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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Belajar 

2.1.1 Definisi Belajar 

Belajar merupakan sebuah proses yang tidak asing dalam kehidupan 

kita sehari – hari. Menurut pendapat Notoatmodjo belajar merupakan usaha 

untuk menguasai segala sesuatu yang berguna untuk hidup.
17

 Belajar juga 

merupakan sebuah usaha untuk menambah pengetahuan dan keterampilan 

dengan belajar, berlatih, diajar, dan mencoba sesuatu hal yang baru.
18

 Setiap 

kegiatan belajar diharapkan adanya perubahan dalam diri individu. Perubahan 

hasil belajar ditunjukkan dalam bentuk berubah pengetahuannya, 

pemahamannya, sikap tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kemampuan, 

daya reaksi, daya penerimaan, dan aspek lain yang ada pada individu. 

Perubahan dalam proses belajar biasanya bersifat konstan dan menetap.  

Belajar adalah akuisisi informasi yang menyebabkan perubahan 

perilaku. Retensi dan penyimpanan dari informasi tersebut adalah ingatan.
19 

 

Belajar tidaklah lepas dari mekanisme input, proses, dan output. Mekanisme 

input dalam belajar bisa melalui melihat, mendengar, dan membaca, sedangkan 

untuk mekanisme proses tidak terlepas dari mengingat dan berpikir. Hasil dari 

proses belajar adalah output yang berupa ingatan atau pengetahuan. Ingatan 

harus dikonsolidasikan agar dapat bertahan lama. Mekanisme pengulangan 

diperkirakan merupakan suatu proses konsolidasi.
20

 Hasil belajar sendiri 



9 
 

bermacam-macam yang dibedakan menurut tipe-tipenya. Hasil belajar meliputi 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiganya sebagai satu kesatuan.
21

 

2.1.2 Definisi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan berasal dari dua kata yang berbeda yaitu 

prestasi dan belajar. Prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari berbuatan 

belajar, karena belajar merupakan suatu proses. Prestasi secara umum 

merupakan hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, sedangkan prestasi 

belajar adalah hasil dari proses pembelajaran tersebut. 

Setiawati dkk (1993) menjelaskan dalam Listiani (2005) bahwa acuan 

yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam 

proses belajar mengajar adalah seperti berikut:
 22

 

a) Istimewa/ maksimal : apabila seluruh bahan pelajaran yang disajikan itu 

dapat dikuasai siswa. 

b) Baik sekali/optimal: apabila sebagian besar (85% - 94%) bahan pelajaran 

yang diajarkan dikuasai oleh siswa. 

c) Baik sekali/minimal: apabila sebagian besar (75% - 84%) bahan pelajaran 

yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. 

d) Kurang: apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 75% dapat 

dikuasai oleh siswa. 

Dari beberapa definisi prestasi belajar tersebut, dapatlah dibuat 

kesimpulan bahwa prestasi belajar merupakan hasil daripada proses belajar 

yang dicapai oleh siswa yang diukur dan dicatat dalam bukti laporan yang 

disebut rapor.
23

 



10 
 

2.1.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Terdapat beberapa macam faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar. Secara garis besar faktor – faktor tersebut dibagi menjadi dua yaitu 

internal yang berasal dari dalam diri siswa dan eksternal yang berasal dari luar 

diri siswa. Berikut faktor – faktor yang mempengaruhi prestasi belajar: 

2.1.3.1 Faktor Internal 

Faktor yang timbul atau berasal dari diri masing – masing individu. 

Berikut yang termasuk kedalam faktor internal. 

2.1.3.1.1 Aspek Fisiologis 

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai 

tingkat kesehatan organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi 

semangat dan intensitas mahasiswa dalam mengikuti pelajaran. Tingkat 

utama fokus dari fisiologi adalah pada tingkat organ dan sistem.
24

 

Kondisi organ tubuh yang lemah dapat menurunkan kualitas ranah 

kognitif sehingga materi yang dipelajarinya kurang atau tidak berbekas. 

