan otak.  

4. Epidemiologi 

 Perkiraan prevalensi dari orang dewasa bervariasi dari 15% sampai 

40%, dan meningkat pada lansia. Orang yang mengalami insomnia 
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intermitten lebih banyak daripada orang-orang yang mengeluh ke dokter 

umumnya, meskipun hal tersebut telah menjadi keluhan pembedahan yang 

umum terjadi. 

 Anak-anak biasanya tidak mengeluh. Sebanyak 14% anak 

mengalami kesulitan tidur pada usia 3 tahun. Telah terbukti bahwa 

masalah tidur terjadi pada sebanyak 50%-80% anak dengan disabilitas 

belajar. Keadaan ini disebabkan oleh “arsitektur” tidur yang berbeda pada 

disabilitas belajar yang parah. Pada sindrom down, terjadi juga 

peningkatan insiden apnea tidur obstruktif, yang dapat menggangu tidur.
10 

5. Klasifikasi Insomnia 

a.  Insomnia akut dan kronik 

  Insomnia dibagi menjadi insomnia jangka pendek (akut) dan jangka 

panjang (kronik) dengan batas 3 minggu. Insomnia jangka pendek 

sering ditemui pada individu yang pernah mengalaminya dan 

umumnya meminta bantuan kepada dokter, keadaan ini bisa dijumpai 

dalam keadaan stress, seperti : sakit berat, kehilangan anggota 

keluarga, gagal ujian. Insomnia normal biasa juga disebut dengan 

insomnia sepintas “transcient insomnia”. Insomnia jangka pendek 

tidak disertai dengan komplikasi berbeda dengan insomnia jangka 

panjang yang dapat mengganggu kualitas hidup, gangguan mental dan 

fisik. Penderita insomnia kronis rawan terhadap jejas yang berkaitan 

dengan lelah, dan kecelakaan mengendara.
11 
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b.  Salah Persepsi Keadaan Tidur (Misperception Sleep State) 

  Jenis insomnia ini cenderung mengeluhkan stamina yang buruk 

untuk menyelesaikan tugas rutin dan sulit berkonsentrasi. 

Penderitannya mudah tersinggung, irritable dan nervous, mudah sedih 

dan depresi sebagai akibat dari perubahan fisik dan mental. Prestasi 

penderita ini menurun hingga cenderung dipecat dari pekerjaannya.
11

 

Banyak pasien dengan insomnia kronis memiliki persepsi yang buruk 

terhadap lamanya ia tidur. Mereka mungkin mengemukakan hanya 

tidur 3-4 jam semalam, padahal bila diukur lama sebenarnya adalah 6-

7 jam.
12 

c. Insomnia Idiopatis 

 Insomnia jenis ini adalah insomnia yang tidak disebabkan oleh 

gangguan seperti ansietas, depresi, nyeri, alergi. Pada insomnia ini 

“berdiri sendiri” digunakan kata primary insomnia oleh DSM IV. Ini 

bukan berarti pasien tersebut tanpa kelainan medik atau psikiatrik. Ini 

hanya berarti penyebab lain yang tidak ikut terlibat dalam 

menyebabkan insomnia.
11 

d. Insomnia Psiko-Fisiologis 

 Insomnia jenis ini berhubungan dengan ganggua psikiatrik. DSM IV 

memasukkan kesulitan tidur sebagai gejala dan kriteria diagnostik bagi 

penderita gangguan psikiatrik, misalnya depresi mayor, ansietas, stress 

pasca trauma. Pada penelitian yang dilakukan secara acak terhadap 

pasien psikiatrik, didapatkan tiga kali lipat lebih banyak penderita 
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insomnia pada penderita psikiatrik dibanding kontrol. Beratnya 

insomnia berkorelasi dengan intesitas gejala psikiatrik.
11 

 Ansietas sering dijumpai pada pasien dengan insomnia dibanding 

populasi umum. Pada penelitiannya didapatkan kira-kira 25-40% 

penderita insomnia menderita ansietas yang signifikan. 

Penyalahgunaan zat dan alkohol meningkat pada insomnia ketimbang 

mereka yang tidak baik. Pasien depresi sering bangun lebih pagi 

sedangkan pasien mania yang tidurnya sedikit tidak pernah 

mengeluhkan hal ini. Salah satu gejala stress pasca trauma adalah 

insomnia atau gangguan tidur.
11 

 Insomnia psikofisiologis merupakan salah satu penyebab insomnia 

kronis yang sering, misalnya mula-mula pasien mengalami stres akut 

yang mengakibatkan insomnia yang cenderung bersifat sementara pada 

kebanyakan orang. Namun pada individu yang predisposisi, insomnia 

akut mengakibatkan ansietas dan stress atas gangguan tidurnya 

(insomnia). Keadaan ini dapat membentuk lingkaran setan, tidur yang 

buruk mengakibatkan kecemasan mengenai insomnia yang kemudian 

menyebabkan lagi insomnia.
11 

e. Insomnia Berasosiasi Dengan Penyakit Medis 

 Keluhan gangguan tidur atau sulit tidur dan sangat umum dijumpai 

pada penderita kelainan medik. Sulit tidur dapat berkaitan dengan rasa 

nyeri, nafas pendek, efek samping obat. Pasien dengan nyeri kronis 

dapat mengalami sulit jatuh tidur dan kesulitan mempertahankan tidur. 
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 Penderita kanker tidak jarang mengalami insomnia. Kesulitan ini 

dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, diantaranya gangguan pada 

mekanisme tidur, imunitas, akibat dari nyeri kronis, mual, muntah, 

gangguan mental seperti ansietas dan depresi atau efek samping 

pengobatan (penyinaran, kemoterapi, steroid). Sesak nafas di malam 

hari sering mengganggu tidur. Serangan asma dimalam hari harus 

dicegah dan diobati dengan baik.
11 

6. Faktor Risiko 

a. Jenis Kelamin 

 Penelitian mengenai perbedaan gender untuk kejadian insomnia 

pada sebuah studi yang dilakukan di Hongkong dimana wanita 

mempunyai faktor risiko 1,6 kali terjadinya insomnia dibanding pria. 

Ini disebabkan karena kadar serotonin pada wanita lebih rendah dari 

pria yang dimana wanita lebih mudah mengalami depresi dibanding 

pria (Keshavan et al, 2008). Penelitian pada pasien depresi dapat 

mengeluhkan insomnia. Penyebab lain yang berhubungan insomnia 

pada perempuan adalah menopause. Pada penelitian di Perancis yang 

melibatkan 1000 perempuan setengah baya menunjukkan adanya 

hubungan antara menopause dengan gangguan tidur. Hal ini 

diperkitrakan dari perubahan endokrin. Pada perempuan yang 

mendapat terapi estrogen dilaporkan mengalami perbaikan dalam 

tidurnya (Anonim, 2007; Amir, 2007). 
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b. Depresi dan Ansietas 

 Depresi merupakan salah satu gangguan mood yang ditandai oleh 

hilangnya perasaan kendali dan pengalaman subjektif adanya 

penderitaan berat. Pada gangguan depresi harus dipahami dua tanda 

(sign) ini yaitu emosi dan mood. Emosi merupakan kompleksitas 

perasaan yang meliputi psikis, somatik dan perilaku yang berhubungan 

dengan afek dan mood. Mood adalah subjektivitas perasaan emosi 

yang dialami dan dapat diutarakan leh pasien dan terpantau oleh orang 

lain.
13 

 Neurotransmitter yang paling terlibat pada patofisiologi depresi 

adalah norepinefrin dan serotonin. Penurunan serotonin dapat 

mencetuskan depresi. Serotonin bertanggung jawab untuk kontrol 

regulasi afek, agresi, tidur dan nafsu makan. Penurunan regulasi 

reseptor beta adrenergik dan respon klinis anti-depresi merupakan 

peran langsung system noradrenergi pada depresi. Serta aktivasi 

dopamin berkurang pada depresi. Fungsi dari presinaptik dan 

pascasinaptik dopamin memperkaya hubungan antara dopamin dan 

gangguan mood.
14 

 Ansietas atau kecemasan merupakan kondisi gangguan yang 

ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan dan 

tidak rasional bahkan tidak realistik terhadap kehidupan sehari-hari. 

Kecemasan yang dirasakan sulit untuk dikendalikan dan berhubungan 



19 
 

dengan gejala-gejala somatik seperti ketegangan otot, iritabilitas, 

kesulitan tidur, dan kegelisahan sehingga menyebabkan penderitaan 

yang jelas dan gangguan yang bermakna.
14 

 Neurotransmitter yang berperan pula pada kecemasan adalah 

GABA, serotonin, norepinefrin, glutamat dan kolesistokinin. Sejumlah 

neuron yang mengekresikan norepinefrin terletak dibatang otak, 

terutama pada lokus seruleus. Neuron ini mengirimkan serabutnya 

menuju ke atas sistem limbik otak, thalamus dan korteks serebri. 

Selain itu, neuron penghasil serotonin yang terletak di pertengahan 

nukleus raphe pada bagian bawah pons dan medulla yang akan 

mengirimkan sejumlah serabut-serabutnya ke area sistem limbik dan 

beberapa area lain di otak.
15 

 Serotonin merupakkan hasil metabolisme asam amino triptopan. 

Dengan bertambahnya sejumlah triptopan, maka jumlah serotonin 

yang terbentuk juga meningkat sehingga timbulnya keadaan 

mengantuk. Apabila terjadi penghambatan pembentukan serotonin 

maka terjadi keadaan sulit tidur. Neuron-neuron terbanyak 

mengandung norepinefrin terletak di badan nukleus seruleus di batang 

otak. Kerusakan sel neuron pada lokus seruleus sangat mempengaruhi 

penurunan atau hilangnya tidur REM.
15 

 

c. Konsumsi Kopi 



20 
 

 Makanan dan minuman yang secara farmakologis aktif, terutama 

kafein dan alkohol, dapat menggangu tidur. Kafein adalah senyawa 

alkaloida turunan xanthine (basa purin) yang berwujud kristal 

berwarna putih, kafein bersifat psikoaktif, yang digunakan sebagai 

stimulant sistem saraf pusat dan mempercepat metabolisme (diuretik). 

Konsumsi kafein berguna untuk meningkatkan kewaspadaan, 

menghilangkan kantuk dan menaikkan mood. Overdosis dari kafein 

akut, biasanya lebih dari 300 mg per hari, dapat menyebabkan system 

saraf pusat terstimulasi secara berlebihan. Kondisi ini disebut dengan 

keracunan kafein, gejala lain antara lain gelisah, gugup, insomnia, 

emosional, urinasi berlebihan, gangguan pencernaan, otot berkedut, 

denyut jantung yang cepat dan tidak teratur. Gejala yang lebih parah 

adalah munculnya depresi, disorientasi, halusinasi dan dampak fisik 

seperti kerusakan jaringan otot rangka.
16 

 Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh nehlig, 2009 

mengatakan bahwa efek fisiologis kafein yang beraneka ragam 

mungkin disebabkan oleh tiga mekanisme kerjanya, yaitu mobilisasi 

kalsium intraseluler, peningkatan akumulasi nukleotida siklik karena 

hambatan phosphodiesterase, dan antagonis reseptor adenosin. 

Antagonis reseptor adenosin merupakan mekanisme kerja yang paling 

relevan. Adenosine berfungsi untuk mengurangkan kadar ledakan 

neuron selain menghambat transmisi sinaptik dan pelepasan 

neurotransmitter.
17 
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 Adenosin merupakan neurotransmitter yang efeknya mengurangkan 

aktivitas sel terutama sel saraf. Oleh karena itu, apabila reseptor 

adenosin berikatan dengan kafein, maka akan menghasilkan efek yang 

berlawanan (Allsbrook, 2008). Walaupun mekanisme utama kafein 

adalah antagonis reseptor adenosin, hal ini akan menjurus ke efek 

sekunder dari berbagai jenis neurotransmitter seperti norepinefrin, 

dopamin, asetilkolin, glutamat dan GABA sehingga akan 

mempengaruhi fungsi fisiologis tubuh yang berbeda.
17 

d. Merokok 

Perilaku merokok di belahan dunia banyak ditemukan dan sudah 

menjadi kebiasaan bagi masyarakat di banyak negara. Merokok dapat 

menyebabkan masalah tidur, salah satunya adalah kandungan dalam 

rokok yaitu nikotin yang merupakan stimulant otak (Widya, 2010). 

Disamping itu, otak yang sudah ketagihan dengan efek nikotin akan 

menyebabkan gangguan tidur pada malam hari saat mau tidur.  

