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ABSTRACT
Background: Sleep is a basic need for human. During sleep, there are a lot of
mechanisms that good for our life as a human being. One of those important

2

Fakultas Kedokteran Unika Atma
Jaya, Jl. Pluit Raya No. 2, Jakarta
Utara 14440

3

Departemen Anatomi, Fakultas
Kedokteran Unika Atma Jaya, Jl. Pluit
Raya No. 2, Jakarta Utara 14440

mechanism is memory consolidation. Memory consolidation is a mechanism
that change temporary memory into long-term memory.
Objective: This study aims to investigate the relationship between sleep duration with student test scores
Methods: A questioner were distributed to all class of 2010 students of Atma
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noted their night sleep duration and mid blok reproduksi test score. Twenty
students were recruited.
Results: The average night sleep duration in this group was 5.915 h and the
average of mid blok reproduksi test score was 52.5. This data then analyzed
with Pearson method with SPSS and the Pearson correlation was 0.81.
Conclusion: There is a relationship between night sleep duration and class of
2010 students’ mid test score in Reproduction Block. This mechanism itself is
base on hippocampus. The changing of temporary memory into long-term
memory is influenced by many things. One of them is cholinergic activity that
activate the hippocampus. Beside that there is also a mechanism called brain
plasticity that have an effect on memory consolidation. From those things above
then there is a relationship between sleep duration with memory which will
influence student score test.
Key Words: brain plasticity, hippocampus, memory, memory consolidation,
score test. Sleep.

ABSTRAK
Latar Belakang: Tidur merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia.
Selama tidur, terjadi berbagai mekanisme yang berguna untuk kehidupan
sebagai manusia. Salah satu mekanisme penting yang terjadi pada saat kita
tidur, yaitu konsolidasi memori. Konsolidasi memori ini berfungsi untuk
mengubah memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang.
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Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara durasi
tidur dengan nilai ujian mahasiswa.
Metode: Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada
mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
angkatan 2010 sebagai responden, untuk mendapatkan data durasi tidur
malam dan nilai mid blok reproduksi setiap responden. Dua puluh mahasiswa
menjadi responden.
Hasil: Rerata durasi tidur malam adalah 5,915 jam dan rerata nilai mid blok
reproduksi adalah 52,5. Data dari responden kemudian dianalisis dengan
metode Pearson menggunakan SPSS, kemudian didapatkan nilai korelasi
Pearson = 0,81.
Kesimpulan: Nilai tersebut menunjukkan terdapat hubungan antara durasi
tidur malam dengan nilai ujian mid Blok Reproduksi mahasiswa angkatan
2010. Proses konsolidasi memori sendiri bergantung pada hipokampus.
Perubahan memori jangka pendek menjadi jangka panjang ini sendiri
dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya terdapat pengaruh dari aktivitas
kolinergik yang mengaktivasi hipokampus. Selain itu, terdapat sebuah
mekanisme yang disebut sebagai plastisitas otak yang juga berperan dalam
konsolidasi memori ini. Dari hal-hal tersebut tentunya terdapat hubungan
yang erat antara durasi tidur seseorang dengan daya ingat yang kemudian
akan berpengaruh pada nilai ujian yang didapat seorang mahasiswa.
Kata Kunci: hipokampus, konsolidasi memori, memori, nilai ujian, plastisitas
otak, tidur.

PENDAHULUAN

mempunyai hubungan dengan kurangnya durasi
tidur.4 Sewaktu tidur, terjadi juga peningkatan

Tidur merupakan bagian dari kehidupan manusia
yang mempengaruhi pembelajaran, prestasi akademis, serta kesehatan fisik dan mental.1 Tidur
merupakan hal yang sangat penting, karena terkait dengan kesehatan, serta berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi dan memori dari sese-

anabolik yang memengaruhi pertumbuhan dan
perbaikan sistem tubuh. Beberapa sistem tubuh
yang dipengaruhi sewaktu tidur, yaitu sistem kardiovaskular, respirasi, saraf, renal, imunitas, termoregulasi, dan endokrin5.

orang. Bila dikaitkan dengan proses belajar dalam

Sebuah survei melalui telepon menunjukkan re-

lingkungan pendidikan, tidur akan dapat me-

rata durasi tidur murid SD di Hongkong adalah

mengaruhi perfoma akademis dari mahasiswa.

