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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada masa modern ini, ekspektasi lingkungan terhadap performa individu 

semakin tinggi sehingga menyebabkan adanya kebutuhan lebih untuk bekerja 

bahkan hingga larut malam sehingga menyebabkan kurangnya waktu tidur yang 

didapat setiap malamnya. Kurangnya tidur tersebut dapat memiliki banyak efek 

negatif seperti menurunkan fungsi kognitif, gangguan kewaspadaan dan efek 

lain yang masih diteliti.1 

 Salah satu strategi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan 

menggunakan pola tidur yang berbeda pada saat hari kerja dan pada hari libur. 

Diharapkan dengan pola tidur dengan waktu tidur yang lebih lama pada waktu 

libur dapat membayar hutang tidur selama hari kerja dan dapat meminimalisir 

atau meniadakan efek negatif dari kurangnya tidur pada hari kerja. 

 Sudah terdapat beberapa studi sebelumnya yang meneliti tentang hubungan 

perbedaan waktu tidur pada hari kerja dan hari libur dengan kualitas hidup. 

Salah satunya dalah studi pada tahun 2019 di Korea oleh Oh YH et al.2 Pada 

studi tersebut melihat penambahan waktu tidur pada saat hari libur dengan 

aspek kesehatan kualitas hidup pada 4.871 partisipan dewasa dengan rata-rata 

umur 40 tahun. Studi tersebut menyimpulkan bahwa terdapat penilaian aspek 

kesehatan kualitas hidup yang lebih baik pada kelompok yang melakukan 

penambahan tidur di hari libur, terutama untuk sampel yang memiliki waktu 

tidur sangat singkat pada hari kerja.  

 Namun menurut penelititan yang dilakukan di Harvard oleh Cohen,3 

penambahan tidur tidak memiliki efek berarti dalam memperbaiki akibat dari 

kurangnya tidur yang diukur melalui pengukuran performa dan atensi dari 

individu yang mengalami kurang tidur. Pada data penelitian tersebut tidak 

ditemukan perbedaan hasil yang signifikan antara kelompok yang melakukan 

penambahan tidur dan yang tidak melakukan penambahan tidur. Oleh karena 

itu, diduga bahwa efek penambahan tidur hanya bersifat subjektif dan 
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merupakan sensasi semu pemulihan dari kurangnya tidur yang dikarenakan 

adanya perbaikan performa pada beberapa jam pertama setelah kembali 

terbangun. 

 Masih terdapat perdebatan tentang hubungan perbedaan waktu tidur pada 

hari kerja dan hari libur dengan kualitas hidup. Sebagian besar dari studi 

terdahulu mengambil sampel pada dewasa terutama pada usia bekerja yaitu 

sekitar 30 sampai 40 tahun, namun belum ada studi pada sampel remaja. Hal 

tersebut menjadi penting karena kurangnya waktu tidur tidak hanya terjadi pada 

dewasa namun juga pada remaja, terutama di Indonesia pada kelompok usia 15-

18 tahun dengan rata-rata durasi tidur selama 7,35 jam menurut studi tahun 

2018.4 

1.2 Perumusan Masalah 

 Oh YH et al. meneliti antara catch up sleep atau penambahan waktu tidur 

untuk mengatasi kekurangannya dengan aspek kesehatan dari kualitas hidup. 

Hasil studi tersebut adalah adanya rata rata hasil kualitas hidup yang lebih tinggi 

pada individu yang melakukan penambahan waktu tidur pada akhir pekan 

maupun pada hari kerja. 

 Namun ada beberapa studi yang menyangkal adanya teori catch up sleep 

tersebut. Cohen et al. menyatakan bahwa penambahan waktu tidur pada akhir 

pekan atau hari libur tidaklah memiliki dampak apapun dan tidak dapat 

meminimalisir maupun menetralkan efek negatif dari kurangnya tidur pada hari 

kerja.  

 Walaupun sudah pernah dilaporkan pada penelitian sebelumnya, namun 

hasilnya masih terdapat perdebatan. Selain itu, belum ada studi serupa di 

Indonesia terutama pada sampel remaja. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Apakah terdapat hubungan antara penambahan durasi tidur pada hari libur 

dengan kualitas hidup pada remaja? 
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1.4 Tujuan Umum dan Khusus 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

penambahan durasi tidur pada hari libur dengan kualitas hidup pada remaja.  

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

• Mengetahui durasi tidur remaja pada hari kerja 

• Mengetahui durasi tidur remaja pada hari libur 

• Mengetahui kualitas hidup remaja 

• Mengetahui hubungan durasi tidur dengan kualitas hidup 

 

1.5 Manfaat Akademik dan Praktis 

 Manfaat akademik dari penelitian ini adalah dapat mengetahui hubungan 

antara penambahan durasi tidur pada hari libur dengan kualitas hidup pada 

remaja. 

 Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai pedoman untuk melakukan edukasi serta penyuluhan 

masyarakat serta bahan pertimbangan dalam melakukan terapi pada pasien 

dengan kurangnya waktu tidur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


