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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Manusia memiliki tiga unsur yaitu tubuh, jiwa, dan roh, dimana 

ketiganya bekerja secara sinergis untuk menciptakan hidup yang baik. Maka 

menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, tidur digolongkan dalam kebutuhan 

fisiologis yang merupakan kubutuhan paling dasar dari manusia. Pada urutan 

kebutuhan Maslow, kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar yang paling 

penting dan esensial karena ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka 

manusia tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya. 

Kebutuhan fisiologis dasar manusia terdiri atas kebersihan, nutrisi, tidur, 

kenyamanan, oksigenasi, dan eliminasi. Seseorang akan berjuang untuk 

mendapatkan kebutuhan tingkat tinggi, namun apabila kebutuhan dasar tetap 

tidak terpenuhi maka secara otomatis manusia akan kembali berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan dasar.1 

 Kebutuhan tidur setiap orang berbeda-beda, tergantung dari aktivitas 

yang dilakukan, kebiasaan, usia, kondisi kesehatan, dan lainnya. Pada orang 

dewasa, durasi waktu tidur yang dibutuhkan antara lima sampai delapan jam 

untuk menjaga fungsi optimal tubuh.2 

 Saat kondisi tubuh manusia mengalami kelelahan akibat aktivitas 

yang dilakukan sehari-hari,  tidur dapat memulihkan kondisi tubuh sehingga 
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dapat kembali segar.3 Apabila terjadi hambatan saat proses pemulihan tersebut 

akibat tidur yang tidak berkualitas maka organ tubuh tidak dapat bekerja 

secara optimal dan mengakibatkan tubuh menjadi mudah lelah dan sulit 

berkonsentrasi dalam aktivitas sehari-hari. Tidur yang tidak berkualitas juga 

dapat berdampak pada keseimbangan fisiologis dan psikologis. Tidur 

merupakan hal yang esensial bagi kesehatan.4 

 Stres merupakan bagian dari kehidupan manusia. Stres dapat dialami 

oleh semua orang tanpa memandang usia dan latar belakang akibat dari tidak 

mampunya menghadapi dan mengendalikan suatu masalah sehingga 

memengaruhi kondisi fisik, psikologis dan lingkungan.5 

 Stres memengaruhi kualitas tidur melalui beberapa mekanisme yaitu 

melalui peningkatan hormon epinefrin, kortisol, dan norepinefrin yang 

merangsang aktivitas saraf simpatis, sehingga dapat menyebabkan 

terganggunya tidur seseorang. Mekanisme psikologis juga dapat menyebabkan 

seseorang sulit untuk memulai atau mempertahankan tidurnya.6 

 Berdasarkan penelitian di Nigerian University  menunjukan bahwa 

sebesar 32,5% mahasiswa kedokteran memiliki kualitas tidur buruk.7 Di  

Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Sabrina di Fakultas Kedokteran 

Universitas Sumatera Utara pada mahasiswa semester VII tahun 2016 didapati 

bahwa sebanyak 53 responden (53%) mengalami kualitas tidur buruk. 

Sedangkan pada tingkat stres didapati 57 responden (57%) mengalami stres 

ringan.8 Pada penelitian yang dilakukan Reni, didapati bahwa sebesar 82 
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responden (61,7%) dari 133 responden mengalami stres ringan, dan stres 

sedang sebanyak 51 responden (38,3%) pada mahasiswa kedokteran 

Universitas Islam Indonesia. 9 

 Seseorang yang memiliki peningkatan stres dapat berdampak negatif 

dalam pembelajaran seperti sulit untuk konsentrasi, sulit mengingat, sakit 

kepala, tingkah laku berubah menjadi negatif. 10 Penurunan kualitas tidur 

dapat berdampak pada konsentrasi belajar, penurunan kemampuan berpikir 

kritis, sulit berinteraksi dengan lingkungan, dan sulit untuk terarah.11 

 Dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

hubungan antara tingkat stres dengan kualitas tidur pada mahasiswa angkatan 

2015 Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Dalam proses belajar di suatu fakultas kedokteran setiap mahasiswa 

dituntut agar dapat menerima, menguasai, dan menerapkan setiap materi yang 

di berikan agar kelak dapat menjadi seorang dokter yang berkualitas. Agar hal 

tersebut dapat tercapai setiap mahasiswa harus menerima ujian dari setiap 

materi yang diberikan dan memperoleh nilai diatas standar yang ditentukan. 

Banyaknya materi yang harus di kuasai dengan baik dan durasi waktu yang 

singkat membuat mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan 

harus belajar lebih ekstra bila dibandingkan dengan fakultas lain. Stresor 

tersebut membuat mahasiswa dapat mengalami stres dan memengaruhi 

kualitas tidur. Namun gambaran hubungan tingkat stres dan kualitas tidur 
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belum diketahui oleh setiap mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu 

menggambarkan hubungan antara tingkat stres dengan kualitas tidur pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian 

adalah apakah terdapat hubungan antara tingkat stres dengan kualitas tidur 

pada mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat stres 

dengan kualitas tidur pada mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran : 

a. Tingkat stres pada mahasiswa angkatan 2015 Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan 

b. Kualitas tidur pada mahasiswa angkatan 2015 Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan 
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1.5 Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi : 

1.5.1 Aplikatif 

  Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa agar dapat meningkatkan 

pengetahuan mengenai hubungan antara tingkat stres dan kualitas tidur 

pada mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Pelita Harapan sehingga 

kedepannya setiap mahasiswa dapat mencegah stres dan menjaga kualitas 

tidur tetap baik. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk pihak fakultas 

kedokteran agar kedepannya dapat digunakan sebagai data untuk 

dilakukannya konsultasi bagi mahasiswa dan bukti untuk melakukan 

sosialisasi kesehatan mengenai manajamen stres dan kualitas tidur bagi 

mahasiswa agar kedepannya dapat memperoleh nilai akademik yang lebih 

baik. 

1.5.2 Metodologi 

  Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar untuk 

penelitian selanjutnya di bagian kedokteran, khususnya penelitian yang 

berhubungan dengan stres dan kualitas tidur.  

1.5.3 Keilmuan 

  Hasil dari penelitian ini berguna untuk perkembangan ilmu 

kedokteran agar mampu mengembangkan peran dokter sebagai bagian dari 
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ilmu kesehatan untuk memberikan edukasi mengenai stres dan kualitas 

tidur yang terjadi di suatu komunitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