Kondisi organ tubuh siswa seperti tingkat kesehatan, indera pendengar, 

dan indera penglihat, juga sangat mempengaruhi kemampuan siswa 

dalam menyerap informasi dan pengetahuan, khususnya yang disajikan di 

kelas. Dapat disimpulkan bahwa aspek fisiologis merupakan aspek yang 

menyangkut dengan kondisi kesehatan fisik siswa.
24 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Fisiologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_organ
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2.1.3.1.2 Aspek Psikologis 

Aspek psikologis merupakan hal yang berkaitan dengan tingkah 

laku dan terdapat pada manusia yang mempengaruhi proses 

pembelajaran. Aspek psikologis terdiri dari: 

a. Kecerdasan / intelegensi 

 Intelegensi merupakan keahlian memecahkan masalah dan 

kemampuan untuk beradaptasi serta belajar dari pengalaman 

kehidupan sehari - hari.
25

 Tingkat intelegensi pada manusia dapat 

diukur dan hasilnya dapat terbagi dalam beberapa kategori. Tinggi 

rendahnya intelegensi dapat menunjukan kemampuan atau 

kecakapan sesuai dengan tingkat perkembangan sebaya. 

Perkembangan tiap anak berbeda – beda, ada kalanya seseorang anak 

pada usia tertentu memiliki tingkat kecerdasan lebih tinggi dari 

teman sebayanya. Menurut hal diatas dapat disimpulkan bahwa 

faktor intelegensi merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

b. Bakat 

Kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif 

pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. 

Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai 

bawaan sejak lahir.
26

 Seseorang yang belajar ditunjang dengan bakat 

yang sama akan menghasilkan hasil yang lebih besar dibandingkan 



12 
 

dengan seseorang yang tidak memiliki bakat tersebut. Oleh karena 

itu bakat juga berperan dalam menentukan prestasi belajar seseorang 

c. Minat 

Untuk mencapai prestasi yang baik disamping kecerdasan dan bakat 

juga minat, sebab tanpa adanya minat segala kegiatan akan 

dilakukan kurang efektif dan efesien. Minat merupakan 

keingintahuan seseorang terhadap suatu objek.
27

  

d. Motivasi 

Motivasi adalah suatu proses membangkitkan, mengarahkan dan 

mempertahankan tindakan perilaku ke arah tujuan tertentu dimana 

sebelumnya tidak ada gerakan menuju ke arah tujuan tersebut.
28

 

Motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang 

dilakukan oleh seorang individu. Seseorang dikatakan memiliki 

motivasi tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang 

sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan 

mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Motivasi dapat dibedakan 

menjadi dua macam yaitu motivasi intrinsik yang bersumber dari 

dalam diri seseorang yang atas dasarnya kesadaran pribadi untuk 

melakukan kegiatan belajar dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari 

luar diri seseorang siswa untuk melakukan kegiatan belajar.  
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2.1.3.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor – faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar yang sifatnya dari luar diri siswa, yaitu seperti pengalaman, keadaan 

keluarga, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Faktor Eksternal terdiri dari: 

2.1.3.2.1 Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat tempat 

seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga merupakan pusat 

pendidikan pertama yang dikenal oleh anak, keluarga mempunyai peran 

mensosialisasikan adat istiadat, kebiasaan, peraturan, nilai – nilai atau 

tata cara kehidupan.
29

 Orang tua hendaknya menyadari bahwa dari 

mereka anak akan banyak belajar pada awalnya. Orang tua memiliki 

peran strategis dalam mendidik dan membantu pertumbuhan dan 

perkembangan anak.
30

 Banyak hal yang berkaitan dengan orang tua yang 

dapat mempengaruhi anak seperti cara orang tua mendidik, pengertian 

orang tua, pengenalan orang tua terhadap anak, dan sebagainya. Sifat-

sifat orang tua, juga dapat memberi dampak posistif atau negatif terhadap 

prestasi belajar yang dicapai oleh anak. Hal lain dalam keluarga yang 

dapat mempengaruhi anak seperti relasi antar anggota keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga dan latar belakang kebudayaan 

keluarga. Penduduk di kota Semarang mayoritas berasal dari suku Jawa. 

Cara orang tua mendidik anak di kota Semarang ini memiliki kesamaan 

yaitu menganut kebudayaan Jawa. 
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2.1.3.2.2 Sekolah 

Selain keluarga, sekolah juga berperan penting dalam pendidikan 

pada anak. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama 

kali dimasuki untuk memperoleh pendidikan.
31

 Orang tua biasanya 

akan berusaha memilihkan sekolah yang terbaik bagi anaknya. Hal – 

hal yang dapat berperan dalam menentukan prestasi belajar pada siswa 

adalah metode mengajar guru, kurikulum pendidikan, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar belajar diatas ukuran, keadaan 

gedung sekolah, metode belajar dan tugas rumah. Hal – hal tersebut 

saling berkaitan dengan faktor internal anak juga. 