Menurut penelitian pada Universitas Islam Sultan Agung diketahui 

82 perokok aktif menimbulkan gangguan tidur yang bermakna. Secara 

teori nikotin akan hilang dari otak dalam waktu 30 menit. Tetapi 

reseptor di otak seorang pecandu seakan menginginkan nikotin lagi, 

sehingga menggagu proses tidur. Nikotin digolongkan dalam bentuk 

zat yang memberi efek menyegarkan, sehingga perokok dapat merasa 

tenang dan santai saat menghirup asap rokok tersebut. 
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Rokok dapat meningkatkan tekanan darah, mempercepat denyut 

jantung dan meningkatkan aktifitas otak. Pada pecandu akut yang baru 

mulai kecanduan rokok, selain sulit untuk tidur, seorang juga dapat 

terbangun oleh keinginan kuat untuk merokok setelah tidur kira-kira 

dua jam. Setelah merokok, seorang akan sulit untuk tidur kembali 

karena efek simultan dari nikotin. 

7. Gambaran Klinis 

 Pada orang dewasa dan anal-anak, menyebabkan kelelahan 

sepanjang hari. Kurang tidur perlu dibedakan dari kesulitan masuk tidur 

(terutama anak-anak), meskipun juga dapat mengurangi lama tidur.  

 Variasi kebutuhan tidur berarti bahwa pemberian waktu tidur yang 

ideal selama masa kanak-kanak tidaklah bijaksana. Namun, tidur yang 

tidak cukup akibat waktu tidur yang terlambat sering menyebabkan 

kelelahan di pagi hari, dengan kesulitan terbangun, mengantuk di siang 

hari dan tidur siang yang tidak terjadwal. Pada anak dapat memperlihatkan 

iritabilitas dimana anak akan kehilangan konsentrasi belajar karena 

kelelahan.
10 

8. Diagnosis Banding 

 Insomnia adalah suatu gambaran yang menonjol baik pada depresi 

maupun mania, dan dapat juga terjadi pada gangguan ansietas. Bila 

anamnesis dan pemeriksaan fisis memperlihatkan gejala-gejala lain 

gangguan ini, diagnosis yang dominan harus berupa gangguan mood atau 

neurotik dan bukan gangguan tidur. 
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9. Penatalaksanaan 

a. Hiegene Tidur 

  Hiegene tidur adalah dasar strategi preventif untuk insomnia dan 

merupakan pendekatan pilihan pertama setelah penilaian lengkap 

menyingkirkan kemungkinan gangguan medis atau psikiatri primer. 

b. Hipnotik 

  Hipnotik, terutama benzodiazepine, telah diberikan dalam jumlah 

besar selama beberapa tahun belakangan tapi saat ini masih diragukan 

karena masalah substansial gejala-gejala ketergantungan dan 

withdrawal akibat penggunaan jangka panjang.  

  Hipnotik yang lebih baru memiliki kekurangan yang bermakna. 

Cyclopyrolone menyebabkan rasa logam yang tidak menyenangkan 

pada 40%-50% pasien. Imidazopyridine dapat menimbulkan masalah 

karena durasi kerjanya yang sangat singkat. Kloralhidrat efektif dan 

murah tetapi dapat menyebabkan iritasi lambung dan ruam, dapat 

menyebabkan ketergantungan dan bersifat letal bila diberikan dalam 

dosis berlebih.
10 

c. Pendekatan perilaku 

  Ini merupakan terapi pilihan untuk anak-anak. Obat-obatan juga 

jarang diindikasikan, meskipun dapat digunakan dalam beberapa hari 

untuk merusak siklus bangun di tengah malam atau memberikan 

istirahat bagi oranag tua yang kelelahan. 
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10. Prognosis 

 Seperti yang telah dibahas, insomnia transien dapat menjadi kronik 

jika berbagai factor yang memperlama gangguan berada pada tempatnya, 

jika tindakan tidak diambil untuk menanganinya. Insomnia kronik dapat 

terjadi seumur hidup. Keadaan tersebut merupakan konsekuensi usia tua, 

masalah medis, perilaku atau masalah psikiatrik.
10 

B. Prestasi Belajar
 

Belajar merupakan suatu aktivitas mental psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan – perubahan 

dalam pengetahuan keterampilan dan nilai sikap. Belajar pada hakekatnya 

merupakan proses kognitif yang mendapat dukungan dari fungi rahan 

psikomotor. Fungsi psikomotor dalam hal ini  mendengar, melihat dan 

mengucapkan.  

Adanya ganguan tidur seperti insomnia dapat menyebabkan timbulnya 

masalah akademik pada mahasiswa, yaitu gangguan kognitif seperti gangguan 

proses pikir, konsentrasi, memori dan kemampuan berbahasa yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar. Menurut penelitian Kartono (1985), 

mengatakan bahwa faktor yang menghambat dalam belajar salah satunya 

adalah faktor endogen, yang dibagi lagi menjadi sebab-sebab yang bersifat 

biologis yaitu sebab yang berhubungan dengan jasmaniah misalnya faktor 

kesehatan yang sangat mempengaruhi diri seseorang dan prestasi belajar, 

sebab seseorang yang sakit atau lemah karena kurang tidur akan sukar belajar. 
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C. Intensitas penggunaan Media Sosial 

 Media sosial merupakan media yang berbasis online dimana para 

penggunanya bisa dengan mudah berbagi dan menciptakan isi pesan yang 

diinginkan. Menurut Kaplan dan Haenlein (2010) mendefinisikan media sosial 

sebagai “group of Internet-based applications that build on theideological and 

technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and 

exchange of user generated content” yaitu media sosial merupakan media 

yang menggunakan teknologi berbasis web untuk bertukar informasi antar 

sesama pencipta pesan. 

 Menurut Maentiningsih (2008) remaja memiliki kebutuhan – kebutuhan 

diantaranya adalah kebutuhan akan kasih sayang atau secure attachement dan 

kebutuhan berprestasi. Dimensi karakteristik secure attachment dapat berupa 

sikap hangat dalam berhubungan dengan orang lain, tidak akan menjauhi 

orang lain, sangat dekat dengan orang yang disayangi, lebih empati, sangat 

percaya pada orang yang disayangi, dan lebih nyaman bersama dengan orang 

yang disayangi. Tidak heran jika banyak remaja yang aktif di berbagai media 

sosial yang sebagian besar bertujuan untuk tetap bisa menjalin komunikasi dan 

keakraban dengan orang-orang disekitarnya. 

 Di Indonesia sendiri berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementrian 

Komunikasi dan Informatika yang bekerjasama dengan United Nations 

International Children's Emergency Fundation (UNICEF) pada tahun 2014 

yang berjudul "Digital Citizenship Safety among Children and Adolescents in 

Indonesia" (Keamanan Penggunaan Media Digital pada Anak dan Remaja di 
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Indonesia), hasil survei menemukan fakta, bahwa : Studi ini menemukan 

bahwa 98% dari remaja yang disurvei tahu tentang internet dan bahwa 79,5% 

diantaranya adalah pengguna internet, Pencarian informasi yang dilakukan 

sering didorong oleh tugas-tugas kuliah, sedangkan penggunaan media sosial 

dan konten hiburan didorong oleh kebutuhan pribadi. Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara intensitas 

penggunaan media sosial dengan insomnia. 
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D. Kerangka Teori 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Teori 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL 

A. Kerangka Konsep Penelitian 

Adanya faktor risiko seperti jenis kelamin, prestasi belajar, intensitas 

penggunaan media sosial, depresi, ansietas atau kecemasan, konsumsi kopi 

dan merokok (variabel independen) bisa menyebabkan dampak negatif pada 

suatu individu dari segi kesehatan maupun keselamatannya. Hal ini pula dapat 

mempengaruhi gangguan tidur seseorang seperti insomnia (dependen). 

Insomnia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk faktor risiko 

yang telah disebutkan diatas. Sehingga peneliti ingin melihat apakah ada 

hubungan antara independen dengan variabel dependen 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

    = Variabel Independen 

 

    = Variabel dependen 
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B. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari penelitian ini perlu dijelaskan untuk menghindarkan 

perbedaan persepsi dalam menginterpretasikan masing-masing penelitian. 

Adapun definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Insomnia 

Insomnia dalam penelitian ini adalah gangguan dengan kuantitas atau 

kualitas tidur yang tidak cukup.
2 

Cara Ukur :  Responden mengisi 11 pernyataan dengan 

melingkari angka yang paling menggambarkan pola 

tidurnya. 

Alat Ukur : Kuesioner Kelompok studi psikiatrik biologic 

Jakarta- Insomnia Rating Scale  (KSPBJ-IRS). 

Hasil Ukur : -     Insomnia  : Skor ≥ 20 

- Tidak Insomnia : Skor 11-19 

Skala Ukur : Skala Ordinal 

2. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah hasil belajar mahasiswa yang menandakan adanya 

pemahaman materi pelajaran sebagai hasil dari proses belajar. 

Cara Ukur : Penghitungan data base kartu hasil studi (KHS) 

berupa           Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) yang 

terdapat pada portal akademik. 

Alat Ukur : Data Base portal akademik 
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Hasil Ukur :   -  Kurang Memuaskan  (2,00 – 2,75) 

- Cukup Memuaskan  (2,76 – 4,00) 

Skala Ukur  : Skala Ordinal 

3. Intensitas Penggunaan Media Sosial 

Media sosial adalah suatu aplikasi berbasis internet yang digunakan oleh 

seseorang untuk mencari informasi serta bertukar pendapat dengan orang 

lain. Intensitas penggunaan media sosial dirancang untuk mengukur 

lamanya responden menggunakan media sosial. 

Cara Ukur  : Responden akan mengisi pernyataan kemudian  

melingkari jawaban yang sesuai dengan yang dia 

alami. 

Alat Ukur  : Kuesioner 

Hasil Ukur  : -  Lebih Intens : skor > 50% 

- Kurang Intens : skor < 50% 

Skala Ukur : Skala Ordinal 

4. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin adalah pembagian dua manusia yang ditemukan secara 

biologi dengan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan. 

Cara Ukur : Responden akan diberikan selembar kertas biodata 

yang didalamnya akan diisi tentang jenis kelamin dan 

mengobservasi penampilan fisik responden 

Alat Ukur : Kuesioner 
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Hasil Ukur :  -  Laki – laki  

- Wanita 

Skala Ukur : Skala Nominal 

5. Depresi 

Depresi merupakan salah satu gangguan mood seperti : rasa sedih, susah, 

rasa tak berguna, putus asa dan kehilangan harapan. 

Cara Ukur : Responden akan mengisi 20 pernyataan dengan cara 

melingkari pernyataan yang sesuai dengan yang dia 

alami selama seminggu yang lalu. 

Alat Ukur : Kuesioner Kala Depresi – 20 (CES-D SCALE ) 

Hasil Ukur : Depresi  : >15  

  Tidak depresi  : <15 

Skala Ukur : Skala Ordinal 

6. Ansietas 

Ansietas atau kecemasan merupakan gangguan psikiatrik seperti : 

khawatir, gugup, takut, rasa tak aman dan cemas. 

Cara Ukur : Responden mengisi 14 pernyataan dengan cara 

memberikan tanda centang pada lembar kuesioner 

sesuai yang responden alami. 

Alat Ukur : Kuesioner Skala Ansietas Hamilton (Hamilton Rating 

Scale for Anxiety 

Hasil Ukur : Ansietas  : >14 

  Tidak Ansietas : <14 
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Skala Ukur : Skala Ordinal 

7. Konsumsi kopi 

Konsumsi kopi adalah perilaku minum kopi yang dilakukan oleh 

seseorang dengan mencampur kopi dan gula serta diseduh dengan air 

panas. 

Cara Ukur : Responden akan menjawab pertanyaan pada lembar 

kuesioner apakah dia minum kopi atau tidak. 

Alat Ukur : Instrumen pertanyaan yang akan diajukan kepada  

responden 

Hasil Ukur :  -  Konsumsi kopi : Jika seseorang  secara rutin 

minum  kopi 3 cangkir  perhari. 

- Tidak konsumsi kopi : Jika seseorang tidak 

minum kopi dalam sehari. 

Skala Ukur : Skala Ordinal 

8. Merokok 

Merokok adalah suatu kebiasaan seseorang dalam menghisap batang rokok 

minimal 1 batang dalam sehari. 

Cara Ukur : Responden akan mengisi pertanyaan pada lembar 

kuesioner apakah responden merokok atau tidak 

Alat Ukur : Instrumen pertanyaan tentang rokok 

Hasil Ukur :  -  Merokok    

- Tidak merokok 

Skala Ukur : Skala Ordinal 
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C. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang perlu dikaji kebenarannya. 

