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Abstrak:    Rasa kantuk menjadi suatu hambatan bagi mahasiswa yang mengikuti proses belajar-mengajar di dalam kelas yang berdampak
pada hasil belajar yang menjadi tidak  fokus dan  tidak dapat konsentrasi belajar. Tujuan  penelitian ini  untuk membahas: (1) penyebab
terjadinya rasa kantuk saat mengikuti kuliah, (2) mengetahui upaya mengatasi rasa kantuk pada saat mengikuti kuliah.  Penelitian ini merupakan
stusi kasus yang dilakukan  pada taruna Akademi Maritim Djadajat Jakarta dengan  sampel 30 orang mahasiswa Akademi Maritim Djadajat.
Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyebab rasa kantuk mahasiswa
disebabkan oleh faktor kurang istirahat (tidur) pada malam hari, menyianyiakan waktu istirahat dengan kegiatan yang produktif bahkan karena
terlalu banyak tidur dan terlalu banyak makan, (2) Upaya atau solusi untuk mengatasi rasa kantuk ketika mengikuti perkuliahan di dalam kelas
adalah keluar dari kelas, mencuci muka, minum kopi, melakukan kegiatan ringan dan secara preventif para mahasiswa harus menjalankan
kegiatannya sesuai dengan ketentuan kesehatan yang baik dan benar.

Kata kunci: rasa kantuk, alasan, proses belajar mengajar, solusi.

Abstract:  Drowsiness becomes an obstacle for students who follow the teaching-learning process in the classroom that have an impact on
the results of the study to be unfocused and unable to learn properly. The purpose of this research was to discuss: (1) the reasons of drowsiness
of the students while following the lecture, (2) to find out the effort of overcoming the drowsiness of the students while following the lecture.
This research is a case study conducted at a Maritime Academy midshipman Djadajat Jakarta with samples of 30 students from the Maritime
Academy Djadajat. The collection of data using questionnaires and interviews. The results showed that: (1) the reasons of the students
drowsiness caused by factors students less of rest (sleep) at night, doing unproductive activity, even due to too much sleep and eating too much,
(2) an attempt or a solution to overcome the drowsiness while following a lecture in the classroom was out of the classroom, face wash, drinking
coffee, doing light activities. As the preventive action, the students must perform their activities in accordance with the provisions of good
health and properly.

Key words: sleepy reaons, learning-teaching process, solution.

PENDAHULUAN
Latar belakang penulisan makalah ini adalah

mengacu pada adanya fenomena rasa kantuk  yang
menyerang seseorang ketika sedang belajar atau
mendengarkan arahan, uraian ilmiah atau presentasi ilmu
dari seorang pembicara (guru, dosen, instruktur, presenter)
di ruang kelas atau ruang seminar.  Walaupun manusia
dalam melakukan aktivitas sehari-hari tidak pernah
terhindar dari rasa kantuk, yang datang di mana saja dan
kapan saja, sehingga rasa kantuk yang menyerang setiap
orang pada saat-saat tertentu merupakan suatu yang wajar
atau alami. Setiap manusia pernah mengalaminya, mulai
dari usia balita, muda, dewasa maupun tua.

Andreas (2007) menggambarkan ciri-ciri rasa kantuk
berlebihan yaitu bangun tidur tak segar, cepat mengantuk,

sulit berkonsentrasi, cepat lelah, plus daya ingat yang
terus menurun. Selalu mengantuk walaupun sudah cukup
tidur disebut kantuk berlebih atau hipersomnia.
Hipersomnia adalah sebuah gejala gangguan tidur yang
membuat penderitanya mengalami rasa kantuk berlebihan
meskipun sudah tidur cukup. Hipersomnia juga
membahayakan jiwa, terutama jika mengendara atau
mengoperasikan alat-alat berat. Kecelakaan kapal tanker
Exxon Valdez dan pabrik Chernobyl menjadi contoh
terpopuler kecelakaan akibat kantuk. Manusia tentu pernah
merasa sangat mengantuk di saat jam-jam sibuk. tetapi
jika ini yang sering dirasakan, mungkin ia mengidap
hipersomnia.