2.1.3.2.3 Lingkungan Masyarakat 

Di samping orang tua dan sekolah, lingkungan juga merupakan 

salah satu faktor yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar 

siswa dalam proses pelaksanaan pendidikan. Karena lingkungan alam 

sekitar sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak, 

sebab dalam kehidupan sehari – hari anak akan lebih banyak bergaul 

dengan lingkungan dimana anak itu berada. Seperti contohnya adalah 

media massa, kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, dan 

bentuk kehidupan masyarakat. Apabila lingkungan sekitarnya tidak 

mendukung untuk belajar maka secara tidak langsung anak dapat 

terpengaruh juga. 
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2.1.4 Evaluasi Hasil Belajar 

Tes evaluasi belajar berupa tes yang disusun secara terencana untuk 

mengungkap performasi maksimal individu dalam menguasai bahan – bahan 

atau materi yang telah diajarkan. Hasil dari tes prestasi belajar dapat 

memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan pendapat Kuh et al.
32

, terdapat dua macam outcome keberhasilan 

belajar, yaitu : prestasi akademik yang ditunjukkan oleh nilai di sekolah dan 

keuntungan ekonomis serta kualitas hidup setelah lulus. Pascarella dan 

Terenzini
32

 menyimpulkan bahwa nilai merupakan indikator terbaik untuk 

ketekunan siswa, tingkat kelulusan, dan pendaftaran sekolah di jenjang 

selanjutnya. Dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar cukup berperan bagi 

para siswa seperti dalam halnya untuk memasuki sekolah menengah atas.  

Tes evaluasi belajar biasanya dilakukan sebanyak dua kali dalam tiap 

semester yaitu, evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Hasil 

prestasi belajar tersebut dilambangkan dengan angka atau huruf, seperti pada 

pendidikan sekolah menengah pertama yang ditunjukan dengan nilai ujian 

dengan skala 100. Penelitian ini menggunakan hasil dari evaluasi tengah 

semester sebagai tolak ukur prestasi belajar siswa. Nilai evaluasi tengah 

semester yang digunakan adalah nilai dari mata pelajaran bahasa indonesia, 

matematika, bahasa inggris dan ilmu pengetahuan alam (IPA) yang 

merupakan mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional sebagai syarat 

kelulusan SMP. 
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2.2 Tidur 

2.2.1 Definisi Tidur 

Tidur merupakan kondisi istirahat yang alami dan periodik bagi jiwa 

dan tubuh dengan mata terpejam.
33

 Tidur merupakan proses penyembuhan 

yang sangat penting bagi perkembangan kesehatan dari fungsi kognitif, 

emosional, dan sosial. Pada dewasa muda dan remaja, karena adanya 

perkembangan seperti pematangan sistem homeostasis dan irama sirkardian 

saat tidur dapat dipastikan terjadinya pergeseran waktu tidur menuju 

penundaan waktu tidur yang juga dipengaruhi oleh psikososial dan pada 

akhirnya mengurangi total durasi tidur.
34

 Kebutuhan tidur rata – rata bagi anak 

remaja sebanyak 8,5 – 9 jam sehari
5
. Tidur dianggap sebagai suatu 

perlindungan bagi tubuh untuk menghindarkan pengaruh – pengaruh yang 

merugikan kesehatan akibat kurang tidur.
35

 Tubuh dapat memulihkan kondisi 

tubuh secara fisiologis maupun psikis. Tidur dalam waktu yang cukup akan 

membuat segar ketika bangun pagi dan siap melakukan berbagai aktivitas 

sepanjang hari dari pagi hingga malam. Normalnya manusia tidur pada saat 

malam hari hingga pagi hari, namun tidak jarang ada orang yang bisa tidur dari 

siang sampai malam hari karena tuntutan pekerjaan atau karena sudah terbiasa. 

Fase tidur terbagi menjadi dua yaitu tidur dengan gerakan bola mata 

yang cepat atau tidur REM (Rapid Eye Movement) dan tidur tanpa gerakan bola 

mata atau tidur NREM (non-rapid eye movement).  