Berdasarkan kerangka konsep penelitian diatas, maka dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

H0  : Tidak ada hubungan jenis kelamin dengan insomnia pada mahasiswa 

tahun ke – 4 di fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

Ha  : Ada hubungan jenis kelamin dengan insomnia pada mahasiswa tahun 

ke – 4 di fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar.  

H0  : Tidak ada hubungan prestasi belajar dengan insomnia pada 

mahasiswa tahun ke – 4 di fakultas kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

Ha  : Ada hubungan prestasi belajar dengan insomnia pada mahasiswa 

tahun ke – 4 di fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar.  

H0  : Tidak ada hubungan intensitas penggunaan media sosial dengan 

insomnia pada mahasiswa tahun ke – 4 di fakultas kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Ha  : Ada hubungan intensitas penggunaan media sosial dengan insomnia 

pada mahasiswa tahun ke – 4 di fakultas kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar.  
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H0 : Tidak ada hubungan depresi dengan insomnia pada mahasiswa tahun 

ke – 4 di fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar.  

Ha : Ada hubungan depresi dengan insomnia pada mahasiswa tahun ke – 4 

di fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar.  

H0 : Tidak ada hubungan ansietas dengan insomnia pada mahasiswa tahun 

ke – 4 di fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar.  

Ha : Ada hubungan ansietas dengan insomnia pada mahasiswa tahun ke – 

4 di fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

H0 : Tidak ada hubungan konsumsi kopi dengan insomnia pada 

mahasiswa tahun ke – 4 di fakultas kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar.  

Ha : Ada hubungan konsumsi kopi dengan insomnia pada mahasiswa 

tahun ke – 4 di fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar.  

H0 : Tidak ada hubungan merokok dengan insomnia pada mahasiswa 

tahun ke – 4 di fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar.  

Ha : Ada hubungan merokok dengan insomnia pada mahasiswa tahun ke – 

4 di fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar.  

 

 



     

 7 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Berdasarkan pada masalah penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka 

jenis penelitian yang ingin digunakan pada penelitian ini adalah observasional 

analitik dengan menggunakan pendekatan cross Sectional. Desain penelitian 

ini digunakan untuk meneliti suatu kejadian pada waktu yang bersamaan 

(sekali waktu). Sehingga variabel dependen dan variabel independen diteliti 

secara bersamaan. Variabel independen pada penelitian ini adalah faktor – 

faktor yang mempengaruhi insomnia seperti : jenis kelamin, prestasi belajar, 

intensitas penggunaan media sosial, depresi, ansietas, konsumsi kopi dan 

merokok serta variabel dependen dari penelitian ini adalah insomnia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

insomnia pada mahasiswa tahun ke – 4 di fakultas kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Pengambilan data dilakukan pada bulan 

Desember 2016 sampai Januari 2017. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini mencakup populasi target dan populasi 

terjangkau. Populasi target yaitu Mahasiswa tahun ke – 4 di Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Populasi terjangkau 

yaitu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar angkatan 2013 dan aktif perkuliahan. 

2. Sampel 

a. Kriteria Inklusi 

1) Mahasiswa yang hadir saat pembagian kuesioner 

2) Bersedia menjadi responden. 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Mahasiswa yang tidak mengisi kuesioner 

2) Mahasiswa yang tidak mengembalikan kuesioner 

D. Besar Sampel dan Rumus Besar Sampel 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan melalui 

perhitungan jumlah populasi. Jumlah populasi dalam penelitian ini telah 

diketahui sehingga pengambilan sampel yang diperlukan dalam penelitian ini 

menggunakan rumus slovin sebagai berikut : 

  
 

      
 

Diketahui: 

n = Sampel yang diinginkan 

N = Jumlah populasi 
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e = Batas toleransi kesalahan 

Catatan : 

N = 97 

e = kesalahan 5% (0,05) 

  
  

             
 

  
  

      
 

        = 78 

Jadi, jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 78 

orang. 

Untuk mencari hubungan dari dua proporsi yang tidak berpasangan dapat 

digunakan rumus sebagai berikut. 

   |
(   √       √          )

     
|

 

 

Diketahui : 

n  =  Jumlah sampel yang dibutuhkan. 

   = Deviat baku alfa pada derajat kepercayaan 95% yaitu sebesar 

1,960. 

   = Deviat baku beta pada derajat kepercayaan 90% yaitu sebesar 

1,282. 

P = Proporsi rata-rata 
       

 
 = 

         

 
 = 0,2 

P1 = P2 + 0,2 = 0,1 + 0,2 = 0,3 

P2 = 10% (Prevalensi Insomnia di Indonesia), 
  

   
 = 0,1 

P1 – P2   = Selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna yaitu sebesar 

0,2  
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Q  = 1 – P = 1 – 0,2 = 0,8 

Q1  = 1 – P1 = 1 – 0,3 = 0,7 

Q2  = 1 – P2 = 1 – 0,1 = 0,9 

Jadi,  

    |
(      √                √               )

   
|

 

 

    |
(      √           √   )

   
|

 

 

    |
                              

   
|

 

 

    |
              

   
|

 

 

    |
     

   
|
 

 

   |    |  

         = 82 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel yang dibutuhkan. 

   = Deviat baku alfa pada derajat kepercayaan 95% yaitu sebesar 

1,960. 

   = Deviat baku beta pada derajat kepercayaan 90% yaitu sebesar 

1,645. 

P = Proporsi rata-rata ((P1+P2)/2). 

P1 = Proporsi pada kelompok yang nilainya merupakan judgemen 

peneliti. 

P2 = Proporsi efek pada kelompok tanpa faktor risiko  (dari 

kepustakaan) 

P1 – P2  = Selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna yaitu sebesar 

0,2  

Jadi, jumlah sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 82 orang. 

E. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan teknik 

simple ramdom sampling. Simple random sampling adalah metode pemilihan 
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sampel dimana setiap item (elemen) dari keseluruhan populasi memiliki 

peluang yang sama untuk terpilih ke dalam sampel. Teknik ini biasanya 

dilakukan tanpa pengembalian (without replacemen). Artinya, sebuah item 

yang terpilih ke dalam sampel, maka item tersebut tidak dapat muncul lagi 

dalam proses pengambilan sampel berikutnya.  

F. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner yang 

pengisiannya dilakukan sendiri oleh responden. Langkah-langkahnya sebagai 

berikut : 

1. Pembuatan proposal penelitian oleh penulis dan disetujui oleh dosen 

pembimbing . 

2. Setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, penulis 

mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan penelitian kepada 

bagian Kepala Tata Usaha 

3. Penulis membuat daftar calon responden sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan sebelumnya. Mengadakan pendekatan dengan calon responden 

untuk memberikan informed consent serta menjelaskan tujuan dari 

penelitian yang akan dilakukan dan menjelaskan bahwa penelitian ini 

bersifat sukarela. 

4. Peneliti menjelaskan cara mengisi kuesioner dan memberikan kesempatan 

pada responden jika ada yang ingin ditanyakan. 

5. Semua kuesioner yang telah diisi dikembalikan kepada peneliti untuk 

dilakukan pengolahan data. 



40 
 

Data primer : data yang diambil langsung dari responden. 

G. Pengolahan dan Penyajian Data 

1. Pengolahan Data 

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah dengan 

menggunakan komputerisasi program SPSS 23 for windows melalui 

prosedur seperti berikut : 

a. Editing  

Ini bertujuan untuk meneliti kembali jawaban yang kurang lengkap 

dari responden. Editing ini dilakukan dilapangan sehingga tidak terjadi 

kesalahan pengisian dan dapat segera disempurnakan. 

b. Coding  

Ini bertujuan untuk mempermudah pada saat analisis dan mempercepat 

pada saat entry data. Coding dilakukan untuk mengkode jawaban 

pertanyaan dalam kuesioner. 

c. Entry (Penginputan Data) 

Pada tahap ini dilakukan pemasukan data-data yang sudah 

dikumpulkan kedalam program komputer untuk proses analisis 

d. Cleaning (Pembersihan Data) 

Pada tahapan ini peneliti memeriksa kembali data yang telah 

dimasukkan agar tidak terjadi kesalahan. Kesalahan bias saja terjadi 

pada saat memasukkan data ke komputer. 

2. Penyajian Data 
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Hasil pengolahan data tersebut disajikan dalam bentuk narasi, tabel, 

distribusi frekuensi disertai interpretasi. 

H. Analisa Data 

Analisa data dilakukan dengan menggunakan program komputer. Adapun 

analisis data yang dilakukan meliputi : 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik dari 

variabel penelitian. Hasil analisis dari masing-masing variabel kemudian 

di masukkan ke tabel distribusi frekuensi. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap hubungan 

antara dua variabel yaitu variabel dependen dan independen dalam bentuk 

tabulasi silang dengan menggunakan komputerisasi program SPSS.  

Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji Pearson Chi 

Square yaitu dengan tingkat kepercayaan 95% dengan melihat besarnya p-

value. Apabila p-value kurang dari 0,05 berarti hubungan tersebut 

bermakna secara statistik. 

Analisis bivariat dilakukan dengan uji chi square untuk 

mengetahui hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel 

bebas dengan variabel terikat. Dimana rumus dari chi square yaitu: 
 

 
 

2

2
O E

E
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Tabel 2 x 2 uji cross sectional 

Uji chi-square merupakan uji non parametris yang paling banyak 

digunakan. Namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah: frekuensi 

responden atau sampel yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat di 

mana chi square dapat digunakan yaitu
 
: 

1. Tidak ada cell dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut 

juga Actual Count (F0) sebesar 0 (Nol).
 

2. Apabila bentuk tabel kontingensi 2 X 2, maka tidak boleh ada 1 cell 

saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected 

count ("Fh") kurang dari 5.
 

3. Apabila bentuk tabel lebih dari 2 x 2, misal 2 x 3, maka jumlah cell 

dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 

20%.
 

Apabila tabel kontingensi 2 x 2 seperti di atas, tetapi tidak 

memenuhi syarat seperti di atas, yaitu ada cell dengan frekuensi 

harapan kurang dari 5, maka rumus harus diganti dengan rumus 

"Fisher Exact Test". 

Dasar pengambilan hipotesis penelitian berdasarkan pada tingkat 

signifikan (nilai p), yaitu:
 

a. Jika nilai p > 0,05 maka hipotesis penelitian gagal ditolak. 

 

 

 

 

Dimana:      

http://statistikian.blogspot.com/2012/04/uji-komparatif.html
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b. Jika nilai p ≤ 0,05 maka hipotesis penelitian diterima. 

Dalam studi cross sectional, estimasi risiko relatif dinyatakan 

dengan rasio prevalens (RP), yakni perbandingan antara jumlah subyek 

dengan penyakit (lama dan baru) pada satu saat dengan seluruh subyek 

yang ada. RP dihitung dengan cara sederhana, yakni dengan 

menggunakan tabel 2 x 2 seperti pada gambar 4. Maka dari skema 

tersebut dapat dihitung dengan:  

RP = a / (a+b) : c / (c+d) 

Keterangan : 

a / (a+b) = proporsi (prevalens) subyek yang mempunyai faktor risiko 

yang mengalami efek.  

c / (c+d) = proporsi (prevalens) subyek tanpa faktor risiko yang 

mengalami efek.  

Interpretasi hasil : 

a. Bila nilai rasio prevalens = 1 berarti variabel yang di duga sebagai 

faktor risiko tidak ada pengaruhnya dalam terjadinya efek atau 

bersifat netral.  

b. Bila rasio prevalens >1 dan rentag interval kepercayaan tidak 

mencakup angka 1, berarti faktor tersebut merupakan faktor risiko 

untuk timbulnya penyakit.  

c. Bila rasio prevalens <1 dan rentang kepercayaan tidak mencakup 

angka 1, berarti faktor yang dteliti merupakan faktor protektif, 

bukan faktor risiko.  
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d. Bila nilai interval kepercayaan rasio prevalens mencakup angka 1, 

maka berarti pada populasi yang diwakili oleh sampel tersebut 

masih mungkin nilai rasio prevalensinya = 1.  

Rasio prevalens harus selalu disertai dengan interval 

kepercayaan (confidence interval) yang dikehendaki, misal interval 

kepercayaan 95%. Interval kepercayaan menunjukkan rentang 

rasio prevalens yang diperoleh dari populasi terjangkau bila 

sampling dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama.  

