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ABSTRACT 

THE RELATIONSHIP BETWEEN GADGET UTILIZATION WITH 

SLEEP PATTERN DISTURBANCE OF SCHOOL CHILD AT UPT SDN 02 

GADINGREJO PASURUAN 
 

By: Moh. Saifullah 

 

Instroduction Sleep pattern disturbance is time limited disruption of sleep; natural, 

periodic suspension of consciousness about amoun and quality. One of factors 

influencing the sleep pattern disturbance on school child is habitual factor such as 

life style of school child who thirst for technology so that they use gadget for long 

time particularly in using social media, chatting, games. This study aims to 

determine whether is there relationship between gadget utulization with sleep 

pattern disturbance of school child at UPT SDN 02 Gadingrejo Pasuruan. Method 

The research based on descriptive correlational with cross sectional method. The 

population of this research is class student grade V and VI SDN 02 Gadingrejo 

Pasuruan . The sample in this research was taken with purposive sampling 

technique with 70 samples. The instrument of this research are questionnaire. X 

variable was measured by SDSC (Sleep Disturbance Schale of Children) and Y 

variable was measured by Gadget Utilization Addiction questionnaire. This 

research using analysis statistic of Spearman Rank test with a significant level α = 

0.05 or  95%. Result The result of statistic test have gained p value = 0.003, and 

the value r = 0.357. The conclusion of this research, there is a correlation between 

gadget utiization with sleep pattern disturbance of school child at UPT SDN 02 

Gadingrejo Pasuruan. Discussion Suggested that child school should cut down the 

intensity of using gadget and control the sleeping time thus students can overcome 

this sleep pattern disturbance problem.  

 

 
Keyword: gadget utilization, sleep pattern disturbance, school child 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

Pada era moderen saat ini perkembangan teknologi semakin meningkat, 

hal ini ditunjukkan dengan munculnya produk – produk baru yang bertujuan untuk 

mempermudah kebiasaan dalam beraktifitas sehari – hari manusia. Salah satu 

produk yang sangat menarik minat masyarakat serta anak – anak khususnya balita 

ialah gadget. Gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang mengartikan 

sebuah alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi menurut Osland (dalam 

Effendi, 2013:2). Gadget sendiri dapat berupa komputer atau laptop, tablet PC, dan 

juga telepon seluler atau smartphone. Namun penggunaan gadget secara continue 

akan berdampak buruk bagi pola perilaku anak dalam kesehariannya, anak-anak 

yang cenderung terus - menerus menggunakan gadget akan sangat tergantung dan 

menjadi kegiatan yang harus dan rutin dilakukan oleh anak dalam aktifitas sehari - 

hari, tidak dipungkiri saat ini anak lebih sering bermain gadget dari pada belajar 

dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, Hal ini mengkhawatirkan, sebab 

pada masa anak-anak mereka masih tidak stabil, memiliki rasa keingintahuan yang 

sangat tinggi, dan berpengaruh pada meningkatnya sifat konsumtif pada anak-anak, 

untuk itu penggunaan gadget pada anak-anak perlu mendapatkan perhatian khusus 

bagi orang tua.   

NSF (National Sleep Foundation) merilis Annual Sleep in America Poll 

pada tahun 2011 untuk melihat efek dari penggunaan media elektronik sebelum jam 

tidur. Hasil survei menunjukkan 95% dari total responden, yang berusia 13-64 

tahun, menggunakan media elektronik seperti televisi, komputer, atau handphone 

sebelum tidur dan 43% dari mereka mengeluh jarang atau bahkan tidak pernah 
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mendapat tidur yang memuaskan. Bahkan 7% dari responden yang berusia 13-18 

tahun mengaku bahwa mereka tidur kurang dari 6 jam pada malam hari (NSF, 

2011). Era globalisasi dan perkembangan dunia teknologi, informasi, dan 

komunikasi yang sangat pesat tampaknya menjadi penyebab meningkatnya 

penggunaan media elektronik oleh masyarakat dalam beberapa dekade terakhir. 

