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BAB II 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Gangguan tidur  

2.1.1 Definisi gangguan tidur 

Gangguan tidur merupakan suatu kumpulan kondisi yang dicirikan dengan 

adanya gangguan dalam jumlah, kualitas, atau waktu tidur pada seorang 

individu.
12

 Kuantitas tidur inadekuat adalah durasi tidur yang inadekuat 

berdasarkan kebutuhan tidur sesuai usia akibat kesulitan memulai (awitan tidur 

yang terlambat) dan/atau mempertahankan tidur (periode panjang terjaga di 

malam hari). Kualitas tidur inadekuat adalah fragmentasi dan terputusnya tidur 

akibat periode singkat terjaga di malam hari yang sering dan berulang.
15 

2.1.2 Etiologi gangguan tidur pada anak 

Perubahan keadaan bangun dan tidur merupakan suatu proses neuron yang 

kompleks, banyak faktor internal dan eksternal yang dapat mengganggu. Pada 

kenyataannya, setiap faktor yang mengganggu Ascending Reticular Activating 

System (ARAS) dapat meningkatkan keadaan terjaga dan mengurangi 

kemungkinan untuk tertidur.
15 

Kualitas tidur juga dapat dipengaruhi berbagai hal 

di lingkungan sekitar. Rangsangan sensorik dari lingkungan seperti bunyi, cahaya, 

pergerakan, dan bau dapat mempengaruhi inisiasi dan kualitas tidur. Lokasi tidur 

juga mempengaruhi kualitas tidur seperti dikamar atau pada transportasi umum. 

Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah keadaan sosial ekonomi dan 
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lingkungan sekitar seperti kelembaban, suhu dingin, kumuh, kepadatan, dan 

bising.
23,24 

Berbagai kebiasaan dan perilaku juga dihubungkan dengan gangguan tidur 

seperti sering menonton televisi atau menonton di saat akan tidur.
18 

Berbagai 

keadaan medis juga dapat menyebabkan timbulnya gangguan tidur. Sebanyak 35-

50% individu dengan kelainan neuropsikiatri mengalami gangguan tidur. 

Kelainan tersebut adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), 

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD), Pervasive Developmental Disorders 

(PDD), Mental Retardation (MR), Down syndrome, Prader-Willi syndrome, 

Tourette disorder, nocturnal asthma, depressive disorders, anxiety disorders, 

mania, neuromuscular disorders, nocturnal seizures, Kleine-Levin syndrome, 

chronic fatigue syndrome, sakit kepala, dan kebutaan yang berhubungan dengan 

gangguan tidur. Keadaan lain yang memicu gangguan tidur adalah dermatitis 

atopi, sakit kronis, menstrual-associated periodic hypersomnia.
25 

2.1.3 Klasifikasi gangguan tidur 

Menurut PPDGJ III, gangguan tidur secara garis besar dibagi menjadi dua, 

yaitu dissomnia dan parasomnia.
26

 Dissomnia merupakan suatu kondisi 

psikogenik primer dengan ciri gangguan utama pada jumlah, kualitas, atau waktu 

tidur yang terkait faktor emosional. Termasuk dalam golongan ini antara lain 

adalah insomnia, hipersomnia, dan gangguan jadwal tidur. Parasomnia merupakan 

peristiwa episodik abnormal yang terjadi selama masa tidur. Termasuk dalam 

golongan ini adalah somnabulisme, teror tidur, dan mimpi buruk. Penggolongan 

gangguan tidur lain berdasarkan PPDGJ III adalah gangguan tidur organik, 
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gangguan nonpsikogenik termasuk narkolepsi dan katapleksi, apneu waktu tidur, 

gangguan pergerakan episodik termasuk mioklonus nokturnal, dan enuresis. 

Menurut DSM IV-TR, gangguan tidur dibagi menjadi insomnia primer, 

hipersomnia primer, narkolepsi, gangguan tidur yang berhubungan dengan 

pernapasan, gangguan tidur irama sirkadian, gangguan mimpi buruk, gangguan 

teror tidur, gangguan tidur berjalan, gangguan tidur terkait kondisi medis, dan 

gangguan tidur yang diinduksi zat.
27

 Sedangkan, Nelson et al membuat klasifikasi 

gangguan tidur spesifik pada anak dan remaja, karena pola gangguan tidur pada 

anak berbeda dengan pola gangguan tidur pada dewasa.
 