 Rumus umum interval kepercayaan adalah : 

IK = P ± (Zα x SE) 

Keterangan : 

1. IK atau interval kepercayaan (confidence interval) yakni rentang nilai 

pada populasi yang dihitung dengan dasar satu statistik yang diperoleh 

pada sampel. IK lazim digunakan adalah IK 95% atau IK 99%.  

2. P adalah point estimate, yakni statistik yang diperoleh dari sampel yang 

dapat berupa proporsi, rerata, beda proporsi, beda rerata, risiko relative, 

rasio odds, dan lain-lain.  

3. Zα adalah deviat baku normal untuk α. Nilai α ini dipilih sesuai dengan 

IK yang diinginkan. Bila diinginkan IK 95%, maka berarti α = 0,05 

sehingga Zα = 1,96. Bila dipilih IK 99%, maka α=0,01 sehingga Zα = 

2,576  

4. SE adalah standard error, yang besarnya dihitung dengan rumus 

berbeda untuk setiap jenis statistik.  
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Bila IK tidak mencakup angka 1 maka uji hipotesis akan 

memberikan nilai p yang bermakna, dan bila IK mencakup angka 1 

maka uji hipotesis akan memberikan nilai p yang tidak bermakna. 

I. Etika Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan persetujuan pihak responden. Responden 

diberikan penjelasan secara lisan mengenai tujuan, cara penelitian, dan 

diberi kerahasiaan serta dalam pelaksanaannya telah melewati informed 

consent. 

Informed concent merupakan kesepakatan yang didapat setelah penjelasan 

yang diberikan. Dengan informed concent maka responden bersedia 

mengikuti alur penelitian dan berpartisipasi sampai proses pengambilan 

data selesai.  

1. Sebelum melakukan penelitian, peneliti akan mengajukan surat 

permohonan izin kepada institusi yang terkait. 

2. Peneliti meminta persetujuan terhadap responden dan menjelaskan 

maksud serta tujuan dilakukannya penelitian, jika responden setuju 

maka harus menadatangani lembar persetujuan untuk menjadi 

responden.  

3. Peneliti tidak boleh memaksa responden yang tidak bersedia untuk 

dilakukan penelitian 

4. Semua informasi yang diberikan responden akan dijamin 

kerahasiannya dan untuk menjaga kerahasiaanya, maka peneliti tidak 

mencantumkan nama respon pada lembar pengumpulan data. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar berlokasi di Jalan Sultan Alauddin No.259, 

Kecamatan Gunung Sari Kelurahan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan. Subjek  terdiri dari mahasiswa tahun ke-4 berjumlah 97 orang. 

Pengumpulan data dilakukan dengan meminta kesediaan  subjek untuk 

menjadi responden dan ketika dilakukan penelitian didapatkan jumlah 

responden 78 orang. 

A. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

1. Hasil Uji Validitas Kuesioner 

 Berdasarkan hasil analisis uji validitas semua item pertanyaan 

dalam kuesioner intensitas penggunaan media sosial dan insomnia 

dinyatakan valid karena nilai r hitung > r tabel. Semua item pertanyaan 

dapat digunakan sebagai data penelitian untuk mengukur intensitas 

penggunaan media sosial dan insomnia responden. 

2. Hasil Uji Realibilitas Kuesioner 

Berdasarkan hasil analisis uji reliabilitas terdapat 20 pertanyaan 

yang dapat digunakan untuk mengukur intensitas penggunaan media sosial 

dengan total nilai Croncbach’s Alpha sebesar 0,988 dan 11 pertanyaan 

untuk mengukur insomnia dengan total nilai Croncbach’s Alpha sebesar 

0,978 dikatakan reliable, karena nilai Croncbach’s Alpha  > 0,60. 



47 
 

B. Hasil Analisis 

1. Analisis Univariat 

Tabel 5.1 Distribusi Responden berdasarkan variabel independen dan 

variabel dependen. 

No. Variabel Sub Grup Jumlah 

n % 

1. Jenis Kelamin Laki-Laki 24 30,8 % 

Perempuan 54 69,2 % 

2. Prestasi Belajar Kurang Memuaskan 30 38,5 % 

Cukup Memuaskan 48 61,5 % 

3.  Intensitas 

Penggunaan 

Media Sosial 

Kurang Intens 26 33,3 % 

Lebih Intens 52 66,7 % 

4.  Depresi Tidak  33 42,3 % 

Ya 45 57,7 % 

5.  Ansietas Tidak  20 25,6 % 

Ya 58 74,4 % 

6.  Konsumsi Kopi Tidak  76 97,4 % 

Ya 2 2,6 % 

7.  Merokok Tidak  74 94,9 % 

Ya 4 5,1 % 

8.  Insomnia Tidak 41 52,6 % 

Ya 37 47,4 % 

Sumber : Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel 5.1, diketahui bahwa responden terbanyak 

adalah perempuan sebanyak 2 kali lipat dari responden laki-laki. 

Kemudian responden yang memiliki prestasi belajar cukup memuaskan 

lebih banyak dibandingkan responden yang memiliki prestasi belajar 

kurang memuaskan. Jumlah responden yang menggunakan media sosial 

lebih intens 2 kali lipat dari jumlah responden yang kurang intens 

menggunakan media sosial. Responden yang mengalami depresi lebih 

banyak dari responden yang tidak mengalami depresi, serta jumlah 

responden yang mengalami ansietas lebih banyak 3 kali lipat dari 
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responden yang tidak mengalami ansietas. Pada penelitian ini pula 

diketahui bahwa responden yang tidak konsumsi kopi lebih banyak hampir 

10 kali lipat dari responden yang tidak konsumsi kopi, serta jumlah 

responden yang tidak merokok lebih dominan dari responden yang 

merokok. Perbandingan jumlah responden yang mengalami insomnia lebih 

sedikit dari jumlah responden yang tidak mengalami insomnia. 

2. Analisis Bivariat 

Tabel 5.4 Hubungan Variabel Independen terhadap Insomnia 

No Variabel Sub Grup Insomnia P 

Value 

P OR CI 

95% Ya Tidak 

n % n % 

1. Jenis 

Kelamin 

1. Perempuan 

2. Laki-Laki 

31 57,4 23 42,6 0,008 4,043 

 

1,387-

11,787 6 25 18 75 

2. Prestasi 

Belajar 

1. Kurang 

Memuaskan 

2. Cukup Memuaskan 

15 50 15 50 0,720 1,182 

 

0,474-

2,946 22 45,8 26 54,2 

3. Intensitas 

Penggunaan 

Media Sosial 

1. Intens 

2. Tidak Intens 

30 57,7 22 42,3 0,010 3,701 

 

1,326-

10,331 7 26,9 19 73,1 

4. Depresi 1. Ya 

2. Tidak 

31 68,9 14 31,1 0,000 9,964 

 

3,361-

29,538 6 18,2 27 81,8 

5. Ansietas 1. Ya 

2. Tidak 

32 55,2 26 44,8 0,020 3,692 

 

1,185-

11,507 5 25 15 75 

6. Konsumsi 

Kopi 

1. Ya 

2. Tidak 

1 50 1 50 0,727 1,111 

 

0,067-

18,421 36 47,4 40 52,6 

7. Merokok 1. Ya 

2. tidak 

2 50 2 50 0,652 1,114 0,149-

8,336 35 47,3 39 52,7 

Sumber : Data Primer, 2017 
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Berdasarkan tabel 5.2, terlihat bahwa variabel yang berhubungan 

signifikan yaitu jenis kelamin, intensitas penggunaan media sosial, 

depresi, ansietas dengan nilai p value <0,05. Sedangkan variabel yang 

tidak berhubungan secara signifikan yang memiliki nilai p value >0,05  

yaitu  pada variabel prestasi belajar, konsumsi kopi dan merokok. Dari 

variabel yang signifikan, jenis kelamin merupakan faktor risiko insomnia 

dimana perempuan berisiko 4 kali lipat mengalami insomnia dibandingkan 

laki-laki. Variabel signifikan lainnya yaitu intensitas penggunaan media 

sosial dimana responden yang menggunakan media sosial dengan lebih 

intens memiliki risiko 3 kali lipat mengalami insomnia dibandingkan 

responden yang menggunakan media sosial dengan kurang intens. Depresi 

juga merupakan faktor risiko terjadinya insomnia dimana responden yang 

mengalami depresi berisiko 9 kali lipat dibandingkan responden yang 

tidak mengalami depresi. Serta variabel ansietas juga merupakan faktor 

risiko insomnia dimana responden yang mengalami ansietas berisiko 3 kali 

lipat dibandingkan responden yang tidak mengalami ansietas.   
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Bivariat 

1. Jenis Kelamin  

Hasil penelitian menunjukkan p value <0,05 sehingga jenis 

kelamin berhubungan secara signifikan dengan insomnia. Serta responden 

perempuan lebih banyak mengalami insomnia dibandingkan laki-laki. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki risiko insomnia 

lebih tinggi dibandingkan laki-laki. 

Penelitian mengenai perbedaan gender untuk kejadian insomnia 

pada sebuah studi yang di lakukan di Hongkong dimana perempuan 

mempunyai faktor risiko 1,6 kali terjadinya insomnia dibandingkan laki-

laki. Kadar serotonin pada perempuan lebih rendah daripada laki-laki 

dimana pada perempuan kecepatan biosintesis serotonin rendah 

dibandingkan pria. Serotonin merupakan hasil metabolisme asam amino 

triptopan. Dengan bertambahnya sejumlah triptopan, maka jumlah 

serotonin yang terbentuk juga meningkat sehingga timbulnya keadaan 

mengantuk. Apabila terjadi penghambatan pembentukan serotonin maka 

terjadi keadaan sulit tidur. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya keadaan insomnia pada wanita 

dipengaruhi oleh rendahnya kadar serotonin yang meningkatkan risiko 

untuk terjadinya depresi serta meningkatkan terjadinya insomnia
18

. 
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2. Prestasi Belajar  

Hasil penelitian menunjukkan p value 0,720 maka besar hubungan 

tidak dihitung karena p > 0,05. Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan 

antara prestasi belajar terhadap insomnia pada mahasiswa tahun ke-4 di 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa prestasi belajar tidak ada 

hubungan terhadap insomnia, hasil penelitian ini tidak berbeda dari 

penelitian yang dilakukan oleh Sari pada tahun 2011 yang menemukan 

bahwa tidak ada hubungan signifikan antara prestasi belajar terhadap 

insomnia. Beberapa faktor kemungkinan diantaranya adalah kebutuhan 

tidur mahasiswa tahun ke-4 yang tidak terpenuhi dari kebutuhan tidur 

normal, serta faktor prestasi belajar mahasiswa itu sendiri. 

Kebutuhan tidur seseorang bervariasi, antara 4-6 jam sehari. 

Kebutuhan tidur ini relatif tergantung pada umur, status mental, status 

fisik, dan status sosial individu. Makin muda usia, makin banyak 

kebutuhan akan tidur. Kebutuhan tidur mahasiswa tahun ke-4 sering tidak 

terpenuhi akibat berbagai hal di lingkungan sekitar. Rangsangan sensorik 

dari lingkungan seperti bunyi, cahaya, pergerakan dan bau dapat 

mempengaruhi inisiasi kualitas tidur termasuk juga aktivitas dari 

mahasiswa tahun ke-4 yang padat akibat tugas akhir yang mengharuskan 

mahasiswa untuk begadang menyelesaikannya. 
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Menurut Kartono, faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

adalah sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi dan 

penyesuaian diri. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenai beberapa kegiatan. Minat yang besar dapat 

berpengaruh terhadap belajar dan kegiatan. Minat belajar yang telah 

dimiliki mahasiswa merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajarnya. Apabila seseorang yang mempunyai 

minat yang tinggi terhadap suatu hal maka akan terus berusaha untuk 

melakukan sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan 

keinginannya. 

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

pada tahun 2008, mahasiswa dengan grade-point average (GPA) rendah 

mempunyai gangguan tidur. Gangguan tidur tersebut berdampak terhadap 

konsentrasi responden dimana dampaknya terhadap kemampuan 

mahasiswa untuk meraih kesuksesan. Mahasiswa yang memiliki pola tidur 

yang tidak teratur atau kekurangan tidur akan menimbulkan rasa 

mengantuk di siang hari, rasa lelah dan berpengaruh juga kepada suasana 

hati (mood). Dan dapat membuat penurunan prestasi belajar
19

.  