Rasa kantuk yang selalu datang, jelas akan
mengganggu aktivitas, dan berdampak pada produktivitas,
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kreativitas, kemampuan analisis dan stabilitas emosi

menurun. Rasa kantuk ini dapat menjadi masalah jika

terjadi pada mahasiswa saat mengikuti perkuliahan di

ruang kelas atau pada saat mahasiswa dalam proses belajar-

mengajar di kelas. Hal ini menjadi hambatan bagi

mahasiswa dan berdampak pada hasil belajar yang menjadi

tidak fokus, konsentrasi belajar hilang. Sehingga

mengantuk bagi mahasiswa pada saat perkuliahan di ruang

kelas merupakan masalah yang sangat penting untuk

dicegah. Untuk mencegah rasa kantuk yang menyerang

dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan

minum kopi  sebelum masuk kelas, atau istirahat yang

cukup di malam hari. Namun kadangkala walaupun sudah

berupaya dengan cara- cara tersebut, rasa kantuk masih

juga menyerang.

Tujuan  penelitian ini  untuk membahas: (1) penyebab

terjadinya rasa kantuk saat mengikuti kuliah, (2)

mengetahui upaya mengatasi rasa kantuk pada saat

mengikuti kuliah.  Dari populasi sebanyak 120 orang,

diambil 5 orang sample. Dengan sample 5 orang dianggap

representatif mewakili populasi yang seragam (seluruhnya

adalah taruna Akademi Maritim Djadajat). Sample tersebut

merupakan perwakilan dari angkatan 2010 sampai dengan

2013.

PEMBAHASAN

Rasa Kantuk

Kata Hipersomnia (hypersomnia) berasal dari kata

Yunani hyper, yang artinya “lebih” atau “lebih dari

normal”, dan dari bahasa Latin somnus, artinya “tidur”.

Hipersomnia (hypersomnia) primer yang merupakan rasa

kantuk yang berlebihan sepanjang hari yang berlangsung

sampai sebulan atau lebih.

Mengantuk berarti otak sedang kekurangan oksigen.

Oksigen dibutuhkan oleh sel-sel otak untuk melakukan

aktivitas rutin sehari-hari. Apabila oksigen yang beredar

di darah kurang mencuklupi kebutuhan metabolisme maka

otakpun akan kekurangan oksigen. Gejala yang
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ditunjukkan adalah mengantuk. Oleh karena itu disarankan

seseorang harus sarapan pagi terlebih dahulu agar otaknya

tidak kekurangan oksigen.

Hasil penelitian  Bodden-Albala (2005) di Amerika

Serikat bahwa seseorang yang sering mengantuk secara

berlebihan setiap hari merupakan tanda awal serangan

stroke dan berisiko terkena serangan jantung bahkan dapat

menyebabkan kematian. Rasa kantuk yang  berlebihan

dan berulang-ulang dapat memicu gejala Narcolepsy

(narkolepsi). Menurut Effy Afifah (2002:22) bahwa satu

dari 200 orang Indonesia yang menderita narkolepsi

sebagian besar disebabkan karena keturunan.

Beberapa gejala/tanda narkolespi yaitu: (1)

mengantuk berlebihan; walaupun telah tidur cukup.

Seseorang penderita narkolepsi dapat mendadak jatuh

tertidur dimanapun dan kapanpun termasuk saat bekerja

di kantor yang suasananya sibuk, (2) dapat dikatakan

sebagai serangan tidur yang mendadak tanpa melihat

tempat. (3) Penderita sulit menahan kantuk bahkan pada

saat sedang melakukan aktifitas. Penderita narkolepsy

sering dianggap pemalas dan tukang tidur, karena selalu

mengantuk dan kekurangan tenaga. (4) Narkolepsi tidak

membahayakan kesehatan penderitanya, namun bisa

membahayakan diri sendiri atau orang lain.misalnya pada

saat memasak, atau sedang menyetir. (5) kekurangan

biotin (vitamin B) yang dibutuhkan untuk metabolism

lemak dan karbohidrat.