Pola tidur mengalami 

perubahan yang progresif seiring bertambahnya usia; dari masa bayi, anak, hingga 

remaja; kearah pola tidur dewasa, yaitu durasi tidur yang berkurang, siklus tidur 

yang lebih panjang, dan berkurangnya waktu tidur siang.
15 

2.1.4 Dampak gangguan tidur 

Tidur berhubungan dengan kualitas dan kuantitas morbiditas dan mortalitas. 

Menurut data epidemiologi, tidur yang kurang dari 6 jam atau tidur yang lebih 

dari 9 jam perhari erat hubungannya dengan peningkatan mortalitas. Adapun 

contoh-contoh yang dapat meningkatkan mortalitas tersebut seperti penyakit 

jantung dan kanker.
28 

Dampak akibat gangguan tidur pada aspek mood, meliputi iritabilitas, mood 

yang berubah-ubah, dan kendali emosi yang buruk. Dampak pada fungsi kognitif, 

meliputi atensi dan konsentrasi yang berkurang, waktu reaksi yang melambat, 

kewaspadaan yang berkurang, penurunan fungsi eksekutif (pengambilan 
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keputusan, penyelesaian masalah), gangguan pembelajaran, dan prestasi belajar 

yang buruk. Sedangkan dampak gangguan tidur pada aspek perilaku, meliputi 

hiperaktivitas, ketidakpatuhan, perilaku membangkang, kendali impuls yang 

buruk, peningkatan keinginan untuk mengambil risiko. Gangguan tidur juga dapat 

berdampak pada kehidupan berkeluarga, seperti efek negatif pada orang tua, stress 

keluarga, gangguan dalam pernikahan, serta masalah sosial lainnya.
29

 

Dari hasil penelitian Meijer et al, didapatkan bahwa terdapat keterkaitan 

antara pola tidur/bangun dan kemampuan persepsi mereka di sekolah dan 

mempengaruhi hasil peringkat akademik dan nilai ujian mereka. Siswa yang 

memiliki kesulitan untuk bangun tidur kurang bermotivasi untuk melakukan 

sesuatu di sekolah, sedangkan pada siswa yang memiliki kualitas tidur yang lebih 

baik dan merasa lebih segar dilaporkan menjadi mudah untuk menerima 

pengajaran dari gurunya, lebih memiliki pandangan positif terhadap dirinya, dan 

memiliki motivasi lebih tinggi untuk melakukan sesuatu di sekolah.
30

 

2.1.5 Diagnosis
 

Salah satu metode untuk skrining gangguan tidur adalah dengan SDSC (Sleep 

Disturbancess Scale for Children), berupa suatu kuesioner yang ditanyakan 

kepada ibu dengan anak yang diduga mengalami gangguan tidur. Kuesioner 

SDSC dibuat dalam rangka standardisasi penilaian terhadap gangguan tidur anak-

anak dan remaja dengan memberikan kemudahan kepada ilmuwan dan peneliti 

untuk menggunakan sistem skoring tidur, membuat basis data dari populasi besar 

untuk mendapatkan standar nilai normal, mendefinisikan tiap-tiap bagian yang 
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dapat digunakan dalam mengidentifikasikan batasan spesifik gangguan tidur dan 

mengidentifikasikan anak-anak yang mengalami gangguan tidur.
31

 

Metode SDSC digunakan karena prinsip analisis komponennya yang kuat, 

normalitas yang distandardisasi, dan usia yang dipakai sesuai dengan yang diteliti. 

Kuesioner SDSC terdiri dari 26 pertanyaan, dinilai dalam 5 poin skala intensitas 

atau frekuensi.
32

 Orang tua diinstruksikan untuk mengingat pola tidur anak 

mereka pada waktu keadaan sehat selama enam bulan terakhir. Penilaian SDSC 

ini dilakukan dengan menggunakan angka mulai dari 1 sampai dengan 5. Angka 1 

untuk tidak pernah, 2 untuk jarang (1 atau 2 kali per bulan atau kurang), 3 untuk 

kadang-kadang (1 atau 2 kali seminggu), 4 untuk sering (3 sampai 5 kali 

seminggu), dan 5 untuk selalu (setiap hari). Setelah itu nilai akan dijumlahkan dan 

didapatkan penilaian akan adanya gangguan tidur pada anak.
32

 