Tidur REM merupakan tidur yang disertai dengan konyugat bola mata 

yang cepat, tonus otot yang sangat rendah, apabila dibangunkan hampir semua 
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orang akan dapat menceritakan mimpinya, denyut nadi bertambah dan pada 

laki – laki terjadi ereksi penis. Meskipun bola mata bergerak – bergerak, tidur 

tersebut merupakan tidur yang dalam. Tidur ini dinamakan tidur paradoksal 

karena hal ini bersifat paradoks, yaitu seseorang dapat tetap tertidur walaupun 

aktivitas otaknya meningkat.
20

 Tidur REM menempati sekitar 20-30% dari 

periode tidur. Secara fungsional tidur REM sangat penting karena memainkan 

peranan yang penting untuk konsolidasi memori. Mimpi sering terjadi selama 

periode ini.
33

  

Tidur NREM merupakan tidur tanpa gerakan bola mata. Mimpi tidak 

terjadi pada tipe tidur ini, dan tidur NREM menempati sekitar 70-80% dari 

periode total tidur. Berdasarkan studi pola gelombang otak NREM terbagi 

menjadi beberapa tingkat dimulai dari keadaan mengantuk sampai tidur 

nyenyak. Tingkat awal (tingkat I dan II) adalah mudah terbangun dan bahkan 

tidak menyadari bila sedang tertidur. Tingkat lanjutan (tingkat III dan IV) ialah 

sangat sulit dibangunkan, dan apabila dibangunkan akan disorientasi dan 

bingung.
36

 Pada tahap tidur NREM tahap III, dihasilkan hormon pertumbuhan 

yang amat penting bagi pertumbuhannya. 

Tidur memiliki siklus alami yang teratur dan andal; periode REM 

terjadi setiap sekitar 90 sampai 100 menit sepanjang malam. Periode REM 

yang pertama cenderung merupakan yang paling pendek, biasanya berlangsung 

selama kurang dari 10 menit; periode-periode REM berikutnya dapat 

berlangsung selama 15 hingga 40 menit tiap satu periode. Kebanyakan periode 
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REM terjadi pada sepertiga malam yang terakhir, sedangkan kebanyakan dari 

tidur stadium 4 terjadi pada sepertiga malam yang pertama.
37

 

 

 

 

2.2.2 Fisiologi Tidur 

Selama tidur terjadi perubahan pada fungsi tubuh. Sebagian besar 

mengalami penurunan hingga tingkat basal. Berikut ini merupakan perubahan 

yang penting dalam tubuh selama tidur. 

a) Volume Plasma 

Volume plasma mengalami penurunan sekitar 10% selama tidur. 

b) Sistem Kardiovaskular 

Selama tidur terjadi penurunan frekuensi jantung. Penurunan ini 

bervariasi antara 45-60 kali per menit. Tekanan sistolik juga 

mengalami penurunan hingga 90-11- mmHg. Tingkat terendah 

Gambar 1. Siklus Tidur Normal Berbagai Usia
 

Dikutip dari Kales AM
38
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akan dicapai setelah tidur selama 4 jam dan kemudian bertahan 

pada tingkat ini sampai sesaat sebelum bangun dari tidur. 

Kemudian tekanan darah mulai mengalami kenaikan. Jika tidur 

diganggu oleh mimpi yang membangkitkan emosi, tekanan 

tersebut dapat meningkat sampai di atas 130 mm. 

c) Sistem Respirasi 

Sistem respirasi pada orang normal akan menurun selama tidur 

karena terjadi hipoventilasi alveolar.
39

 Respirasi menjadi tidak 

teratur dan pernafasan tipe Cheyne-Stokes dapat terjadi.  

Penurunan pengurangan fungsi respirasi selama tidur yang 

terutama terjadi pada fase REM adalah akibat kolapsnya 

sebagian saluran napas atas yang disertai penurunan tonus otot 

interkostal dan genioglosus.  

d) Traktus Gastrointestinal 

Sekresi saliva akan meningkat selama tidur. Sekresi getah 

lambung tidak berubah atau mungkin mengalami sedikit 

peningkatan. Kontraksi lambung yang kosong terjadi lebih aktif. 

e) Sistem Ekskresi 

Pembentukan urine akan berkurang. Berat jenis urine 

meningkat. 

f) Sekresi Keringat dan Lakrimalis 

Sekresi keringat akan mengalami peningkatan pada saat tidur, 

sedangkan sekresi lakrimalis akan menurun pada saat tidur, 
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g) Tonus dan Refleks Otot 

Tonus otot akan berkurang. Sejumlah refleks khususnya refleks 

patela akan menghilang. Ambang untuk sebagian besar refleks 

akan meningkat. Pupil mengalami konstriksi. Refleks cahaya 

akan bertahan. Bola mata bergerak ke atas dan ke bawah. Tonus 

semua otot tubuh kecuali otot – otot okular mengalami 

penurunan yang sangat besar selama tidur. Keadaan ini 

dinamakan paralisis tidur. 

h) Otak 

Otak berada dalam keadaan tidak aktif selama tidur. Pada saat 

tidur dengan interval mimpi yang tidak teratur akan terdapat 

siklus aktivitas gelombang otak yang khas. Aktivitas elektris 

dalam otak bervariasi menurut stadium atau tahap tidur. 