Upaya Mengatasi Rasa Kantuk  Saat Kuliah di dalam

Kelas

1. Menggunakan Mnemonic;

Cook (2007:42), menjelaskan bahwa: “Orang lebih

mudah mengingat suatu yang unik, nyata dan

menyenangkan”. Hal ini dapat dilakukan untuk menghafal

banyak hal. Kata-kata yang dipilih setidaknya sesuai

dengan definisi dan pengetahuan orang yang menghafal

sehingga lebih mudah diingat. Dengan cara ini, belajar

dan menghafal akan lebih efektif dan menyenangkan”.

Upaya Mengatasi Rasa Kantuk di Kelas dalam Proses Belajar
Mahasiswa Taruna Akademi Maritim Djadajat



Untuk dapat mengatasi kebosanan yang dapat
berujung kantuk dibutuhkan cara kreatif agar lebih mudah
mengingat informasi yang dipelajari. Salah satu cara
efektif yang sebenarnya sudah sering dilakukan adalah
dengan menggunakan mnemonic atau metode menyingkat
informasi penting menjadi kata yang menarik sehingga
mudah diingat, seperti pada saat siswa SMA menghafalkan
nama-nama alkalin dulu.

Dengan metode mnemonic ini, orang-orang yang
selalu mengeluh bosan dalam belajar dan kesulitan
menghafal sesuatu yang penting dalam ujian dapat teratasi.
Biasanya metode ini bekerja dengan menggabungkan
beberapa nama atau menghubungkannya dengan suatu
hal atau lokasi yang berhubungan dengan informasi yang
sedang dihafal atau yang biasa disebut sebagai jembatan
keledai. Misalkan saja harus mengingat Riyadh sebagai
ibukota Arab Saudi. Oleh karena tidak ada penjelasan
secara rinci yang dapat memudahkan mengingat kata
Riyadh tersebut, maka ada yang menghafalnya dengan
cara menggubah menjadi refrain lagu rehab milik Ami
Winehouse yang sekali dinyanyikan mudah diingat. Contoh
lainnya, dalam menghafal Malabo sebagai nama ibukota
Guinea katulistiwa, seseorang mengaitkannya dengan
gambar seekor guinea-pig atau marmut yang sedang
merokok Marlboro. Sehingga saat berjumpa dengan orang
yang berasal dari Guinea katulistiwa pada lain waktu,
akan teringat gambaran marmut merokok Marlboro yang
merujuk pada Malabo.
2. Segera Berdiri dari Duduk; Ketika rasa ngantuk
menyerang, dapat dicegah dengan segera berdiri dari
duduk, kemudian melangkah ke luar ruang untuk berjemur
beberapa menit di bawah terik matahari. Dengan cara
menyengatkan badan di bawah terik matahari, dapat
menghilangkan rasa ingin tidur.
3. Mengerakkan Tubuh; Melakukan aktivitas
menggerakkan badan atau berolahraga ringan agar aliran
darah berjalan dengan lancar misalnya, berlari-lari kecil
di tempat, atau mengayun-ayunkan tangan dan sebagainya.
Oleh karena aliran darah yang tidak beredar secara normal

Jurnal Ilmiah WIDYA                                                                  66                                             Volume 2 Nomor 2 Mei-Juli 2014