Total skor gangguan tidur didapatkan dengan menjumlahkan seluruh skor 

dari keduapuluhenam pertanyaan. Skor gangguan tidur memiliki rentang dari 26 

hingga 130. Berdasarkan hasil analisis Receiver Operating Characteristic 

(analisis ROC),  kuesioner SDSC merupakan instrumen diagnosis yang baik 

dengan cut-off point, yang memiliki kepercayaan diagnosis terbaik, 39. Cut-off 

point 39 menjadikan kuesioner SDSC memiliki sensitivitas 89% dan spesifisitas 

74%. Total skor di atas 39 diklasifikasikan sebagai gangguan tidur, sedangkan 

skor di bawah atau sama dengan 39 diklasifikasikan sebagai tidak gangguan 

tidur.
31 

 
Sleep Disturbancess Scale for Children (SDSC) mengemukakan enam 

kategori gangguan tidur yaitu (1) gangguan pernapasan waktu tidur (frekuensi 
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mengorok, apnea saat tidur, dan kesulitan bernapas); (2) gangguan memulai dan 

mempertahankan tidur (awitan mulai tidur yang lama, bangun malam hari, dan 

lain-lain); (3) gangguan kesadaran (berjalan saat tidur, mimpi buruk, dan teror 

tidur), (4) gangguan transisi tidur-bangun (gerakan involunter saat tidur, restless 

legs, gerakan menganggukkan kepala, bicara saat tidur); (5) gangguan somnolen 

berlebihan (mengantuk saat pagi dan tengah hari, dan lain-lain); dan (6) 

hiperhidrosis saat tidur (berkeringat saat tidur).
31

 

 

2.2 Perkembangan  

2.2.1 Pengertian perkembangan  

 Perkembangan (development) adalah berkembangnya kemampuan (skill) 

dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan 

dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan.
33,34

 Disini menyangkut 

adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang 

berkembang sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Perkembangan 

meliputi perkembangan fisik, perkembangan emosi, perkembangan kognitif, 

perkembangan psikososial.
1 

 Dalam proses perkembangan anak usia prasekolah 

ada hal yang melekat pada ciri-ciri anak tersebut. Pertama pada ciri fisik, anak 

usia prasekolah terlihat lebih aktif sehingga memerlukan kontrol pada tubuhnya 

untuk istirahat yang cukup. Kedua pada ciri sosial, pada tahap ini anak usia 

prasekolah lebih cepat bersosialisasi dengan teman-temannya. Ketiga pada ciri 

emosi, anak usia prasekolah cenderung untuk mengekspresikan emosinya dengan 



15 
 

bebas dan terbuka, sedangkan pada ciri perkembangan kognitif anak usia 

prasekolah umumnya terampil dalam berbahasa.
1 

Menurut Montessori, anak usia 3-6 tahun adalah anak yang sedang berada 

dalam periode sensitif atau masa peka, yaitu suatu periode dimana suatu fungsi 

tertentu perlu dirangsang, diarahkan sehingga tidak terhambat perkembangannya. 

Selain pendapat di atas, Maria Montessori juga menyatakan bahwa masa sensitif 

anak pada usia ini mencakup sensitif terhadap keteraturan lingkungan, 

mengeksplorasi lingkungan dengan lidah dan tangan, sensitif untuk berjalan, 

sensitif terhadap obyek-obyek kecil dan detail, serta terhadap aspek-aspek sosial 

kehidupan.
33

 

Sedangkan, Erikson memandang periode usia 4-6 tahun sebagai fase sense of 

initiative. Pada periode ini anak harus didorong untuk mengembangkan prakarsa, 

seperti kesenangan untuk mengajukan pertanyaan dari apa yang dilihat, didengar 

dan dirasakan. Jika anak tidak mendapat hambatan dari lingkungannya, maka 

anak akan mampu mengembangkan prakarsa, dan daya kreativitasnya, dan hal-hal 

yang produktif dalam bidang yang disenanginya.
33 

Dalam pemantauan perkembangan ada empat aspek dasar yang dinilai, 

yaitu
35

: 

1) Perkembangan kemampuan gerak kasar 

  Yang dimaksud dengan gerakan (motorik) adalah semua gerakan yang 

mungkin dilakukan oleh seluruh tubuh. Perkembangan motorik diartikan sebagai 

perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh, yang mana 
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perkembangan tersebut erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di 

otak.
33 

Pada anak, gerakan ini dapat secara lebih jelas dibedakan antara gerakan 

kasar dan gerakan halus. Disebut gerakan kasar bila gerakan yang dilakukan 

melibatkan sebagian besar bagian tubuh dan biasanya memerlukan tenaga karena 

dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar, misalnya: gerakan membalik dari 

telungkup menjadi telentang atau sebaliknya, gerakan duduk, berdiri, berjalan, 

dan lain-lain.
 

