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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1   Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada 

mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta, maka didapatkan 

kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

a. Distribusi frekuensi karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu 

didapatkan bahwa mayoritas dari mahasiswa aktif Fakultas Ilmu 

Kesehatan UPN Veteran Jakarta berjenis kelamin perempuan (85,8%, n: 

273) dengan mayoritas mahasiswa berusia dewasa atau ≥ 20 tahun (61,3%, 

n: 195). 

b. Distribusi frekuensi kualitas tidur dalam penelitian ini yaitu mayoritas dari 

mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta memiliki 

kualitas tidur buruk (56,6%, n: 180). 

c. Distribusi frekuensi untuk variable independen dalam penelitian ini yaitu 

tingkat pengetahuan tidur dan aktivitas fisik adalah diperoleh bahwa 

mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta mayoritas 

memiliki tingkat pengetahuan tidur cukup (34,6%, n: 110) dan aktivitas 

fisik ringan (50,6%, n: 161). 

d. Karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu usia dan jenis kelamin. 

Dari dua variable tersebut tidak terdapat hubungan dengan kualitas tidur 

mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta, yaitu untuk 

variable usia diperoleh p value = 0,067 (p > 0,05) dan variable jenis 

kelamin diperoleh p value = 0,197 (p > 0,05). 

e. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan tidur dengan kualitas tidur 

mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta dengan 

diperoleh p value = 0,011 (p < 0,05) dan POR = 2,307 (95% CI: 1,318-

4,039). 
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f. Terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan kualitas tidur mahasiswa 

Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta dengan diperoleh p value 

= 0,018 (p < 0,05) dan POR = 1,777 (95% CI: 1,019-3,098). 

 

V.2 Saran 

V.2.1 Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta 

a. Diharapkan untuk mahasiswa yang memiliki kualitas tidur buruk akan 

lebih baik untuk memperbaiki kualitas tidurnya dengan mengatur waktu 

tidur sesuai dengan durasi waktu tidur yang direkomendasikan yaitu 7-9 

jam/hari yang dilakukan secara konsisten. 

b. Diharapkan mahasiswa yang memiliki tingkat pengetahuan tidur kurang 

untuk mencari informasi yang berkaitan dengan tidur yang ideal lalu 

menerapkan pengetahuan tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta yang 

memiliki aktivitas fisik kurang untuk mulai secara perlahan memperbaiki 

aktivitas fisiknya dengan setidaknya dimulai dari melakukan aktivitas fisik 

ringan secara rutin selama 30 menit/hari. 

 

V.2.2 Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Fakultas Ilmu 

Kesehatan UPN Veteran Jakarta agar dapat memberikan informasi terkait 

pentingnya kualitas tidur, pengetahuan tidur, dan melakukan aktivitas fisik secara 

tepat dan rutin. 

 

V.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada variable 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini dan bisa menggunakan desain studi 

selain cross-sectional atau metode lain sehingga dapat meneliti lebih dalam lagi 

terkait hubungan sebab-akibat. 

 

 

 

 