Pada Juni 2012, didapati pengguna internet di dunia mencapai sekitar 2,4 miliar 

orang, di Asia khususnya, mencapai sekitar 1,1 miliar orang, dan di Indonesia 

terlihat adanya peningkatan dari 2 juta orang pada tahun 2000 menjadi 55 juta orang 

pada tahun 2012 (Internet World Stats, 2012). Broadcasting Board of Governors 

(BBG) dan Gallup pada tahun 2012 mendapati 8 dari 10 orang Indonesia (81,0%) 

menggunakan handphone dan mayoritas penduduk Indonesia (95,9%) 

menggunakan televisi minimal satu kali dalam seminggu. Meningkatnya 

penggunaan media elektronik tidak hanya terjadi pada kalangan dewasa saja, 

melainkan juga anak-anak. Bisa kita lihat bagaimana anak-anak sekarang ini sangat 

mudah dalam mengakses media elektronik, seperti televisi, handphone, internet dan 

komputer (Arora et al., 2014). Beberapa survei yang dilakukan terkait dengan 

penggunaan media oleh anak menunjukkan penggunaan televisi oleh anak 

meningkat secara signifikan.  

Menurut penelitian Azizah 2016 yang meneliti tentang kecanduan gadget 

terhadap gangguan tidur insomnia, menerangkan bahwa hasil sampel 93 dari 103 

sampel keseluruhan terdapat gangguan imsomnia dengan skor kecanduan sedang 

dan berat. (Nurul Azizah, 2016) . Beberapa kasus mengenai dampak negatif dari 

gadget ini sering sekali menimpa anak-anak. Mulai dari kecanduan internet, game, 
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dan juga konten-konten yang berisi pornografi. Tidak menutup kemungkinan juga 

dapat mempengaruhi pola tidur pada anak – anak khususnya balita pada umumnya.  

Pakar tidur, Jodi Mindell, penulis buku Sleeping Through the Night, 

mengatakan orang tua kerap menganggap anak yang susah tidur, baik tidur siang 

atau tidur malam, sebagai anak yang memang waktu tidurnya sedikit.  Padahal, bisa 

jadi anak yang susah tidur tersebut mengalami kekurangan waktu tidur sehingga 

mereka jadi hiperaktif serta bertingkah berlebihan menjelang waktu tidur. Tanda-

tanda anak yang mengalami kurang tidur antara lain anak sering mengantuk di 

mobil, sulit dibangungkan di pagi hari, serta rewel dan gampang marah di siang 

hari. Menurut buku ajar asuhan kebidanan neonatus, bayi/balita, anak – anak 

perubahan pola waktu tidur balita dari neonatus berkurang seiring bertambahnya 

usia. Rata – rata waktu tidur yang diperlukan balita kurang lebih 11 jam. Penurunan 

kualitas tidur, baik dari segi kuantitatif ataupun kualitatif, akan berdampak pada 

performa anak di siang hari, seperti mudah marah, mengantuk di siang hari, dan 

kesulitan untuk berkonsentrasi selama proses pembelajaran akademik. Selain itu, 

dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan antara lain anak menjadi mudah 

cemas atau depresi, peningkatan indeks massa tubuh (IMT), metabolisme glukosa 

yang abnormal, penurunan fungsi imun, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular 

seperti hipertensi, peningkatan risiko kecelakaan, peningkatan risiko 

penyalahgunaan zat, dan peningkatan risiko timbulnya bangkitan kejang 

(Ononogbu et al., 2014 ; Japardi, 2002).  

 Walaupun ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab berkurangnya 

kualitas tidur anak, penggunaan media elektronik seperti televisi, komputer, dan 

handphone, cukup sering dikaitkan dengan durasi tidur yang berkurang, terbangun 
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lebih awal, mengantuk di siang hari, mimpi buruk di malam hari, dan berjalan 

dalam tidur (Arora et al., 2014). Hal ini mungkin dikaitkan dengan melatonin, 

hormon yang disekresikan oleh kelenjar pineal, dan berperan dalam ritme sirkadian. 