2) Perkembangan kemampuan gerak halus 

Disebut gerakan halus bila hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu 

saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang 

cermat, misalnya: gerakan mengambil suatu benda dengan hanya menggunakan 

ibu jari dan telunjuk tangan, gerakan memasukkan benda kecil ke dalam lubang, 

gerakan menempel, dan menggunting.
 

3)   Perkembangan kemampuan bicara, bahasa, dan kecerdasan  

Sebagai mahluk sosial, anak akan selalu berada diantara atau bersama orang 

lain. Agar dicapai saling pengertian, maka diperlukan kemampuan berkomunikasi. 

Pada bayi, kemampuan berkata-kata atau komunikasi aktif ini belum dapat 

dilakukan, sehingga menyatakan perasaan dan keinginannya dilakukan melalui 

tangisan dan gerakan. Kesanggupan mengerti dan melakukan apa yang 

diperintahkan oleh orang lain disebut sebagai komunikasi pasif.  

Komunikasi aktif dan pasif perlu dikembangankan secara bertahap. Anak 

dilatih untuk mau dan mampu berkomunikasi aktif (berbicara, mengucapkan 
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kalimat-kalimat, menyanyi, dan bentuk ungkapan lisan lainnya) serta 

berkomunikasi pasif (anak mampu mengerti orang lain). 

4)   Perkembangan kemampuan bergaul (sosialisasi) dan mandiri 

Pada awalnya kehidupannya, seorang anak bergantung pada orang lain dalam 

hal pemenuhan kebutuhannya, misalnya: makanan, pakaian, kesehatan, kasih 

sayang, pengertian, rasa aman, dan kebutuhannya akan perangsangan mental, 

sosial, dan emosional. Kebutuhan-kebutuhan anak berubah dalam jumlah maupun 

derajat kualitasnya sesuai dengan bertambahnya umur anak. Dengan makin 

mampunya anak melakukan gerakan motorik, anak terdorong untuk melakukan 

sendiri berbagai hal dan terdorong untuk bergaul dengan orang lain selain anggota 

keluarganya sendiri.   

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 
 

Meskipun pertumbuhan dan perkembangan mempunyai arti yang berbeda, 

namun keduanya memiliki saling mempengaruhi dan berjalan secara simultan 

(bersamaan).
33

 Pertambahan ukuran fisik akan disertai dengan pertambahan 

kemampuan anak. Pada dasarnya, tumbuh kembang mempunyai prinsip yang 

berlaku secara umum, yaitu
34

: 

1)  Tumbuh kembang merupakan suatu proses terus menerus dari konsepsi 

sampai dewasa; 

2)  Pola tumbuh kembang pada semua anak pada umumnya sama, hanya 

kecepatannya dapat berbeda; 
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3)  Proses tumbuh kembang dimulai dari kepala ke seluruh anggota badan, 

misalnya melalui melihat, tersenyum, mengangkat badan, duduk, berdiri, dan 

seterusnya;  

Faktor penentu tumbuh kembang seorang anak secara keseluruhan pada garis 

besarnya adalah
34,35

 

a) Faktor dalam (internal) 

Faktor genetik herediter konstitusional menentukan sifat bawaan anak 

tersebut yang memang menjadi ciri khas yang biasanya diturunkan dari orang 

tuanya. Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses 

tumbuh kembang anak. Termasuk faktor genetik antara lain adalah berbagai faktor 

bawaan yang normal dan patologik,  jenis kelamin, suku bangsa atau bangsa. 

b) Faktor luar (eksternal) 

Faktor lingkungan/ekosistem yang dimaksud adalah suasana/milieu dimana 

anak tersebut berada. Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan 

tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Lingkungan yang cukup baik akan 

memungkinkan tercapainya potensi bawaan, sedangkan yang kurang baik akan 

menghambatnya. Lingkungan ini merupakan ligkungan “bio-psiko-sosial” yang 

memmpengaruhi individu setiap hari, mulai dari konsepsi sampai akhir hayatnya.  