8,79 jam. Hal ini jauh di bawah rerata durasi tidur

Tidur merupakan suatu proses aktif. Pada beberapa fase tertentu saat tidur, otak memerlukan

dari murid SD di Amerika yang rerata durasi
tidurnya adalah 10 jam.6

asupan oksigen yang lebih besar dibanding pada

Pada penelitian tentang pola tidur pada 3.000

saat keadaan sadar.2 Kurang tidur dapat menye-

anak, murid dengan nilai yang kurang baik dilapor-

babkan terganggunya memori dan fungsi-fungsi

kan tidur larut malam. 4 Pada mereka yang

kognitif lainnya.3 Kecelakaan lalu lintas, kelalaian,

mengalami durasi tidur yang kurang, risiko untuk

dan eksaserbasi (kambuh) suatu penyakit juga

tidak lulus meningkat sebanyak 2 kali lipat
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dibanding mereka yang mempunyai durasi tidur
yang cukup.7

Pengambilan data
Subjek penelitian diminta untuk mencatat durasi

Durasi tidur untuk mahasiswa kedokteran sangat

tidur malam setiap hari selama 20 hari sebelum

bervariasi, sehingga perlu diketahui pola hubung-

ujian mid blok dilakukan. Nilai ujian subjek pene-

an durasi tidur ini dengan prestasi akademis, se-

litian didapatkan dari sekretaris Blok Reproduksi.

perti nilai ujian di lingkungan Fakultas Kedokteran

Analisis Statistik

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (FKUAJ).
Namun, ada 2 faktor yang dapat memengaruhi

Semua data dilakukan uji normalitas meng-

nilai ujian yang harus diantisipasi agar tidak

gunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Bila data nor-

menjadi bias dalam penelitian ini, yaitu faktor in-

mal, maka dilakukan perhitungan korelasi

ternal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi

menggunakan metode analisis korelasi Pearson.

bakat, minat, motivasi, dan intelegensia,
sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan,
keluarga, dan sekolah.8

HASIL
Pada 20 orang responden, didapatkan nilai ujian
minimum 52,5, nilai ujian maksimum 80, rerata

METODE

nilai 69 dan standar deviasi 7,14. Durasi tidur malam tersingkat adalah 4,2 jam, terpanjang 7 jam,

Penelitian ini merupakan penelitian observasional
korelasi antara durasi tidur mahasiswa FKUAJ
angkatan 2010 dengan nilai ujian mid Blok
Reproduksi tahun 2013.

rerata 5,91, dan standar deviasi 0,82. (Tabel 1)
Hubungan antara nilai mid Blok Reproduksi
dengan durasi tidur malam responden
menunjukkan korelasi positif yang kuat dengan
nilai r = 0,810.

Subjek Penelitian
Mahasiswa yang menjadi subjek penelitian ada-

PEMBAHASAN

lah mahasiswa FKUAJ angkatan 2010 yang
sedang mengikuti Blok Reproduksi. Untuk
mengurangi bias nilai yang mungkin terjadi, maka
mahasiswa ini harus memiliki IQ antara 90
sampai 120 dan memiliki IPK 3,00-3,30, dan
tinggal di kos, sebagai usaha untuk

Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi
positif antara durasi tidur malam dengan nilai
ujian mahasiswa. Hal ini sesuai dengan penelitian
Ng et al. dalam penelitiannya di Hongkong, yang
mencakup seluruh siswa kelas XI.6 Seluruh siswa
kelas XI diminta untuk mengisi kuesioner

menyeragamkan faktor internal dan eksternal.