3. Intensitas Penggunaan Media Sosial  

Dari total 78 responden 52 responden intens menggunakan media 

sosial dan 26 responden tidak intens menggunakan media sosial. Dalam 

penelitian ini juga ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara 

intensitas penggunaan media sosial terhadap insomnia pada mahasiswa 
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tahun ke-4 di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar, 

dapat dilihat melalui Uji Pearson Chi-Square hasil analisa menunjukkan p 

= 0,010 maka besar hubungan dapat dihitung karena p < 0,05. 

Dari data didapatkan bahwa intensitas penggunaan media sosial 

dapat mempengaruhi tingkat kejadian insomnia, yaitu semakin tinggi 

intensitas penggunaan media sosial semakin tinggi tingkat kejadian 

insomnia pada mahasiswa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh MIT Sloan School of Management hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi waktu penggunaan media 

sosial melaului computer, laptop, tablet, dan ponsel seluler cenderung 

semakin mengganggu pengaturan hormone alami manusia untuk tidur 

yang disebut hormone melatonin sehingga dapat menyebabkan kejadian 

insomnia. 

Menurut peneliti, kejadian insomnia di kalangan mahasiswa 

dikarenakan penggunaan media sosial yang tidak lepas dari sarana-sarana 

penunjang aktivitas tersebut seperti laptop, tablet, smartphone yang 

digunakan oleh mahasiswa untuk mencari informasi. Ini membutuhkan 

waktu yang lama dan lupa akan waktu. Serta alat yang digunakan 

memancarkan cahaya yang apabila semakin lama penggunaannya akan 

semakin mengganggu pengaturan dari hormon melatonin sehingga dapat 

menyebabkan insomnia bagi penggunanya.  

4. Depresi 
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Hasil penelitian menunjukkan p = 0,000 maka besar hubungan 

dapat dihitung karena p < 0,05. Hal ini menunjukkan ada hubungan yang 

signifikan antara depresi terhadap insomnia pada mahasiswa tahun ke-4 di 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Menurut Rafknowledge depresi berkaitan erat dengan insomnia. 

Pada sebagian besar insomnia inti permasalahannya adalah emosional, 

kegelisahan yang  mendalam,  kemarahan  yang  tak  terkendali,  situasi  

sosial  yang  tidak berpihak termasuk diantaranya yang memicu sulitnya 

tidur
20

.  

Neurotransmitter yang terkait dengan patologi depresi adalah 

serotonin dan epinefrin. Penurunan serotonin dapat mencetuskan depresi. 

Sejumlah neuron yang diekskresi norepinefrin terletak di batang otak, 

terutama pada lokus cereleus. Neuron – neuron ini mengirimkan serabut – 

serabutnya menuju ke atas di system limbic otak, thalamus dan korteks 

serebri. Selain itu juga, neuron penghasil serotonin yang terletak di 

pertengahan nucleus raph pada bagian bawah pons dan medulla, 

mengirimkan serabut – serabut ke area system limbic dan beberapa area 

lain di otak. Serotonin merupakan hasil metabolisme triptopan yang 

apabila jumlahnya bertambah maka jumlah serotonin juga meningkat 

sehingga timbul keadaan mengantuk. Tetapi apabila serotonin di hambat 

produksinya maka terjadi keadaan tidak dapat tidur yang bisa juga terjadi 

pada depresi. 

5. Ansietas 
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Ansietas dan depresi merupakan gangguan psikiatrik yang sering 

berkomorbiditas dengan insomnia. Sesuai dengan penelitian ini didapatkan 

p = 0,020 maka besar hubungan dapat dihitung karena p < 0,05 hal ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara ansietas. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

wiyono yang meyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

ansietas dengan insomnia. Stres dan kecemasan merupakan bagian di 

dalam kehidupan manusia sehari hari. Bagi orang yang penyesuaiannya 

baik maka stres dan kecemasan dapat cepat diatasi dan ditanggulangi. Bagi 

orang yang penyesuaian dirinya kurang baik, maka stres dan kecemasan 

merupakan bagian terbesar di dalam kehidupannya, sehingga stres dan 

kecemasan menghambat kegiatannya sehari hari. Mungkin dari luar 

seseorang tidak nampak apabila dia mengalami stres maupun kecemasan, 

akan tetapi apabila kita bergaul dekat dengannya maka akan tampak sekali 

manifestasi stres dan kecemasan yang dialaminya. 

Kecemasan merupakan respon psikologis dan tingkah laku 

terhadap stres dan merupakan bagian yang penting dari pengalaman 

manusia. Gejala klinik dapat berupa rasa takut, rasa tegang, gelisah, 

hiperventilasi, kordis dan meningkatnya tekanan darah, sakit kepala, rasa 

capek, dan lain-lain (Panjaitan, 1998). Kecemasan merupakan pengalaman 

tegang baik yang disebabkan oleh keadaan khayalan atau nyata. Konflik –

konflik yang ditekan dan berbagai masalah yang tidak terselesaikan akan 

menimbulkan kecemasan. Rasa cemas yang dialami oleh individu akan 
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menjadikan pengganggu yang sama sekali tidak diharapkan 

kemunculannya, kecemasan yang normal dapat membuat seseorang 

mampu bergerak cepat dan gesit. 

Menurut pernyataan Dharmono yang menyatakan bahwa 

prevalensi tingkat kecemasan terbanyak dialami oleh perempuan 

dibandingkan laki-laki disebabkan oleh perbedaan siklus hidup dan 

struktur sosial yang sering menempatkan perempuan sebagai subordinat 

lelaki. Perempuan lebih banyak menderita kecemasan karena adanya 

karakteristik khas perempuan, seperti siklus reproduksi, monopuse, 

menurunnya kadar estrogen. Faktor sosial seperti terbatasnya komunitas 

sosial, kurangnya perhatian keluarga, tanggung jawab perempuan untuk 

urusan rumah tangga (memasak, mencuci, serta membersihkan rumah). 

Sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa perempuan lebih berisiko 

mengalami insomnia dibandingkan laki-laki. Jadi penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian terhadap jenis kelamin. 

6. Konsumsi Kopi  

Pada literatur disebutkan bahwa orang yang mengkonsumsi kafein 

lebih dari 300 mg dapat mengakibatkan insomnia. Pada penelitian ini 

didapatkan p = 0,941 yang maknanya p > 0,05 sehingga disimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara konsumsi kopi terhadap 

insomnia. Pada penelitian ini peneliti hanya menanyakan riwayat 

konsumsi kopi responden, sehingga peneliti tidak mendapatkan data 

spesifik riwayat konsumsi kopi responden. 
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Menurut teori yang dikemukakan oleh Dr. Elisabeth pada tahun 

2013 bahwa waktu tidur yang baik adalah sebelum pukul 23.00 dan 

bangun pukul 05.00, karena pada pukul tersebut terjadi regenerasi organ 

dalam tubuh, bila pada jam tersebut masih dalam keadaan terjaga dapat 

menyebabkan regenerasi tidak dapat berjalan dengan baik. Dari penelitian 

didapatkan sebagian kecil responden mengonsumsi kopi dan mengalami 

insomnia. 

Konsumsi kopi memiliki efek kerja adalah 12 jam setelah di 

konsumsi, hingga menguatkan dugaan bahwa waktu konsumsi kopi 

mempunyai peranan lebih besar dibandingkan dosis kafein yang diminum. 

Selain itu, penelitian menunjukkan kopi dapat memperpanjang waktu 

seseorang untuk jatuh tertidur (sleep Latency). Dampak negative yang 

utama dari kurang tidur adalah mengantuk yang berlebihan di siang hari. 

Orang yang kurang tidur cenderung tertidur ketika ia dipaksa duduk diam 

dalam situasi tenang atau monoton, seperti pertemuaan perkuliahan di 

kelas. 

Dalam kopi terdapat kandungan kafein. Kafein  merupakan  zat  

antagonis  reseptor adenosin  sentral  yang  bisa  mempengaruhi fungsi  

sistem  saraf  pusat  dan  mengakibatkan gangguan  tidur. Hal ini berkaitan 

dengan mekanisme kerja utama  kafein  yaitu  menghambat  reseptor 

adenosin.  Adenosin  merupakan neurotransmitter  yang  efeknya  

mengurangkan aktivitas sel terutama sel saraf. Oleh sebab itu, apabila  
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reseptor  adenosin  berikatan  dengan kafein, efek yang berlawanan 

dihasilkan, lantas menjelaskan  efek  stimulans  kafein . 

7. Merokok  

Hasil penelitian merokok terhadap insomnia didapatkan p > 0,05 

sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara merokok 

dengan insomnia. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Punjabi, yang meneliti tentang efek nikotin pada pola tidur seseorang. 

Orang yang merokok ternyata membutuhkan waktu lebih lama untuk tidur 

dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Nikotin akan hilang dari 

otak dalam waktu 30 menit tetapi, reseptor di otak seorang yang 

kecanduan merokok seolah menagih nikotin lagi, sehingga mengganggu 

proses tidur.  

Menurut teori bahwa pada orang yang memiliki perilaku merokok 

cenderung untuk mengalami insomnia. Pigeon  et  al  menyebutkan bahwa  

hiperarousal,  disritmia  siklus sirkardian,  dan  disregulasi homeostatis  

tidur,  masing-masing berkontribusi  dalam  munculnya insomnia. Tiap 

sistem ini merupakan gangguan  yang  akan  berpengaruh pada  perubahan  

pola  tidur  dan  akan mengakibatkan  insomnia.   

Dari  segi rangsangan  fisiologis, pasien dengan insomnia  

mengalami  peningkatan denyut  jantung,  respon  kulit galvanik,  

peningkatan  aktivitas  saraf simpatis,  dan  peningkatan  aksis 

hipotalamus-pituitari-adrenal. Dari segi  rangsangan  kognitif,  pasien 

dengan  insomnia  lebih  rentan terhadap kekhawatiran secara umum. Dari 
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segi rangsangan neurofisiologis, pasien  dengan  insomnia  mengalami 

peningkatan  frekuensi  aktivitas EEG di  sekitar  onset  tidur  dan  selama 

tidur  non-REM,  peningkatan metabolisme  otak sepanjang keadaan 

bangun  dan  tidur  non-REM,  dan penurunan  kecil  metabolisme  pada 

ascending  reticular  activating system,  hippocampus,  amigdala,  dan 

korteks  anterior  selama  transisi bangun  ke  tidur.  Berkaitan  dengan 

irama sirkardian, beberapa penelitian menunjukkan  bahwa  terdapat 

abnormalitas  kronobiologis,  yaitu dalam  bentuk  pegeseran  irama  suhu 

inti  tubuh  yang  berkaitan  dengan proses  inisiasi  tidur  atau 

mempertahankan  tidur.  Kelainan  ini mungkin  sebagian  didorong  atau 

diperburuk oleh perilaku
21

.  

Dalam pengaturan homeostatis, zat  penginduksi  tidur  yang 

terakumulasi ketika seseorang dalam keadaan bangun dapat meningkatkan 

aktivitas  neuron-neuron  yang mendorong  tidur  sekaligus menurunkan  

aktivitas  neuron-neuron yang  menyebabkan  seseorang  untuk terjaga. 

Terkait  dengan  konsumsi rokok,  terjadi  peningkatan  aktivitas saraf  dan  

terjadi  pelepasan noradrenalin.  Pelepasan noradrenalin berhubungan  

dengan  perubahan  dari keadaan  tidur  menjadi  terjaga. Saraf 

noradrenergik  lokus  coeruleus menunjukkan  peningkatan  aktivitas 

ketika  seseorang  terjaga  dan  turun ketika  tidur. Asetilkolin  dilepaskan 

dari preganglionik saraf parasimpatis di  medula  adrenal  dan  berinteraksi 

dengan  resepto  rnAChRs  pada  sel kromafin  untuk  menghasilkan 

depolarisasi lokal  sehingga  terjadi pelepasan  noradrenalin.  Pelepasan 
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noradrenalin  menyebabkan terjadinya  respon  simpatomimetik, yaitu  

aktivasi  kemoreseptor  dari aorta dan badan karotid, yang secara refleks  

menyebabkan  vasokonstriksi, takikardi  dan  tekanan  darah tinggi. 

Pelepasan  noradrenalin  juga bepengaruh  pada  sintesis  melatonin di  

otak,  sehingga  regulasi  tidur bangun  menjadi  terganggu. Terjadinya  

perubahan  hemodinamik dan  perubahan  regulasi  inilah  yang 

menyebabkan  seseorang  mengalami insomnia 
22

. 