Jadi faktor genetik/herediter konstitusional menentukan potensial anak 

namun faktor lingkungan menentukan tercapai tidaknya potensial tersebut. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses tumbuh kembang dalam setiap 

periode tumbuh kembangnya adalah sebagai berikut : 
 



19 
 

1) Faktor-faktor periode prakonsepsi 
 

Faktor yang berperan dalam periode ini adalah genetika (kromosom). Sebagai 

contoh adalah Sindrom Down ( trisomi 21), sindrom Turner, dan lainnya. 

2) Faktor-faktor dalam periode kehamilan (prenatal) 

 Faktor nutrisi 

Nutrisi ibu dengan kuantitas dan kualitas yang tidak baik sebelum terjadinya 

kehamilan maupun pada waktu sedang hamil, lebih sering menghasilkan bayi 

BBLR atau lahir mati, dan jarang  menyebabkan cacat bawaan. Disamping itu 

dapat menyebabkan  hambatan pertumbuhan otak, anemia pada bayi baru lahir, 

bayi baru lahir mudah terkena infeksi, abortus, dan sebagainya. 

 Faktor penyakit metabolik/hormonal 

Hormon-hormon yang mungkin berperan pada pertumbuhan janin adalah 

somatotropin, tiroid, insulin, hormon plasenta, peptida-peptida lainnya dengan 

aktivitas mirip insulin. Apabila salah satu dari hormon tersebut mengalami 

defisiensi maka dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada 

pertumbuhan  susunan saraf pusat sehingga terjadi retardasi mental, cacat bawaan, 

dan lain-lain. Cacat bawaan sering terjadi pada ibu diabetes yang hamil dan tidak 

mendapat pengobatan pada trimester I kehamilan, umur ibu kurang dari 18 

tahun/lebih dari 35 tahun, defisiensi yodium pada waktu hamil, dan lainnya.  
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 Faktor bahan kimia, radiasi, mekanis 

Masa oraganogenesis adalah masa yang sangat peka terhadap zat teratogen. 

Misalnya beberapa jenis obat, seperti thalidomide, phenitoin, methadion, obat anti 

kanker dapat menyebabkan kelainan bawaan. Demikian pula dengan ibu hamil 

yang perokok berat, peminum alkohol kronis sering melahirkan bayi berat badan 

lahir rendah, lahir mati, retardasi mental. Keracunan logam berat pada ibu hamil, 

misalnya makan ikan yang terkontaminasi merkuri, dapat menyebabkan 

mikrosefali dan palsi serebralis. 

Radiasi pada janin sebelum umur kehamilan 18 minggu dapat menyebabkan 

kematian janin, kerusakan otak, mikrosefali, atau cacat bawaan lainnya, 

sedangkan efek radiasi pada laki-laki dapat menyebabkan cacat bawaan pada 

anaknya.
 

Trauma mekanis dan cairan ketuban yang kurang, posisi janin dalam uterus 

dapat kelainan bawaan, talipes, dislokasi panggul, tortikolis kongenital, palsi 

fasialis, atau kranio tabes. 

 Faktor penyakit infeksi, gangguan imunitas 

Setiap hiperpireksia pada ibu hamil dapat merusak janin. Infeksi intrauterin 

yang sering menyebabkan cacat bawaan adalah TORCH, sedangkan infeksi 

lainnya yang juga dapat menyebabkan penyakit pada janin adalah varisela, 

malaria, polio, influenza, dan lain-lain. Rhesus atau ABO inkompabilitas sering 

menyebabkan abortus, hidrops fetalis, kern ikterus, atau lahir mati. 
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 Faktor stress/psikologi 

Stres yang dialami oleh ibu pada waktu hamil dapat mempengaruhi tumbuh 

kembang janin, antara lain cacat bawaan, kelainan kejiwaan dan lain-lain. 

 Faktor anoksia embrio 

Menurunnya oksigenisasi janin melalui gangguan pada plasenta atau tali 

pusat menyebabkan BBLR. 