2.2.3 Fase Tidur 

Pada manusia, tidur dibagi menjadi lima fase yaitu:
40

 

a) Tahapan terjaga 

Fase ini disebut juga fase nol yang ditandai dengan subjek dalam 

keadaan tenang, mata tertutup dengan karakteristik gelombang alfa 

(8 – 12,5 Hz) mendominasi seluruh rekaman, tonus otot yang tinggi 

dan beberapa gerakan mata. Keadaan ini biasanya berlangsung 

antara lima sampai sepuluh menit. 
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b) Fase 1 

Fase ini merupakan fase perpindahan dari fase jaga ke fase tidur 

disebut juga twilight sensation. Fase ini ditandai dengan 

berkurangnya gelombang alfa dan munculnya gelombang teta (4 - 7 

Hz), atau disebut juga gelombang low voltage mix frequencies 

(LVM). Pada EOG tidak tampak kedip mata atau REM, tetapi lebih 

banyak gerakan rolling (R) yang labat dan terjadi penurunan 

potensial EMG. Pada orang normal fase 1 ini tidak berlangsung lama 

yaitu antara lima sampai sepuluh menit kemudian memasuki fase 

berikutnya. Tidak didapatkan adanya gelombang sleep spindle dan 

kompleks K. 

c) Fase 2 

Pada fase ini, tampak kompleks K pada gelombang EEG, sleep 

spindle (S) atau gelombang delta (maksimum 20%). 

Elektrokulogram sama sekali tidak terdapat REM atau R dan kedip 

mata. EMG potensialnya lebih rendah dari fase 1. Fase 2 ini berjalan 

relatif lebih lama dari fase 1 yaitu antara 20 sampai 40 menit dan 

bervariasi pada tiap individu. 

d) Fase 3 

Pada fase ini gelombang delta menjadi lebih banyak (maksimum 

50%) dan gambaran lain masih seperti pada fase 2. Fase ini lebih 

lama pada dewasa tua, tetapi lebih singkat pada dewasa muda. Pada 

dewasa muda setelah 5 – 10 menit fase 3 akan diikuti fase 4. 
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e) Fase 4 

Merupakan tidur yang dalam serta sukar dibangunkan. Pada fase ini 

gelombang EEG didominasi oleh gelombang delta (gelombang delta 

50%) sedangkan gambaran lain masih seperti fase 2. Pada fase 4 ini 

berlangsung cukup lama yaitu hampir 30 menit. 

f) Fase REM 

Gambaran EEG tidak lagi didominasi oleh delta tetapi oleh LVM 

seperti fase 1, sedangkan pada EOG didapat gerakan mata (EM) dan 

gambaran EMG tetap sama seperti pada fase 3. Fase ini sering 

dinamakan fase REM yang biasanya berlangsung 10 –15 menit. Fase 

REM umumnya dapat dicapai dalam waktu 90-110 menit kemudian 

akan mulai kembali ke fase permulaan fase 2 sampai fase 4 yang 

lamanya 75-90 menit. Setelah itu muncul kembali fase REM kedua 

yang biasanya lebih lama dari eye movement (EM) dan lebih banyak 

dari REM pertama. Keadaan ini akan berulang kembali setiap 75 – 

90 menit tetapi pada siklus yang ketiga dan keempat , fase 2 menjadi 

lebih panjang fase 3 dan fase 4 menjadi lebih pendek. Siklus ini 

terjadi 4 – 5 kali setiap malam dengan irama yang teratur sehingga 

orang normal dengan lama tidur 7 – 8 jam setiap hari terdapat 4-5 

siklus dengan lama tiap siklus 75 – 90 menit. 
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Gambar 2. Fase Tidur
 

Dikutip dari Sleepdex
41

 

2.2.4 Gangguan Tidur 

Gangguan tidur pada masa anak – anak adalah umum dan mungkin 

bersifat sementara, sebentar - sebentar (intermiten), atau kronis.
42

 Gangguan 

tidur merupakan suatu kumpulan kondisi yang dicirikan dengan adanya 

gangguan dalam jumlah, kualitas, atau waktu tidur pada seorang individu.
43

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haryono dkk
8
 terhadap anak usia 

12 – 15 tahun pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Jakarta Timur 

menggunakan skala gangguan tidur pada anak SDSC (Sleep Disturbances 

Scale for Children) menyatakan prevalensi gangguan tidur adalah 62,9%.  

Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di 

Indonesia III WHO (PPDGJ III), gangguan tidur secara garis besar dibagi dua, 
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yaitu dissomnia dan parasomnia.
44

 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, gangguan nonpsikogenik termasuk narkolepsi dan 

katapleksi, apnea waktu tidur, gangguan pergerakan episodik termasuk 

mioklonus nokturnal, dan enuresis. 

Menurut DSM-V (American Psychiatric Association) gangguan tidur 

dibagi menjadi insomnia, hipersomnia, narkolepsi, gangguan tidur yang 

berhubungan dengan pernapasan (Obstructive Sleep Apnoe Hypopnea, Central 

Sleep Apnea, Sleep-Related Hypoventilation), gangguan tidur irama sirkadian, 

gangguan munculnya tidur NREM, gangguan mimpi buruk, gangguan tidur 

REM, restless legs syndrome, gangguan tidur terkait kondisi medis, dan 

gangguan tidur yang diinduksi zat.
45

  

Berikut merupakan definisi dari beberapa jenis gangguan tidur diatas: 

a) Insomnia 

Insomnia merupakan keadaan tidak dapat tidur atau keadaan terjaga 

yang abnormal. Keadaan ini merupakan gangguan tidur yang paling 

sering ditemukan. Menurut penelitian Widodo
46

 gangguan tidur pada 

anak seringkali disebabkan karena insomnia alergi makanan. 
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Insomnia alergi makanan adalah gangguan untuk memulai tidur dan 

mempertahankan kualitas tidur yang disebabkan akibat manifestasi 

atau respon karena alergi makanan. 

b) Hipersomnia 

Hipersomnia merupakan keadaan tidur yang berlebihan atau 

keinginan untuk tidur yang berlebihan. Keadaan ini terjadi karena 

lesi pada lantai ventrikulus tertius, tumor otak, ensefalitis, bronkitis 

kronis, dan penyakit otot. Hipersomnia juga terjadi pada kelainan 

endokrin seperti miksedema dan diabetes insipidus. 

c) Narkolepsi 

Narkolepsi merupakan serangan mendadak tidur yang tidak dapat 

dikendalikan. Narkolepsi bukan hal yang umum pada anak – anak 

melainkan pada dewasa.
47

 

d) Sindrom Sleep Apnea 

Sleep apnea merupakan keadaan berhentinya mendadak pernafasan 

yang terjadi secara berulang – ulang selama tidur. Sindrom sleep 

apnea adalah kelainan yang meliputi fluktuasi kecepatan dan 

kekuatan respirasi selama tidur REM dengan episode apnea yang 

singkat. Apnea disebabkan oleh berkurangnya stimulasi pada pusat 

pernafasan, berhentinya gerakan diafragma, obstruksi jalan nafas 

atau kombinasi semua faktor ini. Gambaran sindrom ini yang sering 

ditemukan berupa suara mendengkur yang keras, gerakan gelisah, 
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insomnia nokturnal, rasa mengantuk di siang hari, sakit kepala di 

pagi hari, dan fatigue. 

e) Mimpi Buruk 

Mimpi buruk merupakan keadaan selama tidur, ditandai oleh 

perasaan tidak enak yang ekstrim atau ketidaknyamanan atau mimpi 

menakutkan. Ketidaknyamanan tersebut dirasakan sebagai tekanan 

yang berat pada perut atau dada atau gerakan tubuh yang tidak 

terkendali. Keadaan ini terutama terjadi pada tidur REM. Mimpi 

buruk juga terjadi karena asupan makanan yang tidak benar, 

gangguan pencernaan atau kelainan saraf. Mimpi buruk juga terjadi 

pada penghentian pemakaian obat atau alkohol. 

f) Teror Malam 

Teror malam merupakan kelainan yang serupa dengan mimpi buruk 

atau nightmare. Teror malam sering terjadi pada anak – anak. Anak 

terbangun sambil menjerit-jerit dalam keadaan ketakutan dan belum 

terjaga sepenuhnya. Anak tersebut tidak dapat mengingat serangan 

ini di pagi harinya. Pada keadaan ini tidak terdapat gangguan 

psikologis. 

g) Somnabulisme 

Somnabulisme adalah keadaan bangkit dari tempat tidur dan berjalan 

dalam kondisi tidur disebut juga berjalan pada saat tidur atau sleep 

walking. Keadaan ini bervariasi bentuknya dari hanya duduk di 

tempat hingga berjalan dengan mata terbuka. Episode ini 
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berlangsung selama beberapa menit hingga setengah jam. 