8. Keterbatasan 

Dalam penelitian ada pembatasan hasil penelitian yang berlaku pada 

subjek tertentu yaitu pada mahasiswa tahun ke-4 di Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan 

karakteristik mahasiswa di Fakultas Kedokteran sehingga hasil yang 

didapatkan mungkin hanya berlaku pada mahasiswa tahun ke-4 di fakultas 

kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Tidak menutup 

kemungkinan hasil dari penelitian ini akan sama dengan hasil dari penelitian 

di tempat lain karena bisa juga didapatkan kesamaan karakteristik dari subjek 

penelitian. Selain itu, pada penelitian ini juga dibatasi oleh waktu, baik dari 

peneliti maupun dari responden, karena pembagian dan pengisian kuesioner 

dilakukan di sela-sela jadwal perkuliahan, sehingga kemungkinan responden 

tidak terlalu focus pada pertanyaan-pertanyaan di kuesioner. 
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BAB VII 

TINJAUAN KEISLAMAN 

A. Pandangan Islam tentang tidur 

Sebagai muslim kita seharusnya menjadikan Rasulullah saw sebagai 

tauladan dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan sehari- hari. Sesuai 

dengan konsekuensi syahadat kedua yaitu syahadat “ rasul”. Adapun adab-

adab pribadi seorang muslim terkait dengan Rasulullah saw secara pribadi 

seperti, adab berbicara, berpakaian, bertamu, makan dan minum, menuntut 

ilmu, membaca Al-Quran, masuk dan keluar masjid, berdoa dan adab tidur
23

. 

Tidur merupakan keharusan bagi setiap orang bahkan sebagian umur 

manusia dihabiskan untuk tidur, sejak dilahirkan hingga ke liang lahat. Orang 

yang berakal adalah orang yang mengetahui etika tidur dalam islam. Tujuan 

dari etika ini untuk mengambil faedah darinya, menjadikan timbangan 

kebaikannya baginya, dan sebagai amal ibadah yang mendatangkan pahala 

sebagai pengganti dari beberapa waktu yang di habiskan untuk tidur tanpa 

faedah. 

Seseorang yang belum pernah mengalami susah tidur, mungkin tidak bisa 

membayangkan bagaimana seorang penderita insomnia begitu tersiksa dan 

bahkan terganggu kesehatannya karena kesulitan untuk bisa tidur. Tidur 

merupakan salah satu kebutuhan vital bagi makhluk hidup, tak terkecuali 

manusia. Kebutuhan tidur seseorang per hari rata-rata 7-8 jam atau sepertiga 

waktu manusia dipergunakan untuk tidur. Seperti halnya kebutuhan makan, 
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kurang tidur juga bisa berdampak buruk pada kesehatan. Sesuai dalam Al-

Qur’an Allah subhanahu wata’ala berfirman : 

 

 

Artinya : “Dan di antara tanda kekuasanNya ialah tidurmu di waktu malam 

dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang mendengarkan.” (QS. Ar-Rum:23) 

Adapun kebiasaan tidur Rasulullah yang terkait dengan penelitian ini, 

Yakni : 

1. Tidur dalam keadaan gelap 

Rasulullah saw bersabda : 

ْطـفِئُوا ْالَمَصببِْيَح بِبلَّلْيِل إَِذا َزقَـْدتُْم َوأَْغـلِقُْوا اْألَبَْواةأ  

Artinya :  

“ padamkanlah lampu-lampu pada waktu malam apabila kalian hendak 

akan tidur dan tutuplah pintu-pintu.” (H.R al-Bukhari 6296 dan Muslim 

2012) 

Menurut penelitian Jooan Roberts menemukan bahwa orang yang tidur 

dalam kondisi gelap lebih tahan terhadap penyakit. Hal ini dikarenakan 

system kekebalan tubuh akan terbentuk lebih optimal. Selain itu, 

mematikan lampus sebelum tidur, sesuai dengan teori bahwa hormon 

melatonin sangat berperan dalam pengaturan siklus tidur seseorang, para 

ilmuan baru-baru ini menemukan bahwa melanipsin, suatu protein yang 

terdapat di sel ganglion retina khusus, adalah reseptor untuk cahaya yang 
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menjaga tubuh tetap sinkron dengan waktu eksternal. Sel ganglion retina 

pendeteksi pencahayaan dan mengandung melanopsin ini memberi 

petunjuk kepada kelenjar pineal tentang ada tidaknya cahaya dengan 

mengirim signal melalui traktus retinohypothalamicus ke 

suprachiasmaticus. Ini adalah cara utama jam internal dikordinasikan 

dengan waktu 24 jam sehari
24

. 

Hormon melatonin ini pula akan mulai terganggu apabila terpapar 

dengan cahaya terang terlalu lama dan dapat menyebabkan insomnia. Dari 

segi psikis, orang yang terpapar cahaya lampu terus menerus di malam 

hari akan berpengaruh pada moodnya. Orang tersebut akan lebih muda 

merasa depresi yang tentu saja akan mempengaruhi aktivitas hariannya.  

2. Posisi tidur miring ke kanan 

Rasulullah saw bersabda : 

 

 

Artinya : 

dari 'Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika shalat dua rakaat 

fajar di rumahnya, beliau selalu berbaring miring ke sebelah kanan.(HR. 

Tirmizi).  

Tidur dengan miring ke kanan memiliki manfaat besar yang telah 

disampaikan dalam jurnal penelitian American College of Cardiologi yang 

menerangkan bahwa posisi tidur miring kearah kanan dapat menurunkan 

risiko penyakit jantung, menyehatkan lambung dan banyak organ lainnya. 
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Posisi tidur kearah kanan menyebabkan banyak organ-organ penting tubuh 

tidak tertindih oleh organ lainnya.  

3. Tidak tidur dengan posisi tengkurap 

Nabi Muhammad saw pernah menjumpai laki-laki yang tidur dalam posisi 

tengkurap di dalam masjid. Rasulullah saw bersabda : 

 

 

Artinya : 

“Ketika itu aku sedang berbaring tengkurap di masjid karena begadang 

dan itu terjadi di waktu sahur. Lalu tiba-tiba ada seseorang menggerak-

gerakkanku dengan kakinya. Ia pun berkata, “Sesungguhnya ini adalah 

cara berbaring yang dibenci oleh Allah.” Kemudian aku pandang orang 

tersebut, ternyata ia adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. (HR. 

Abu Daud no. 5040 dan Ibnu Majah no. 3723). 

Serta hadist lainnya, 

صلي هللا عليو -َعِن اْبِن ِطْخفَةَ اْلِغفَبِزىِّ َعْن أَبِي َذزٍّ قَبَل َمسَّ بَِي النَّبِيُّ 

يَب ُجنَْيِدُة إِنََّمب » َوأَنَب ُمْضطَِجٌع َعلَي بَْطنِي فََسَكَضنِي بِِسْجلِِو َوقَبَل  -وسلم

 «.ىَِرِه ِضْجَعةُ أَىِْل النَّبِز 

Dari Ibnu Tikhfah Al Ghifari, dari Abu Dzarr, ia berkata, 

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lewat di hadapanku dan ketika itu aku 

sedang tidur tengkurap. Beliau menggerak-gerakkanku dengan kaki beliau. 
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Beliau pun bersabda, “Wahai Junaidib, tidur seperti itu seperti 

berbaringnya penduduk neraka.” (HR. Ibnu Majah no. 3724). 

Tidur dalam posisi tengkurap sangat berbahaya bagi kinerja 

jantung dan otak. Ini terkait dengan asupan oksigen yang berkurang drastis 

pada kedua orang tersebut, jika kita memilih posisi tengkurap. 

 Disamping itu, kebiasaan tidur tengkurap dalam jangka waktu yang 

lama dapat menyebabkan kesulitan bernapas. Posisi tengkurap ini 

menyebabkan berat badan sesorang bertumpu pada satu titik yakni 

menekan kearah dada sehingga paru-paru akan susah berkontraksi dan 

berelaksasi. Seseorang dikatakan memiliki tidur yang berkualitas apabila 

seseorang tidak merasa sulit bernapas dengan nyaman
25

. 

4. Tidur lebih awal selepas sholat isya 

Rasulullah saw bersabda : 

 

 

 

Artinya : 

“Rasulullah suka mengakhirkan shalat isya`, membenci tidur sebelumnya 

& membenci berbincang-bincang setelahnya”. (HR. Ibnu Majah No.693)

 Hadis diatas menerangkan bahwa saat terbaik untuk tidur adalah 

diawal malam setelah mendirikan shalat isya. Rasulullah saw tidak suka 

begadang setelah sholat isya kecuali dalam keadaan situasi yang sangat 

penting. Kebiasaan tidur seperti ini, dapat membuat kualitas tidur baik, 

http://www.mutiarahadits.com/71/40/76/larangan-tidur-sebelum-shalat-isya-dan-berbincang-setelahnya.htm
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dimana jika seseorang tidur diawal malam dan bangun di pagi hari, maka 

seseorang akan mendapatkan manfaat dari tidur itu sendiri, dibandingkan 

seseorang yang tidur pada saat tengah malam dan bangun di siang hari. 

 Dari segi kesehatan, tidur lebih awal akan mendukung organ hati 

dan sumsum tulang belakang dalam menjalankan fungsinya. Malam 

adalah waktu yang terbaik bagi hati menjalankan fungsinya dalam 

menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh dan merombak sel-sel 

darah yang rusak. Sumsum tulang belakang pun akan bekerja lebih 

optimal dalam memproduksi sel-sel darah merah baru yang akan 

diedarkan ke seluruh tubuh. Sebagaimana semua kita ketahui bahwa sel-

sel darah merah mempunyai kemampuan mengikat oksigen yang 

diperlukan dalam pernapasan sel tubuh. Jika pembentukan sel darah merah 

lancar maka sel-sel tubuh yang lainnya akan lebih sehat dan terasa segar.  

B. Penelitian Medis tentang Kebiasaan Tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi 

Wasallam 

Adab dan etika tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah 

dijelaskan beberapa, dan kita sebagai umat muslim hendaknya mengikuti 

sunnah Rasul. Selain itu beberapa penelitian medis yang membenarkan 

kebiasaan tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serangkaian 

penelitian tentang tidur menemukan fakta bahwa manusia memerlukan 

beberapa jam tidur di awal malam sehingga mekanisme tubuhnya berjalan 

sesuai dengan jam biologis yang telah diciptakan oleh Allah dalam jasad 

manusia. Kebiasaan tidur di awal malam akan memebantu manusia untuk 
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mengatur segala aktivitasnya, termasuk aktivitas sehari-hari, aktivitas 

akademik, dan aktivitas ibadah. Kebiasaan itu juga dapat memebantu 

mengatur suhu badan, meningkatkan kinerja memori, dan dapat 

menyempurnakan kekurangan pada system kekebalan tubuh, hal ini dapat 

membuat seseorang memiliki kualitas tidur yang baik. 

Sesungguhnya dalam diri manusia terdapat kelenjar-kelenjar yang sangat 

kecil yang disebut Pineal gland- kelenjar peneliti, yang berfungsi 

mengendalikan kesedaraan keterjagaan. Kelenjar itu berada ditengah otak dan 

ukurannya tidakk lebih besar daripada biji sawi. Kelenjar ini mengeluarkan 

sejenis hormone melatonin yang bersenyawa dengan oksigen. Sebagai 

antioksidan, hormone melatonin juga dapat melindungi sel-sel saraf dan 

membantu peningkatan system kekebalan tubuh dari serangan virus, kuman, 

dan bakteri. Hormone ini juga memebantu meningkatkan kualitas tidur karena 

ia bekerja melawan sulit tidur. 

Terdapat pula kelenjar yang disebut hypothalamus  yang terletak di 

ruangan otak yang ketiga. Kelenjar ini berfungsi mengendalikan tingkat 

kesadaran dan keterjagaan melalui pengendalian sekresi hormone melatonin 

yang dihasilkan kelenjar pineal dan adrenalin yang dihasilkan kelenjar dasar 

otak ( pituitary gland ). Kelenjar hypothalamus  bekerja secara teratur 

mengikuti aktivitas tubuh manusia agar seimbang dengan siklus siang dan 

malam. Kelenjar ini juga mengatur periode tidur dan terjaga sesuai dengan 

fluktuasi hormone yang diproduksi tubuh selama periode 24 jam. Fluktuasi 

produksi hormone itu biasanya bersesuaian dengan periode siang dan malam. 
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Dengan demikian, kelenjar hypothalamus  bekerja sebagai jam pengatur untuk 

mengendalikan aktivitas biologis yang dilakukan tubuh. Karenanya, tubuh 

bisa mengkordinasikan seluruh organnya untuk menyesuaikan diri dengan 

periode siang dan malam. 