3)  Faktor-faktor periode persalinan (natal) 

 Faktor umur kehamilan, berat lahir 

 Faktor infeksi, asfiksia, hiperbiluribinemia 

 Faktor kelainan metabolik/hormonal 

4) Faktor-faktor setelah persalinan (pasca natal)
 

 Adanya kelainan genetik/kongenital 

 Kelainan hormonal 

 Nutrisi 

 Infeksi 

 Faktor psikososial 

Stres pada anak juga berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya, misalnya 

anak akan menarik diri, rendah diri, terlambat bicara, nafsu makan menurun, dan 

sebagainya. Stimulasi merupakan hal penting dalam tumbuh kembang anak, selain 

itu motivasi belajar dapat ditimbulkan sejak dini dengan memberikan lingkungan 

yang kondusif untuk belajar, ganjaran atau hukuman yang wajar merupakan hal 
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yang dapat menimbulkan motivasi yang kuat dalam perkembangan kepribadian 

anak kelak di kemudian hari. Dalam proses sosialisasi dengan lingkungannya 

anak memerlukan teman sebaya. Stres juga sangat berpengaruh terhadap anak, 

selain sekolah, cinta dan kasih sayang, kualitas interaksi anak orangtua juga dapat 

mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. 

 Sosial ekonomi (pekerjaan, pendapatan, dan lain-lain)
 

Pekerjaan/pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh 

kembang anak karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik 

yang primer maupun sekunder. 

 Lingkungan keluarga 

 Faktor keluarga yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak yaitu 

pendidikan ayah/ibu yang baik dapat menerima informasi dari luar terutama 

tentang cara pengasuhan anak yang baik, menjaga kesehatan, dan pendidikan yang 

baik untuk anak. Selain itu, stabilitas rumah tangga, kepribadian ayah/ibu, adat-

istiadat, norma-norma juga perpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. 

 Kehidupan politik, budaya, agama, dan lain-lain 

 Budaya masyarakat sekitar, agama, serta kehidupan politik dalam masyarakat 

dapat mempengaruhi prioritas kepentingan anak, anggaran belanja keluarga, dan 

lain-lain. 
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 Gangguan tidur
 

Gangguan tidur memiliki kaitan erat dengan kejadian ansietas, stres 

psikososial, dan gangguan afek.
29

 Gangguan tidur anak-anak berbeda dengan orang 

dewasa. Terdapat perbedaan dalam fisiologi dan patofisiologi tidur pada anak-anak, 

perilaku, psikologis, dan perkembangan aspek pola tidur anak. Faktor-faktor ini 

berkontribusi bersama dengan usia terkait perbedaan dalam timbulnya gangguan 

tidur.
36 

Terdapat dampak dua arah yang saling mempengaruhi antara masalah tidur 

dan perkembangan anak. Gangguan tidur meningkatkan beban pengasuhan dan 

stress yang terjadi dalam keluarga. Gangguan tidur juga ikut berkontribusi dalam 

rendahnya derajat kesehatan umum. Stress yang terjadi dalam keluarga dapat 

dikaitkan dengan kurangnya kualitas tidur pada anak usia prasekolah. Selain itu, 

ada hubungan antara tidur dan perkembangan pada anak-anak. Gangguan tidur pada 

anak-anak dapat dikaitkan dengan gangguan kognitif, verbal, perhatian, swadaya, 

dan masalah.
21 

Disamping faktor tersebut diatas, beberapa kebutuhan dasar yang harus 

dipenuhi agar tumbuh kembang menjadi optimal adalah
33-35

 

1) Kebutuhan fisik biomedis (ASUH) berupa: pangan/gizi, perawatan kesehatan 

dasar, misalnya: imunisasi, pemberian ASI, pengobatan kalau sakit, hiegene 

perorangan, sanitasi lingkungan, kesegaran jasmani, rekreasi, dan sebagainya 

2) Kebutuhan emosi/kasih sayang (ASIH) berupa ikatan erat, mesra, serta 

selaras antara ibu/substansi dan anak 
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3)  Kebutuhan akan stimulus mental (ASAH) merupakan cikal bakal proses 

pembelajaran (pendidikan dan pelatihan) 

Ismael mengungkapkan kerangka konseptual dalam tumbuh kembang anak.
34 

Pada kerangka konseptual tersebut, model ekosistem dibagai menjadi mikro, mini, 

meso dan makro yang mengacu pada keterdekatan dan kelangsungan pengaruh 

masing-masing terhadap tumbuh kembang anak. Pada model tersebut juga 

dijabarkan kebutuhan anak pada ASUH, ASIH dan ASAH. 