Heru Triamiyono, 64 - 69

juga memicu timbulnya rasa ngantuk .
4. Berjalan; Jika rasa kantuk sudah menyerang, ada
baiknya dilakukan gerak melemaskan otot dengan berjalan,
baik itu hanya sekedar mengunjungi teman, ke toilet, atau
sekedar mengambil air minum.
5. Minum Teh Hijau; Kopi dan teh hijau adalah dua
minuman yang sama-sama mengandung caffeine sehingga
dapat mencegah rasa kantuk. Tapi dibandingkan dengan
kopi, lebih disarankan meminum teh hijau karena teh
hijau memiliki lebih banyak kandungan gizi dibandingkan
kopi.
6. Cuci muka; Cuci muka adalah salah satu cara untuk
mengurangi rasa kantuk.
7. Merapikan hal di sekitar; Pada saat rasa kantuk
menyerang, mungkin sebaiknya dicari pekerjaan untuk
mengusir rasa kantuk tersebut, seperti merapikan meja
atau lemari. Selain itu kita juga akan merasakan kesegaran
di pikiran kita.
8. Pilih cemilan yang sehat; Cemilan sehat dapat
meningkatkan energi lebih lama, seperti: Kacang mentega
pada kerupuk gandum atau batang seledri. Yogurt dan
segenggam kacang-kacangan atau buah segar, Baby carrots
dengan saus krim keju rendah lemak.
9. Ngobrol dengan teman sebangku; Jika menerima
pelajaran tidak konsentrasi, ngobrolah untuk membuat
pikiran rileks sejenak. “Bicaralah dengan teman sebangku
tentang pelajaran, gosip, atau agama. Ini akan menjadi
perangsang yang kuat untuk tidak kantuk.
10. Menarik Nafas Dalam; Menarik nafas yang dalam
dapat meningkatkan kadar oksigen darah dalam tubuh.
Hal ini memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan
darah, dan meningkatkan sirkulasi, yang pada akhirnya
membantu kinerja mental dan energi.

Ide dari latihan pernafasan adalah untuk menghirup
udara ke perut, bukan ke dada. Tindakan ini dapat
dilakukan di meja masing-masing. Duduk tegak, cobalah
latihan ini sampai 10 kali dengan: (a) Dengan satu tangan
di perut, tepat di bawah tulang rusuk dan yang lainnya di
dada, tarik nafas dalam melalui hidung dan biarkan perut
mendorong tangan keluar. Dada tidak boleh bergerak, (b)

Upaya Mengatasi Rasa Kantuk di Kelas dalam Proses Belajar
Mahasiswa Taruna Akademi Maritim Djadajat



Tarik nafas melalui bibir seolah-olah akan bersiul. dapat

juga menggunakan tangan di perut untuk membantu

mendorong udara keluar.

Teknik lain disebut merangsang nafas, digunakan

dalam yoga untuk meningkatkan energi dan meningkatkan

kewaspadaan. Caranya: Tarik dan hembuskan nafas secara

cepat cepat melalui hidung. Mulut tetap tertutup tapi

santai. Lakukan teknik nafas ini dengan tempo singkat,

yakni tiga kali dari setiap siklus dalam satu detik.

Kemudian, bernafaslah dengan normal. Cara ini bisa

dilakukan sampai 15 detik untuk pertama kali, dan untuk

berikutnya tambahkan lima detik setiap kali melakukannya
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hingga mencapai satu menit.

11. Olahraga; Hasil analisis 70 penelitian (Sport &

Health, 2006 : 35) yang melibatkan lebih dari 6.800 orang,

para ahli dari Universitas Georgia menemukan, olahraga

lebih efektif meningkatkan energi dan mengurangi

kelelahan pada siang hari daripada mengonsumsi obat.

Olahraga teratur juga meningkatkan kualitas tidur.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kuesioner berisi 3 pertanyaan  yaitu:

Pertanyaan no 1: Kenapa anda sering mengantuk?

Jawaban pertanyaan no 1 adalah sebagai berikut:

Upaya Mengatasi Rasa Kantuk di Kelas dalam Proses Belajar
Mahasiswa Taruna Akademi Maritim Djadajat

No.    Nama NRP Semester Jawaban

1.       Anton Warisman 2009 3395 Empat a) Semalam tidur terlambat
b) Siang hari sudah terbisa tidur lama
c) Biasa malam hari begadang

2.       Sisri Meliana 2010 3395 Empat a) Tidur larut malam, nonton TV
b) Terbiasa tidur larut malam
c) Ngumpul & ngobrol bersama teman

3.       Firmansyah 2012 4126 Tiga a) Semalam ada hajatan keluarga
b) Susah tidur kalau di kelas bisa tidur
c) Kamar kos panas

4.       Julian  Triyadi 2012 4128 Tiga a) Pergi &  pulang kuliah selalu macet
b) Waktu istirahat di rumah kurang
c) Tidur malam sering terlambat