Pada siang hari, kadar hormon ini dalam darah hampir tidak terdeteksi, namun pada 

malam hari kadarnya akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya efek cahaya 

terhadap produksi melatonin. Ketika cahaya cukup, seperti pada siang hari, 

produksi melatonin akan ditekan. Cahaya buatan seperti yang berasal dari media 

elektronik, bila cukup terang, juga dapat menimbulkan efek yang sama. Efek lain 

yang ditimbulkan oleh penggunaan media elektronik terhadap tidur adalah 

terjadinya stimulasi otak yang terus-menerus, sehingga orang yang 

menggunakannya sulit untuk rileks dan cenderung untuk tetap terjaga (National 

Sleep Foundation, 2014).  

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) atau The Indonesian 

Child Welfare Foundation mencatat terjadi peningkatan durasi menonton televisi 

dari 3-4 jam/hari di tahun 1997 menjadi 4-5 jam/hari, bahkan bisa mencapai 7-8 

jam/hari pada akhir pekan, di tahun 2006 (Hendriyani, Armono dan Atmonobudi, 

2009). Selanjutnya, media lain yang begitu diminati oleh anak adalah internet. Dari 

937 siswa sekolah yang diteliti oleh Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA) 

pada tahun 2006, 88% mengaku pernah mengakses internet. Hampir setengah dari 

total responden bahkan memiliki fasilitas internet di rumah, dan 40% dari jumlah 

ini dapat mengaksesnya dengan bebas, tanpa ada batasan dari orang tua 

(Hendriyani, Armono dan Atmonobudi, 2009). Bagi anak-anak sekarang ini, 

memiliki handphone adalah sebuah keharusan. Hampir semua anak yang disurvei 

oleh YPMA mengaku memiliki handphone (Hendriyani, Armono dan Atmonobudi, 
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2009). Media elektronik dan teknologi memang mempunyai dampak positif bagi 

kemampuan akademik jika dipergunakan dengan efektif sebagai alat pembelajaran. 

Namun, minimnya pengawasan dan kontrol dari orang tua/pengasuh serta 

kemudahan anak dalam mengakses media-media elektronik tersebut, terutama pada 

malam hari, akan menyebabkan penurunan kualitas tidur, baik dari segi kuantitatif 

(durasi tidur) maupun segi kualitatif. Selain itu, waktu yang sebenarnya dapat 

digunakan untuk aktivitas lain yang lebih bermanfaat seperti olahraga, aktivitas 

fisik, membaca dan menghabiskan waktu bersama keluarga akan berkurang karena 

anak terlalu sibuk dengan media elektronik yang ada (Dave dan Dave, 2011). 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait hubungan 

penggunaan gadget dengan pola tidur pada anak 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara penggunaan gadget terhadap pola tidur 

pada anak sekolah dasar 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

Menjelaskan hubungan penggunaan gadget terhadap pola tidur pada anak 

sekolah dasar 

1.3.2.  Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi penggunaan gadget pada anak sekolah dasar 

2. Mengidentifikasi pola tidur pada anak sekolah dasar 

3. Menganalisis hubungan antara penggunaan gadget terhadap pola 

tidur pada anak sekolah dasar 
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1.4  Manfaat 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan hubungan antara penggunaan 

gadget terhadap pola tidur pada anak sekolah dasar sehingga dapat menjadi 

tambahan khasanah ilmu pada bidang ilmu keperawatan anak. 

1.4.2. Manfaat praktis 

1. Profesi keperawatan 

Sebagai masukan bagi dosen keperawatan, yang selanjutnya dapat 

digunakan sebagai bahan referensi untuk meningkatkan mutu lulusan 

melalui peningkatan kualitas pendidikan tinggi keperawatan unyuk 

menghadapi uji kompetensi 

2. Pihak anak dan orang tua 

Dapat memberikan tambahan informasi tentang pentingnya 

menjaga pola tidur pada anak sekolah dengan waktu yang tepat. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Anak 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, pasal 1 Ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Sedangkan menurut definisi WHO, batasan usia anak adalah sejak anak di dalam 

kandungan sampai usia 19 tahun. Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak yang 

disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 

Nopember 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, Bagian 1 pasal 1, yang 

dimaksud Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali 

berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa 

dicapai lebih awal. 