Somnabulisme terjadi selama tidur NREM. Pada anak – anak, 

somnabulisme disertai dengan mengompol atau teror malam tanpa 

gangguan psikologis apapun. Kelainan ini muncul pada anak 

sekolah, lebih sering pada anak laki – laki dibandingkan anak 

wanita.
 47

 

h) Enuresis Nokturnal 

Enuresis merupakan keadaan buang air kecil di luar kemauan pada 

saat tidur. Keadaan ini juga disebut mengompol. Enuresis sering 

dijumpai pada anak-anak. 

i) Kelainan Gerak Selama Tidur 

Kelainan gerakan terjadi segera setelah tertidur. Kelainan ini ditandai 

oleh gerakan menyentak yang mendadak pada lengan atau tungkai. 

Sleep start merupakan bentuk klonus yang bersifat fisiologis. 

Kelainan gerakan yang lain berupa perbuatan mengertakkan gigi, 

membentur-benturkan kepala dan lengan atau tungkai yang terus 

digerak-gerakan. 

Gangguan tidur pada anak dapat disebabkan oleh banyak hal, dapat 

bersifat internal maupun eksternal. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi 

kualitas tidur pada anak, demikian pula perilaku dan kebiasaan dapat 

dihubungkan dengan gangguan tidur. Berbagai faktor lingkungan telah 

dilaporkan dapat mempengaruhi kualitas tidur pada anak. Contohnya suara 

bising dan keadaan rumah tangga yang padat, penggunaan obat-obatan, atau 
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alkohol. Penyakit kronis seperti asma, alergi dan dermatitis atopi juga 

dilaporkan dapat mengganggu tidur. Berbagai kebiasaan dan perilaku juga 

dihubungkan dengan gangguan tidur seperti sering menonton televisi atau 

menonton di saat akan tidur. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tidur adalah 

faktor non-medis yaitu jenis kelamin, kebiasaan tidur, status sosioekonomi, 

keadaan keluarga, gaya hidup, dan lingkungan yang berhubungan dengan 

gangguan tidur. Sedangkan faktor medis yang mempengaruhi tidur antara lain 

berbagai gangguan neuropsikiatri dan penyakit kronis, seperti asma dan 

dermatitis atopi. 

2.2.5 Diagnosis Gangguan Tidur 

Gangguan Tidur dapat didiagnosa sebagai sebuah gangguan tidur 

apabila terdapat gangguat menetap selama 3 bulan menurut DSM-5. Gangguan 

tidur secara umum terdiagnosis oleh dokter spesialis anak atau sleep specialist. 

Jika orang tua menyadari akan hal tersebut maka mereka akan berdiskusi 

dengan dokter atau akan membawa anaknya pada sleep specialist atau sleep 

clinic.
 48

 Oleh karena itu orang tua harus peka apabila ada gejala – gejala aneh 

pada anak. Untuk mengetahui tidur pada anak sudah bukan merupakan keadaan 

yang normal apabila:
46 

 Anak bangun selama tiga kali atau lebih dalam satu malam atau beberapa 

malam atau sedikitnya empat kali dalam seminggu gangguan tersebut ada. 

 Dalam aktifitas tidurnya diluar biasanya, dimana anak berpindah tidur ke 

tempat tidur orangtua 
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 Anak menolak tidur sedikitnya 30 menit saat waktu tidur, untuk memulai 

tidur diawali sedikit tantrum, marah, atau gelisah 

 Dalam memulai tidur harus dibutuhkan bantuan orangtua padahal 

sebelumnya bisa tidur sendiri. 

Salah satu metode untuk mendiagnosa gangguan tidur adalah dengan 

menggunakan kuesioner SDSC (Sleep Disturbances Scale for Children). 

Kuesioner SDSC merupakan kuesioner yang diisi oleh orangtua pasien dengan 

mengingat pola tidur anak mereka dalam keadaan sehat selama enam bulan 

terakhir. Melalui metode SDSC dapat dideteksi gangguan tidur dan jenis 

gangguan tidur yang dialami oleh anak usia 6 hingga 15 tahun. Metode SDSC 

sering digunakan karena prinsip analisis komponen yang kuat, normalitas yang 

distandarisasi, dan usia yang dipakai sesuai dengan usia subjek yang diteliti.
8
 

Menurut pendapat Bruni et all
49

 kuesioner SDSC sama dengan kategori 

gangguan tidur dengan The Association of Sleep Disorders Centers yang 

klasifikasinya lebih cocok digunakan untuk anak dibandingkan dengan 

klasifikasi ICSD.  