5.       Rahmad Andriansyah 2013 4476 Satu a) Nonton liga eropa di TV
b) Kalau sudah di kelas bawaan tidur
c) Kurang tertarik dengan topik

Pertanyaan ke 2:  Bagaimana cara anda mengatasi rasa kantuk?
Jawaban sebagai berikut:

No.       Nama NRP Semester Jawaban

1.          Anton Warisman 2009 3395 Empat a) Permisi keluar kelas cuci mata
b) Berusaha membuka mata terus
c) Kosentrasi sepenuhnya dengan topik

2.         Sisri Meliana 2010 3395 Empat a) Mohon izin cuci mata
b) Melawan rasa kantuk sekuat tenaga
c) Berdiri sejenak kemudian duduk

3.          Firmansyah 2012 4126 Tiga a) Menggosok mata & memijit kuduk
b) Berdiri dulu kemudian duduk lagi
c) Permisi keluar kelas utk cuci mata

4.          Julian  Triyadi 2012 4128 Tiga a) Sebelum masuk minum kopi dulu
b) Permisi keluar cuci mata
c) Mengubah-ubah posisi duduk

5.          Rahmad Andriansyah 2013  4476 Satu a) Mohon izin minum kopi ke kantin
b) Berusaha untuk kosentrasi
c) Mengusapkan minyak angin ke alis

Tabel 1. Jawaban Responden untuk Jawaban Nomor 1

Tabel 2. Jawaban Responden untuk Jawaban Nomor 2



Mengamati jawaban-jawaban taruna yang mengantuk
saat mengikuti kuliah ada lima faktor yaitu: (1) kurang
tidur; (2) Tidur berlebihan; (3) Makan terlalu kenyang
(banyak); (4) Terlalu lelah; (5) Tidak ada gairah (Passion).

Jawaban kurang tidur dijawab oleh lebih dari setengah
responden (50 %), mengatakan baru tidur pada pukul
01.00 dini hari. Sebaliknya rasa kantuk ternyata juga
dijawab responden karena terlalu banyak tidur, mereka
tidur melebihi tidur yang normal yaitu antara 6 – 8 jam
tiap hari. Sementara rasa kantuk taruna yang disebabkan
karena terlalu banyak makan menyebabkan proses lambung
bekerja ekstra keras memerlukan banyak oksigen.Terlalu
banyak makan yang menyebabkan kantuk hampir sama
dengan rasa kantuk karena terlalu lelah banyak aktivitas.
Keduanya karena kekurangan oksigen dan terakhir rasa
kantuk terjadi karena kurangnya daya tarik saat mengikuti
kuliah. Awalnya mungkin tidak mood karena dosen terlalu
monoton, membosankan.

Dari jawaban taruna, dan dimasukkan dalam tabel
matrik di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kurang Tidur; Sebagai penyebab  utama kenapa taruna
mengantuk ketika dosen mengajar di sekolah, sebagian
besar mahasiswa lebih yang tidur lewat tengah malam
hingga pukul 01.00 pagi dengan alasan: (1) karena belajar,
(2) Mendengar radio,televisi atau serving di internet.
Padahal keesokan harinya hari ada kuliah pagi dan
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sehingga mereka terpaksa bangun awal.
2. Masalah Tidur; Tidur yang terlalu lama dan kerap
juga menjadikan taruna mengantuk. Orang dewasa pada
umumnya butuh tidur 6-8 jam seharinya. Sementara
kebutuhan tidur kelompok usia remaja-dewasa muda
(akhir 20-an) adalah 8,5-9,25 jam perhari. Pada kelompok
usia dewasa muda, jika sering mengantuk dan tidur 6-7
jam saja seharinya wajar jika masih mengantuk. untuk
itu menambah jam tidur terlebih dahulu. Selanjutnya buat
jam tidur yang teratur,  Orang yang mengidap gangguan
tidur biasanya akan disarankan untuk tidur dan bangun
pada jam yang sama setiap hari, termasuk hari libur dan
akhir pekan.
3. Makan terlalu banyak; Makan terlalu banyak  juga
merupakan kebiasaan yang kurang baik. Tubuh terpaksa
bekerja keras dalam memproses makanan serta
memerlukan banyak oksigen. Dampak terlalu banyak
makan ini membuat seseorang akan mudah mengantuk.
Oleh karena itu apabila seorang taruna terlalu banyak
makan, menjadikannya sering menguap sehingga otak
akan bekerja lebih lamban mudah mengantuk di kelas
dan tidak dapat mengikuti seta  memahami pelajaran.
4. Badan Terlalu Lelah; Ada kalanya taruna itu
mengantuk disebabkan badannya terlalu letih dengan
aktivitas sepanjang hari.  Misalkan pada malam harinya
taruna tersebut bermain futsal atau bermain play station