Selain itu, sel-sel saraf optik  ( chiasma opticum ) yang terletak di dekat 

kelenjar dasar otak secara khusus sangat peka terhadap cahaya yang masuk 

melalui selaput retina pada waktu siang hari. Ketika sinar matahari mengenai 

retina, sel-sel saraf optik mengirim pesan kepada jam biologis dalam tubuh 

agar kelenjar pineal menghentikan produksi hormone melatonin. Sebaliknya, 

pada waktu malam, sel-sel saraf optik mengirimkan pesan kepada kelenjar 

pineal untuk memproduksi hormone melatonin. 

Kegelapan malam turun meyelimuti bumi secara bertahap, dimuali ketika 

matahari terbenam kegelapan terus meningkat hingga mencapai puncaknya 

pada pertengahan malam. Dengan demikian hadis Rasulullah Shallallahu 

Alaihi Wasallam, yang menganjurkan umat untuk tidak tidur sebelum isya dan 

tidak berbicara (begadang) setelah isya mengandung makna yang luar biasa
26

.  

Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tidur yaitu, 

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat muslim untuk 

tidur sekitar pukul 9 malam dan bergegas cepat yaitu 1/3 malam (03.00). 

pembentukan sel darah dimulai pukul 21;00 kemudian tubuh melakukan 

detoksivikasi liver. Keadaan bangun menjelang subuh dimanfaatkan untuk 

sholat tahajjud, membaca al-qur’an dan bermunajat kepada Allah Subhanallah 

watalah. Serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan posisi 
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tidur adalah miring kekanan dengan tangan diletakkan mengganjal kepala. 

Posisi ini adalah menjaga organ lambung dan jantung serta tangan kanan 

mengganjal kepala agar tubuh tidak membebani bahu kita. Posisi tubuh miring 

bermanfaat untuk ruas-ruas tulang belakang. Jika seseorang tidur tidak 

nyaman karena posisi yang tidak ideal akan berdampak pada kualitas tidur 

seseorang. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar, didapatkan bahwa: 

1. Prevalensi Insomnia pada Mahasiswa Tahun Ke-4 di Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah adalah 47,4 %  

2. Hasil jadi insomnia yaitu ansietas lebih banyak dibandingkan dengan jenis 

kelamin, prestasi belajar, merokok, konsumsi kopi, intensitas penggunaan 

media sosial dan depresi 

3. Terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan insomnia 

4. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara prestasi belajar dengan 

insomnia 

5. Terdapat hubungan yang bermakna antar intensitas penggunaan media 

sosial dengan insomnia 

6. Terdapat hubungan yang bermakna antara depresi dengan insomnia 

7. Terdapat hubungan yang bermakna antara ansietas dengan insomnia 

8. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara konsumsi kopi dengan 

insomnia 

9. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara merokok dengan insomnia 

10. Sebagai muslim kita seharusnya menjadikan Rasulullah saw sebagai 

tauladan dalam kehidupan kita, termasuk adab berbicara, berpakaian, 
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bertamu, makan dan minum, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, masuk 

dan keluar masjid, berdoa dan adab tidur 

11. Dalam Al-Qur’an dan hadis sudah dijelaskan tentang adab tidur sesuai 

anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 

B. Saran 

1. Bagi tempat penelitian  

Disarankan kepada tempat penelitian, untuk senantiasa memberikan 

edukasi mengenai gambaran insomnia merupakan siklus tidur yang kurang 

baik. 

2. Bagi Peneliti 

Diharapkan agar peneliti melanjutkan penelitian ini dengan meneliti 

faktor-faktor yang lebih spesifik yang dapat mempengaruhi terjadinya 

insomnia pada mahasiswa fakultas kedokteran.  
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Permohonan Menjadi Responden 
Responden yang saya hormati, 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah 

Nama : Andi Hardianti Sucitra 

NIM  : 10542046413 

Alamat : Jl. Sultan Alauddin Perumahan Residen Alauddin Mas Blok C3 

Adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar, 

yang melaksanakan penelitian tentang “Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

Insomnia pada Mahasiswa Tahun Ke-4 di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi insomnia pada Mahasiswa Tahun Ke-4 

di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini 

tidak berdampak negatif dan tidak menimbulkan kerugian bagi responden. 

Jawaban yang telah diberikan akan saya jaga kerahasiaannya dan hanya 

digunakan untuk kepentingan penelitian. 

 Jika saudara bersedia untuk berpartisipasi, saya mohon kesediaan saudara 

untuk menandatangani lembar persetujuan dan menjawab seluruh pertanyaan 

dalam lembar yang berbeda yang telah saya sediakan. Atas bantuan dan 

partisipasinya, saya ucapkan terima kasih. 

      Makassar,     Desember 2016 

      (Andi Hardianti Sucitra) 
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Persetujuan Menjadi Responden 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan setuju untuk menjadi 

responden dalam penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Insomnia pada Mahasiswa Tahun Ke-4 di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar” yang dilakukan oleh Andi Hardianti Sucitra, 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

 Saya sudah mengetahui tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Saya 

memahami bahwa penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat negatif bagi saya. 

Saya mengerti bahwa data yang telah diberikan dijaga kerahasiaannya dan hanya 

digunakan untuk keperluan penelitian. Saya bersedia mengisi kuesioner terkait 

penelitian dengan jujur dan apa adanya secara sukarela tanpa tekanan dari 

siapapun. 

 Demikian lembar persetujuan ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada unsur 

paksaan dari siapa pun. 

      Responden 

 

      (              ) 
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Kuesioner Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Insomnia pada mahasiswa 

Tahun Ke-4 di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

A. Data Responden 

1. Nama Responden / Inisial : 

2. NIM    : 

3. Jenis Kelamin    : □ Laki-Laki  □ Perempuan 

4. Nilai IPK   : 

Petunjuk Pengisian : 

- Isi setiap pertanyaan dengan jelas dan Lengkap 

- Beri tanggapan pertanyaan yang sesuai ( soal pilihan ) dengan memberi 

tanda ( √ ) pada setiap kolom 

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Insomnia 

1. Apakah anda merokok? 

□ Ya 

□ Tidak 

2. Apakah anda minum kopi 3 cangkir dalam sehari? 

□ Ya 

□ Tidak 

3. Kuesioner Intensitas Penggunaan Media Sosial 

Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang anda pilih  

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 
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KS : Kurang Setuju 

TS : Tidak Setuju 

No Pernyataan SS S KS TS 

1.  Saya sering mengakses Media Sosial karena 

dorongan sendiri 

    

2.  Saya mengakses Media sosial lebih dari 12 

jam sehari 

    

3. Saya tidak bisa sehari tanpa media sosial     

4. Saya mengakses media sosialsampai larut 

malam 

    

5. Saya mengakses media sosial untuk 

mendapatkan informasi 

    

6. Saya mengakses media sosial untuk 

berinteraksi dengan teman 

    

7. Saya mengakses setidaknya dua jenis media 

sosial dalam sehari 

    

8. Saya merasa media sosial merupakan 

fasilitas yang bermanfaat 

    

9. Saya sering mengakses sosial ketika ingin 

tidur 

    

10. Saya merasa cemas ketika tidak mengakses 

media sosial dalam sehari 

    

11. Saya sering lupa waktu tidur ketika sudah 

mengakses media sosial 

    

12. Saya mengakses media sosial dengan 

gadget ataupun smartphone 

    

13. Saya merasa kesulitan untuk tidur ketika 

sedang mengakses media sosial 

    

14. Saya menggunakan media sosial kapanpun 

dan dimanapun 

    

15. Saya menggunakan media sosial untuk 

menunjang aktivitas saya 

    

16.  Saya mengabadikan kegiatan saya di media 

sosial 

    

17. Saya menuangkan perasaan saya di media 

sosial 

    

18. Saya merasa ingin tahu setiap informasi 

yang baru di media sosial 

    

19.  Saya memberi tanggapan ke setiap 

informasi di media sosial 

    

20. Saya menggunakan media sosial di waktu 

luang saja 
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4. Kuesioner tentang Depresi 

Keterangan : 

A : Jarang atau tidak pernah ( Kurang dari 1 hari) 

B : Sedikit atau beberapa kali ( 1-2 hari) 

C : Cukup atau lebih sering ( 3-4 hari) 

D : Hampir seluruh waktu ( 5-7 hari) 

KALA DEPRESI – 20 (CES-D SCALE) 

No. Selama Seminggu yang lalu A B C D 

1.  Saya merasa terganggu dengan masalah – masalah 

yang biasanya tidak mengganggu saya. 

0 1 2 3 

2.  Saya tidak suka makan, nafsu makan saya 

menurun 

0 1 2 3 

3 Saya merasa tidak dapat melepaskan diri dari 

perasaan sedih sekalipun dengan bantuan family 

atau teman-teman 

0 1 2 3 

4 Saya merasa baik-baik saja seperti orang lain 0 1 2 3 

5 Saya mempunyai kesulitan untuk berkonsentrasi 

dengan apa yang sedang saya kerjakan 

0 1 2 3 

6 Saya merasa tertekan dan kehilangan semangat 0 1 2 3 

7 Saya merasa semua yang saya kerjakan terasa 

berat 

0 1 2 3 

8 Saya merasa optimis dengan masa depan 0 1 2 3 

9 Saya mengira hidup saya telah gagal 0 1 2 3 

10 Saya merasa sangat ketakutan/ seperti orang 

penakut 

0 1 2 3 

11 Tidur saya tidak nyenyak 0 1 2 3 

12 Saya merasa bahagia 0 1 2 3 

13 Saya berbicara sedikit dari pada biasanya 0 1 2 3 

14 Saya merasa kesepian 0 1 2 3 

15 Saya merasa orang-orang lain kurang ramah/ tidak 

ramah 

0 1 2 3 
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16 Saya menikmati kehidupan 0 1 2 3 

17 Saya merasa ingin menangis 0 1 2 3 

18 Saya merasa sedih 0 1 2 3 

19 Saya merasa orang-orang lain tidak menyukai 

saya 

0 1 2 3 

20 Saya merasa tidak bergairah 0 1 2 3 

 Jumlah ( diisi peneliti)     
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5. Kuesioner tentang Kecemasan ( Ansietas ) 

Skala Ansietas Hamilton ( Hamilton Scale for Anxiety) 

No Pertanyaan Tidak 

ada 

gejala  

(1) 

Ringan  

(2) 

Sedang  

(3) 

Berat  

(4) 

1 Perasaan cemas :     

 Cemas     

 Firasat buruk     

 Mudah tersinggung     

 Takut akan pikiran sendiri     

2  Ketegangan     

 Merasa tegang     

 Lesu     

 Mudah terkejut     

 Mudah menangis     

 Mudah gemetar     

 Gelisah     

 Tak bisa istirahat dengan 

tenang 

    

3 Ketakutan     

 Pada gelap     

 Orang asing     

 Ditinggal sendiri     

 Pada kerumunan orang 

banyak 

    

4 Gangguan tidur     

 Sukar masuk tidur     

 Terbangun pada malam hari     

 Tidak pulas     

 Bangun dengan lesu     

 Mimpi-mimpi     

 Mimpi buruk     

 Mimpi yang menakutkan     

5 Kecerdasaan     

 Sulit berkonsentrasi     

 Daya ingat yang buruk     

6 Perasaan sedih     

 Hilangnya minat     

 Berkurangnya kesenangan 
pada hobi 
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 Sedih     

 Bangun dini hari     

 Perasaan berubah-ubah 

sepanjang hari 

    

7 Gejala somatic (otot)     

 Kaku     

 Kedutan otot     

 Gigi gemeretak     

 Suara tidak stabil     

 Tegangan otot meningkat     

8 Gejala somatic (sensorik)     

 Telinga berdengung     

 Penglihatan kabur     

 Muka merah pada keadaan 
panas dan dingin 

    

 Merasa lemas     

 Perasaan ditusuk-tusuk     

9 Gejala Kardiovaskuler     

 Takikardia     

 Berdebar-debar     

 Nyeri dada     

 Denyut nadi mengeras, rasa 

lesu, lemas seperti mau 

pingsan 

    

10 Gejala Pernapasan     

 Rasa tertekan atau sempit di 
dada 

    

 Perasaan tercekik     

 Sering menarik napas     

 Napas pendek     

11 Gejala Pencernaan      

 Sulit menelan     

 Perut melilit / sakit     

 Perasaan terbakar     

 Perut penuh     

 Mual     

 Muntah     

 Kembung     

 Buang Air Besar lembek     

 Kehilangan berat badan     

 Sembelit     

12 Gejala Uroogenital     

 sering Kencing     
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 tidak dapat menahan kencing     

 amenorrhea     

 menorrhagia     

 menjai frigid     

 ejakulasi prekok     

 napsu sex menghilang     

 impotensi      

13 Gejala otonom     

 mulut kering     

 mulut merah     

 mudah berkeringat     

 pusing     

 sakit kepala     

 bulu-bulu berdiri     

14 Tingkah laku pada wawancara     

 gelisah     

 tidak tenang     

 jadi tremor     

 muka merah     

 menelan ludah     

 

C. Kuesioner tentang Insomnia 

Petunjuk Pengisian : 

a. Berilah tanda (X) pada pilihan jawaban yang tersedia 

b. Jika ingin mengganti jawaban, coret jawaban awal 

c. Jawaban anda harus yang paling sesuai dengan yang anda rasakan atau 

alami. 