mengenai durasi tidur malam, nilai matematika,

Estimasi besar sampel dihitung dengan

kelainan-kelainan saat tidur, seperti mendengkur

menggunakan n= [( Z α + Zβ ) : ½ ln ( 1+r : 1-

dan bruxism (menggesek-gesekkan gigi secara

r)]2 + 3 = [(1,96 + 0,84 ) : ½ ln ( 1+0,7 : 1-0,7)]2

tidak disadari). Hasil uji Pearson menunjukkan

+ 3 = 13,4 (penelitian ini mengambil 20 subjek

terdapat hubungan yang positif antara durasi tidur

penelitian).

malam dan nilai matematika.
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Tabel 1. Distribusi Nilai Ujian dan Durasi Tidur Malam Mahasiswa Angkatan 2010
yang Mengambil Blok Reproduksi Tahun 2013
Variabel

Nilai Minimum

Nilai Maksimum

Rerata

Standar Deviasi

Nilai ujian

52,5

80,0

69,0

7,14

Durasi tidur malam (jam)

4,2

7,0

5,91

0,82

Durasi tidur mempengaruhi nilai ujian maha-

kuat pada saat dalam fase SWS dibandingkan

siswa melalui proses konsolidasi memori yang

saat bangun. Hal ini dapat terlihat berdasarkan

terjadi pada saat sedang tidur. Konsolidasi me-

penelitian Born et al. yang menggunakan aroma

mori sendiri dapat terjadi pada fase SWS/slow

untuk melihat dan membandingkan aktivasi dari

wave sleep (NREM/Non-Rapid Eye Movement)

hipokampus pada saat keadaan bangun dan

maupun fase REM (Rapid Eye Movement) dari

dalam fase SWS.10

tidur. Namun, mekanisme konsolidasi memori
dari kedua fase tersebut berbeda satu sama
lainnya. Hal ini dapat terlihat pada percobaan

Pada beberapa penelitian juga ditemukan bahwa
aktivitas neuron yang terjadi pada saat kita
sedang beraktivitas muncul saat kita sedang tidur.

9

yang dilakukan oleh Gais dan Born. Pada

Reaktivasi dari aktivitas neuron ini juga akan

percobaan ini subjek diberikan sebuah

mendukung proses konsolidasi memori untuk

pengetahuan baru berupa wordpair test. Setelah

menjadikan pengalaman tersebut menjadi long-

itu subjek tersebut tidur dan diberikan fisostigmin

term memory. Konsolidasi memori sendiri tidak

yang merupakan inhibitor kolinesterase. Saat

hanya memperkuat beberapa sinaps yang

dilakukan retest terlihat adanya penurunan

mendukung untuk menjadikan pengalaman

memori dari subjek yang diberikan fisostigmin

tersebut menjadi sebuah long-term memory,

dibandingkan dengan subjek yang menggunakan

namun konsolidasi memori sendiri juga berperan

plasebo. Pada fase NREM aktivitas kolinergik sen-

untuk menghambat koneksi-koneksi lain yang

diri menurun. Aktivitas yang rendah pada saat fase

tidak berhubungan dengan proses ini.11

NREM ini memiliki fungsi berupa aktivasi dari
beberapa bagian dari hipokampus, seperti CA1
dan korteks entorinal yang berfungsi dalam