Upaya Mengatasi Rasa Kantuk di Kelas dalam Proses Belajar
Mahasiswa Taruna Akademi Maritim Djadajat

Pertanyaan ke 3:  Bagaimana cara anda mengatasi rasa kantuk?
Jawaban sebagai berikut:

No       Nama NRP Semester JAWABAN

1.         Anton Warisman 2009 3395 Empat a)    Ada, meski sebentar saja
b)    Kalau ngantuk lagi permsi keluar
c)    Hasilnya bertahan sampai selesai

2.         Sisri Meliana 2010 3395 Empat a)    Untuk sementara bisa
b)    Biasanya rasa nantuk datang lagi
c)    Mencuci mata diulang kembali

3.         Firmansyah 2012 4126 Tiga a)    Selama di kelas diusahakan ada
b)    Kalau masih ngantuk diulang lagi
c)    Dipertahankan sampai selesai

4.         Julian  Triyadi 2012 4128 Tiga a)    Ada hasilnya
b)    Bisa bertahan selama di kelas
c)    Jadi kebiasaan setiap kuliah

5.         Rahmad Andriansyah 2013 4476 Satu a)    Ada hasilnya
b)    Bisa konsentrasi selama di kelas
c)    Berhasil melawan rasa ngantuk.

Tabel 3. Jawaban Responden untuk Jawaban Nomor 3



(PS) dengan teman kos/ asrama. Hal ini tentu akan lebih
menyita energi dan membuat hari esoknya badan jadi
lemas.
5. Tidak Ada Passion untuk Belajar; masalah tidak ada
gairah (passion) untuk belajar biasanya  timbul dari dalam
diri taruna sendiri. Awalnya mungkin tidak ada interest
karena dosen yang mengajar kurang sesuai atau karena
mata perlajarannya yang membosankan dan metode
mengajar dengan gaya yang membosankan juga.

PENUTUP
Kesimpulan
1. Rasa kantuk yang menyerang para taruna di AMD pada
umumnya karena kurang cermatnya pengaturan antara
waktu bermain, istirahat dan belajar dari yang
bersangkutan.
2. Rasa kantuk akan dapat dicegah oleh dosen dengan
menyampaikan materi yang menarik agar taruna tidak
ngantuk. Misalnya dengan memberi selingan humor atau
berkeliling seputar ruang kelas mendekati bangku para
taruna duduk dengan sendirinya yang didekati Dosen
akan berusaha sekuat tenaga memerangi rasa kantuknya.

Saran-saran
1. Dosen yang sedang memberi materi di depan kelas
dapat mencegahan dengan menyuruh mahasiswa yang
mengantuk keluar kelas untuk cuci muka, push up di
tempat, dan memberi teguran keras mahasiswa tersebut
dilarang mengikuti kuliah berikutnya.
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2. Pada era keterbukaan yang terkendali seperti sekarang,
dalam proses ajar mengajar di lingkungan kampus AMD,
sudah sewajarnya kantin kampus selalu stand by dengan
minuman kopi mix/ kopi instan untuk dibeli taruna begitu
ia disuruh keluar oleh Dosen untuk cuci muka.
Pihak majamen kampus agar membuat stiker besar di
depan pintu kelas atau ditempel di dinding kelas secara
mencolok misalnya: setiap taruna yang mengantuk dalam
kelas diminta agar minta izin untuk keluar mencuci muka
atau minum kopi.
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