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 dapat digunakan dalam 

mengidentifikasikan batasan spesifik gangguan tidur dan mengidentifikasikan 

anak-anak yang mengalami gangguan tidur. Kuesioner SDSC terdiri dari 26 
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pertanyaan, dinilai dalam 5 poin skala intensitas atau frekuensi.
50

 Dalam 

mengisi kuesioner, orangtua diharapkan dapat mengingat pola tidur anak dalam 

keadaan sehat selama 6 bulan terakhir. Setelah itu ditanyakan juga apakah anak 

memiliki keluhan medis atau masalah tidur dalam jangka 12 bulan belakangan, 

ditanyakan pula apakah orangtua memiliki keluhan tidur selama 12 bulan 

belakangan. 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. Total angka gangguan tidur didapatkan dengan 

menjumlahkan seluruh angka faktor tidur. angka T lebih besar dari 39 maka 

dinyatakan terdapat gangguan tidur. SDSC mengemukakan enam kategori 

gangguan tidur yaitu: 

a) Gangguan memulai dan mempertahankan tidur (mulai tidur yang lama, 

bangun malam hari, dan lain-lain). 

b) Gangguan pernapasan waktu tidur (frekuensi mengorok, apnea saat tidur, 

dan kesulitan bernapas). 

c) Gangguan kesadaran (berjalan saat tidur, mimpi buruk, dan teror tidur). 

d) Gangguan transisi tidur-bangun (gerakan involunter saat tidur, restless legs, 

gerakan menganggukkan kepala, bicara saat tidur). 

e) Gangguan somnolen berlebihan (mengantuk saat pagi dan tengah hari, dan 

lain-lain). 
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f) Hiperhidrosis saat tidur (berkeringat saat tidur). 

Kemudahan administrasi, penilaian, dan interpretasi dari SDSC 

memungkinkan praktisi untuk mengevaluasi masalah yang berhubungan dengan 

tidur potensial dan untuk mengatasi pencegahan gangguan tidur.
51

 

2.3 Hubungan Gangguan Tidur dengan Prestasi Belajar 

Sudah diketahui bahwa tidur merupakan proses fisiologis yang sangat 

penting bagi tubuh manusia. Apabila terjadi gangguan pada tidur manusia dapat 

menyebabkan kekacauan proses fisiologis tubuh kita. Berdasarkan pada penelitian 

sebelumnya gangguan tidur pada anak sekolah ditemukan sekitar 46% dengan tipe 

gangguan yang paling sering adalah gangguan memulai dan mempertahankan 

tidur.
8
 Apabila anak sulit memulai dan mempertahankan tidur, maka hal tersebut 

akan menyebabkan durasi tidur anak berkurang. Hal – hal yang akan terpengaruh 

melalui pengurangan durasi tidur anak meliputi: 

a) Proses penyimpanan ingatan yang terganggu 

Banyak ditemukan beberapa tahun belakangan ini yaitu pentingnya tidur 

bagi konsolidasi memori. Tidur menstabilisasi dan memperbesar kapasitas 

memori.
52

 Penelitian yang dilakukan oleh Giuseppe Curcio dkk (2005)
4
 

dapat disimpulkan bahwa Tidur REM dan NREM keduanya sangat penting 

dalam proses belajar dan ingatan. 

b) Penurunan tingkat kewaspadaan, sistem jaga tubuh dan perhatian.
53

 

Tanpa tingkatan yang baik dari kewaspadaan dan perhatian maka proses 

kognitif yang kompleks akan sulit terlaksana. Kewaspadaan dan sistem jaga 

tubuh juga berkaitan terhadap kapasitas kognitif dan dapat dipengaruhi oleh 
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kekurangan tidur. Penelitian lain mengatakan bahwa tidur kurang dari 6 jam 

tiap malam dapat menyebabkan kerusakan yang dapat diukur dalam 

performa kognitif, tingkat kewaspadaan dan afek.
54

  

c) Peningkatan rasa kantuk di siang hari dan penurunan konsentrasi di sekolah. 

Peningkatan rasa kantuk di siang hari akibat durasi tidur malam yang kurang 

dapat menyebabkan anak sulit berkonsentrasi di sekolah serta dapat 

menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan tingkah laku.
4
 

 