1. Jika Tidak Pernah mengalami perasaan atau kondisi tersebut, pilih 1 
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2. Jika Kadang-Kadang  mengalami perasaan atau kondisi tersebut, pilih 

2 

3. Jika Sering mengalami perasaan atau kondisi tersebut, pilih 3 

4. Jika Selalu mengalami perasaan atau kondisi tersebut, pilih 4 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. Pertanyaan 1 2 3 4 

1.  Saya kesulitan untuk memulai tidur     

2.  Saya tiba-tiba terbangun dimalam hari     

3.  Saya bisa terbangun lebih awal/dini 

hari 

    

4. Saya merasa mmengantuk di siang hari     

5. Saya sakit kepala disiang hari     

6. Saya merasa kurang puas dengan tidur     

7. Saya merasa kurang nyaman/gelisah 

saat insomnia 

    

8. Saya mendapat mimpi buruk     

9. Badan saya terasa lemah, letih, kurang 

tenaga, setelah tidur 

    

10. Jadwal jam tidur sampai bangun tidak 

beraturan 

    

11. Saya tidur dalam 6 jam dalam semalam     
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1. Univariat 

 

 

 
 

IPK 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
cukup 30 38.5 38.5 38.5 

memuaskan 48 61.5 61.5 100.0 

Statistics 

 JKelam

in 

IPK Merok

ok 

KonsumsiK

opi 

IntensitasM

edsos 

Depres

i 

Ansieta

s 

Insomni

a 

N 

Valid 78 78 78 78 78 78 78 78 

Missin

g 

0 0 0 0 0 0 0 0 

JKelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

laki-laki 24 30.8 30.8 30.8 

perempuan 54 69.2 69.2 100.0 

Total 78 100.0 100.0  
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Total 78 100.0 100.0  
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Merokok 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak merokok 74 94.9 94.9 94.9 

merokok 4 5.1 5.1 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

 

 
 

KonsumsiKopi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak konsumsi kopi 76 97.4 97.4 97.4 

konsumsi kopi 2 2.6 2.6 100.0 

Total 78 100.0 100.0  
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IntensitasMedsos 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak intens 26 33.3 33.3 33.3 

intens 52 66.7 66.7 100.0 

Total 78 100.0 100.0  
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Depresi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak depresi 33 42.3 42.3 42.3 

depresi 45 57.7 57.7 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

Ansietas 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak ansietas 20 25.6 25.6 25.6 

ansietas 58 74.4 74.4 100.0 

Total 78 100.0 100.0  
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Insomnia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak insomnia 41 52.6 52.6 52.6 

insomnia 37 47.4 47.4 100.0 

Total 78 100.0 100.0  
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2. Bivariat 

 

JenisKelamin*Insomnia 

Crosstab 

 Insomnia Total 

tidak insomnia insomnia 

JKelamin 

laki-laki 

Count 18 6 24 

Expected Count 12.6 11.4 24.0 

% within JKelamin 75.0% 25.0% 100.0% 

% within Insomnia 43.9% 16.2% 30.8% 

% of Total 23.1% 7.7% 30.8% 

perempuan 

Count 23 31 54 

Expected Count 28.4 25.6 54.0 

% within JKelamin 42.6% 57.4% 100.0% 

% within Insomnia 56.1% 83.8% 69.2% 

% of Total 29.5% 39.7% 69.2% 

Total 

Count 41 37 78 

Expected Count 41.0 37.0 78.0 

% within JKelamin 52.6% 47.4% 100.0% 

% within Insomnia 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 52.6% 47.4% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.998
a
 1 .008   

Continuity Correction
b
 5.759 1 .016   

Likelihood Ratio 7.263 1 .007   

Fisher's Exact Test    .013 .008 

Linear-by-Linear Association 6.909 1 .009   

N of Valid Cases 78     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.38. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for JKelamin (laki-laki / perempuan) 4.043 1.387 11.787 

For cohort Insomnia = tidak insomnia 1.761 1.197 2.591 

For cohort Insomnia = insomnia .435 .210 .904 

N of Valid Cases 78   

 

PrestasiBelajar*Insomnia 

Crosstab 

 Insomnia Total 

tidak insomnia insomnia 

IPK 

cukup 

Count 15 15 30 

Expected Count 15.8 14.2 30.0 

% within IPK 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Insomnia 36.6% 40.5% 38.5% 

% of Total 19.2% 19.2% 38.5% 

memuaskan 

Count 26 22 48 

Expected Count 25.2 22.8 48.0 

% within IPK 54.2% 45.8% 100.0% 
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% within Insomnia 63.4% 59.5% 61.5% 

% of Total 33.3% 28.2% 61.5% 

Total 

Count 41 37 78 

Expected Count 41.0 37.0 78.0 

% within IPK 52.6% 47.4% 100.0% 

% within Insomnia 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 52.6% 47.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .129
a
 1 .720   

Continuity Correction
b
 .016 1 .900   

Likelihood Ratio .129 1 .720   

Fisher's Exact Test    .817 .450 

Linear-by-Linear Association .127 1 .722   

N of Valid Cases 78     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.23. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for IPK (cukup / memuaskan) .846 .339 2.110 

For cohort Insomnia = tidak insomnia .923 .593 1.437 

For cohort Insomnia = insomnia 1.091 .681 1.749 

N of Valid Cases 78   

 

Merokok*Insomnia 

Crosstab 

 Insomnia Total 

tidak insomnia insomnia 

Merokok 

tidak merokok 

Count 39 35 74 

Expected Count 38.9 35.1 74.0 

% within Merokok 52.7% 47.3% 100.0% 

% within Insomnia 95.1% 94.6% 94.9% 

% of Total 50.0% 44.9% 94.9% 

merokok 

Count 2 2 4 

Expected Count 2.1 1.9 4.0 

% within Merokok 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Insomnia 4.9% 5.4% 5.1% 

% of Total 2.6% 2.6% 5.1% 

Total 

Count 41 37 78 

Expected Count 41.0 37.0 78.0 

% within Merokok 52.6% 47.4% 100.0% 

% within Insomnia 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 52.6% 47.4% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .011
a
 1 .916   

Continuity Correction
b
 .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .011 1 .916   

Fisher's Exact Test    1.000 .652 

Linear-by-Linear Association .011 1 .917   

N of Valid Cases 78     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.90. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Merokok (tidak merokok / merokok) 1.114 .149 8.336 

For cohort Insomnia = tidak insomnia 1.054 .386 2.875 

For cohort Insomnia = insomnia .946 .345 2.595 

N of Valid Cases 78   
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KonsumsiKopi*Insomnia 

Crosstab 

 Insomnia Total 

tidak insomnia insomnia 

KonsumsiKopi 

tidak konsumsi kopi 

Count 40 36 76 

Expected Count 39.9 36.1 76.0 

% within KonsumsiKopi 52.6% 47.4% 100.0% 

% within Insomnia 97.6% 97.3% 97.4% 

% of Total 51.3% 46.2% 97.4% 

konsumsi kopi 

Count 1 1 2 

Expected Count 1.1 .9 2.0 

% within KonsumsiKopi 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Insomnia 2.4% 2.7% 2.6% 

% of Total 1.3% 1.3% 2.6% 

Total 

Count 41 37 78 

Expected Count 41.0 37.0 78.0 

% within KonsumsiKopi 52.6% 47.4% 100.0% 

% within Insomnia 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 52.6% 47.4% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .005
a
 1 .941   

Continuity Correction
b
 .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .005 1 .941   

Fisher's Exact Test    1.000 .727 

Linear-by-Linear Association .005 1 .942   

N of Valid Cases 78     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .95. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for KonsumsiKopi (tidak konsumsi kopi / 

konsumsi kopi) 

1.111 .067 18.421 

For cohort Insomnia = tidak insomnia 1.053 .259 4.278 

For cohort Insomnia = insomnia .947 .232 3.865 

N of Valid Cases 78   

 

IntensitasMedsos*Insomnia 

Crosstab 

 Insomnia Total 

tidak insomnia insomnia 

IntensitasMedsos 

tidak intens 

Count 19 7 26 

Expected Count 13.7 12.3 26.0 

% within IntensitasMedsos 73.1% 26.9% 100.0% 

% within Insomnia 46.3% 18.9% 33.3% 

% of Total 24.4% 9.0% 33.3% 

intens 

Count 22 30 52 

Expected Count 27.3 24.7 52.0 

% within IntensitasMedsos 42.3% 57.7% 100.0% 

% within Insomnia 53.7% 81.1% 66.7% 

% of Total 28.2% 38.5% 66.7% 

Total 

Count 41 37 78 

Expected Count 41.0 37.0 78.0 

% within IntensitasMedsos 52.6% 47.4% 100.0% 

% within Insomnia 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 52.6% 47.4% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.581
a
 1 .010   

Continuity Correction
b
 5.405 1 .020   

Likelihood Ratio 6.785 1 .009   

Fisher's Exact Test    .016 .009 

Linear-by-Linear Association 6.497 1 .011   

N of Valid Cases 78     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.33. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for IntensitasMedsos (tidak intens / 

intens) 

3.701 1.326 10.331 

For cohort Insomnia = tidak insomnia 1.727 1.165 2.561 

For cohort Insomnia = insomnia .467 .238 .916 

N of Valid Cases 78   

 

Depresi*Insomnia 

Crosstab 

 Insomnia Total 

tidak insomnia insomnia 

Depresi 

tidak depresi 

Count 27 6 33 

Expected Count 17.3 15.7 33.0 

% within Depresi 81.8% 18.2% 100.0% 

% within Insomnia 65.9% 16.2% 42.3% 

% of Total 34.6% 7.7% 42.3% 

depresi 

Count 14 31 45 

Expected Count 23.7 21.3 45.0 

% within Depresi 31.1% 68.9% 100.0% 

% within Insomnia 34.1% 83.8% 57.7% 

% of Total 17.9% 39.7% 57.7% 

Total Count 41 37 78 
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Expected Count 41.0 37.0 78.0 

% within Depresi 52.6% 47.4% 100.0% 

% within Insomnia 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 52.6% 47.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 19.632
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 17.651 1 .000   

Likelihood Ratio 20.834 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 19.381 1 .000   

N of Valid Cases 78     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.65. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Depresi (tidak depresi / depresi) 9.964 3.361 29.538 

For cohort Insomnia = tidak insomnia 2.630 1.654 4.181 

For cohort Insomnia = insomnia .264 .125 .559 

N of Valid Cases 78   

 

Ansietas*Insomnia 

Crosstab 

 Insomnia Total 

tidak insomnia insomnia 

Ansietas 

tidak ansietas 

Count 15 5 20 

Expected Count 10.5 9.5 20.0 

% within Ansietas 75.0% 25.0% 100.0% 

% within Insomnia 36.6% 13.5% 25.6% 

% of Total 19.2% 6.4% 25.6% 

ansietas 
Count 26 32 58 

Expected Count 30.5 27.5 58.0 
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% within Ansietas 44.8% 55.2% 100.0% 

% within Insomnia 63.4% 86.5% 74.4% 

% of Total 33.3% 41.0% 74.4% 

Total 

Count 41 37 78 

Expected Count 41.0 37.0 78.0 

% within Ansietas 52.6% 47.4% 100.0% 

% within Insomnia 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 52.6% 47.4% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.430
a
 1 .020   

Continuity Correction
b
 4.287 1 .038   

Likelihood Ratio 5.649 1 .017   

Fisher's Exact Test    .036 .018 

Linear-by-Linear Association 5.360 1 .021   

N of Valid Cases 78     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.49. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Ansietas (tidak ansietas / ansietas) 3.692 1.185 11.507 

For cohort Insomnia = tidak insomnia 1.673 1.142 2.450 

For cohort Insomnia = insomnia .453 .205 1.002 

N of Valid Cases 78   

 
 

 

 

 

 

 