 

Gambar 1. Diagram kerangka konseptual tumbuh kembang anak 
34 
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Manifestasi TUMBUH-KEMBANG ANAK 

Penyebab 

Langsung 

Kecukupan Makanan Keadaan Kesehatan                 Infeksi 

Ketahanan 

makanan 

keluarga 

Asuhan bagi 

ibu dan anak 

Penyebab 

tidak 

langsung 

 

Pendidikan Keluarga 

Keadaan dan kontrol sumber 

daya keluarga. Manusia, 

ekonomi dan keluarga 

Struktur politik dan Keluarga 

Sebab Dasar Struktur Ekonomi 

Potensi sumber daya 

 Sementara itu, Unicef dan Jonsson mengajukan model lain mengenai faktor-

faktor yang memepengaruhi tumbuh kembang anak.
34

 Dalam model interelasi 

tumbuh kembang anak tersebut dapat dibedakan antara sebab yang langsung, 

tidak langsung, dan dasar. 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model interelasi tumbuh kembang anak 
34 

Pemanfaatan 

pelayanan 

kesehatan dan 

sanitasi  
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2.2.3 Skrining perkembangan 
 

Menurut batasan WHO, skrining adalah prosedur yang relatif cepat, 

sederhana, dan murah untuk populasi yang asimtomatik tetapi mempunyai risiko 

tinggi atau dicurigai mempunyai masalah.
37

 Dengan adanya skrining/deteksi dini 

diharapkan dapat memberikan arahan bagi penanganan yang lebih baik untuk 

mengurangi insidensi gangguan perkembangan. 

Untuk mengurangi pengeluaran biaya dan waktu yang tidak perlu, pada tahap 

awal skrining dapat dilakukan oleh perawat atau tenaga medis terlatih dengan 

menggunakan kuesioner praskrining bagi orang tua, kemudian ditentukan anak 

yang membutuhkan evaluasi formal.
 

Dikenal beberapa kuesioner yang telah 

terstandardisasi. Glascoe mengembangkan metoda parents’ evaluation of 

developmental status (PEDS) yaitu kuesioner yang dapat diselesaikan dalam 5 

menit, mempunyai sensitivitas dan spesifisitas tinggi, dan dapat membantu dokter 

untuk menggali keluhan orang tua mengenai gangguan perkembangan-perilaku 

putra/putrinya.
37,38

 Frankenburg dkk mengembangkan prescreening 

developmental questionnaire (PDQ) yang dikembangkan dari skrining Denver 

developmental screening test (DDST).
  

Alat atau instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kuesioner Pra 

Skrining Perkembangan (KPSP). KPSP merupakan formulir PDQ yang telah 

diterjemahkan dan dimodifikasi oleh tim Depkes RI pada tahun 1996 dan direvisi 

pada tahun 2005.
38 
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2.2.3.1 Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) 
 

Kuesioner ini direkomendasikan oleh Depkes RI untuk digunakan di tingkat 

pelayanan kesehatan primer sebagai salah satu upaya deteksi dini tumbuh 

kembang anak. Kuesioner praskrining perkembangan merupakan kuesioner untuk 

skrining pendahuluan anak umur 3 bulan sampai 6 tahun yang dapat dilakukan 

oleh orang tua. KPSP mempunyai sensitivitas 60% dan spesifisitas 92%.
38 

Setiap 

umur tertentu ada 10 pertanyaan tentang kemampuan perkembangan anak, yang 

harus diisi (atau dijawab) oleh orangtua dengan ya atau tidak, sehingga hanya 

membutuhkan waktu 10-15 menit. Jika jawaban ya sebanyak 6 atau kurang, maka 

kemungkinan ada penyimpangan (P) dan perlu dirujuk atau dilakukan skrining 

dengan Denver II. Jika jawaban ya sebanyak 7 atau 8, maka perkembangan anak 

meragukan (M) dan perlu diperiksa ulang 2 minggu kemudian dengan 

menggunakan KPSP sesuai dengan kelompok umur anak. Jika hasil KPSP ulang 

jawaban ya tetap 7 atau 8, maka kemungkinan ada penyimpangan. Bila jawaban 

ya 9 atau 10, perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya (S). 

Untuk jawaban tidak, perlu dirinci jumlah jawaban tidak menurut jenis 

keterlambatan (gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, sosialisasi dan 

kemandirian).
39

 

 

 

 

 