Proses tidur sendiri berubah pada malam hari
setelah diberikannya pengetahuan atau
keterampilan baru. Pada manusia fase REM dari

proses memori.9

tidur meningkat pada saat malam setelah
Pada fase SWS (NREM) ini juga memori-memori

seseorang mendapatkan pengetahuan atau

yang baru didapat direaktivasi dengan tujuan

keterampilan baru, sedangkan setelah kita

untuk merubah memori yang tadinya bersifat

menguasai keterampilan atau pengetahuan

sebagai temporary memory menjadi long-term

tersebut maka fase REM akan kembali menjadi

memory. Aktivasi dari hipokampus sendiri lebih

normal.11
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Dari aspek biokimia, konsolidasi memori mem-

kan proses yang membuat kita dapat tetap

butuhkan juga fosfokinase A (PKA). PKA

tertidur. Sebuah teori baru di mana terdapat

dibutuhkan untuk menunjang pembentukan me-

interaksi antara memori dan sleep spindle. Hal

mori di hipokampus. Pada fase REM juga ter-

ini ditunjukan melalui penelitian yang dilakukan

dapat sebuah gen yang menjadi aktif saat kita

oleh Seeck-Hirschner yang menunjukkan adanya

mendapatkan sebuah pengetahuan baru, yaitu

korelasi antara sleep spindle dan memori.14 Pada

gen zif-268. Gen ini memiliki peran dalam proses

penelitiannya dengan subjek wanita usia 61-74

konsolidasi memori.

12

tahun sebanyak 19 orang, mereka memberikan

Konsolidasi memori sendiri juga dipengaruhi oleh
plastisitas otak. Seperti pada percobaan Maquet

sebuah neurophychological task pada malam
hari sebelum subjek tidur. Saat tidur malam

et al. menunjukkan aktivitas otak seseorang saat

peneliti mengukur aktivitas otak menggunakan

ia mempelajari suatu keterampilan baru terulang

EEG untuk melihat sleep spindle dari setiap

pada malam hari saat tertidur, khususnya saat

subjek. Data yang didapatkan kemudian di-

fase REM. 11 Aktivitas otak yang sama tidak

analisis dengan SPSS menggunakan uji

terdapat pada subjek kontrol yang tidak

Pearson. Hasil dari analisis data tersebut menun-

mempelajari keterampilan tersebut. Pada

jukkan adanya korelasi antara sleep spindle dan

penelitiannya juga disebutkan bahwa pada

peningkatan performa pada subjek.14

terdapat peningkatan keterampilan pada subjek
tersebut saat dites kembali keesokan paginya.
Tidur memengaruhi konsolidasi memori,
sedangkan konsolidasi memori sendiri merupakan sebuah proses yang sangat kompleks yang
bergantung pada hipokampus. Seseorang yang
dalam keadaan kurang tidur, menyebabkan
peningkatan phosphodiesterase 4 (PDE4) yang
merupakan sebuah enzim yang mendegradasi
cAMP (cyclic adenosine monophosphate). cAMP
dibutuhkan untuk proses konsolidasi memori di
hippocampus. Hal ini dapat dilihat berdasarkan

Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini durasi tidur malam responden dicatat tanpa adanya intervensi. Hal ini
menyebabkan rentang durasi tidur malam yang
didapatkan pun menjadi tidak dapat dikelompokkan, sehingga penelitian ini sendiri tidak bisa
menarik kesimpulan sampai sejauh mana
peningkatan durasi tidur malam akan mempengaruhi nilai ujian mahasiswa. Meskipun nilai
korelasi yang didapatkan adalah 0,81, namun peneliti tidak dapat menentukan secara pasti

penelitian yang dilakukan oleh Vecsey pada

rentang durasi tidur malam yang tetap akan

seekor tikus yang dikurangi durasi tidurnya.13

memengaruhi nilai ujian mahasiswa.

Pada tikus tersebut ditemukan penurunan kadar
dari cAMP pada hipokampus.13

KESIMPULAN

Sleep spindle merupakan aktivitas otak yang te-

Terdapat hubungan yang signifikan antara durasi

rekam pada electroencephalography (EEG) pada

tidur malam dan nilai ujian mid Blok Reproduksi

fase 2 dari tidur. Sleep spindle ini juga menanda-

pada mahasiswa angkatan 2010.
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