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan 

perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa 

pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia 

bermain/oddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga 

remaja (11-18 tahun). Rentang ini berada antara anak satu dengan yang lain 

mengingat latar belakang anak berbeda. 

Batasan tentang masa anak ditemukan cukup bervariasi. Dalam pandangan 

mutakhir yang lazim dianut di negara maju, istilah anak usia dini (early childhood) 

adalah anak yang berkisar antara usia 0-8 tahun.1 Namun, bila dilihat dari jenjang 

pendidikan yang berlaku di berlaku di Indonesia, maka yang termasuk dalam 

kelompok anak usia dini adalah anak usia SD kelas rendah (kelas 1-3), taman 
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kanak-kanak (kindergarten), kelompok bermain (play group), dan anak masa 

sebelumnya (masa bayi).1  

Masa kanak-kanak dibagi menjadi periode prenatal dan pascanatal. 

Periode prenatal meliputi fase embrional (0-1 minggu intrauterin) dan fase janin 

(10 minggu-lahir). Sedangkan periode pascanatal terdiri atas fase bayi (0-1 tahun), 

fase bermain (1-3 tahun), fase prasekolah (3-6 tahun), dan fase sekolah (6-12 

tahun).28  

2.2 Tidur  

2.2.1. Definisi Tidur  

Terdapat berbagai definisi tidur. Menurut beberapa pakar, menurut Potter 

& Perry (2005), tidur adalah perubahan keadaan kesadaran yang terjadi secara 

terus-menerus dan berulang untuk menyimpan energi dan kesehatan. Sementara 

Martini (2001) mendefinisikan tidur sebagai suatu keadaan tidak sadar 

(unconsciousness) tetapi dapat dibangunkan dengan perangsangan sensori yang 

sesuai. Walaupun kedua definisi tersebut sedikit agak berbeda namun pada 

dasarnya mereka setuju bahwa tidur merupakan periode tanpa aktivitas. Dengan 

demikian secara singkat tidur dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas untuk 

mengistirahatkan fungsi tubuh dari aktivitas guna menjaga kesejahteraan fisik dan 

kualitas hidup individu.  

2.2.2. Fungsi tidur  

Tidur dipercaya mengkontribusi pemulihan fisiologis dan psikologis 

(Potter & Perry, 2005). Selama tidur NREM, fungsi biologis menurun. Laju denyut 

jantung normal pada orang dewasa sehat sepanjang hari rata-rata 70 hingga 80 

denyut per menit atau lebih rendah jika individu berada pada kondisi fisik yang 
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sempurna. Akan tetapi selama tidur laju denyut jantung turun sampai 60 denyut per 

menit atau lebih rendah. Hal ini berarti bahwa denyut jantung 10 hingga 20 kali 

lebih sedikit dalam dalam setiap menit selama tidur atau 60 hingga 120 kali lebih 

sedikit dalam setiap jam. Secara jelas, tidur yang nyenyak bermanfaat dalam 

memelihara fungsi jantung.  

Teori lain tentang kegunaan tidur adalah tubuh menyimpan energi selama 

tidur. Otot skelet berelaksasi secara progresif, dan tidak adanya kontraksi otot 

menyimpan energi kimia untuk proses seluler. Penurunan laju metabolik basal lebih 

jauh menyimpan persediaan energi tubuh (Potter & Perry, 2005). Tidur REM 

terlihat penting untuk pemulihan kognitif. Tidur REM dihubungkan dengan 

perubahan dalam aliran darah serebral, peningkatan aktivitas kortika, peningkatan 

konsumsi oksigen, dan pelepasan epinefrin. Hubungan ini dapat membantu 

penyimpanan memori dan pembelajaran. Selama tidur, otak menyaring informasi 

yang disimpan tentang aktivitas hari tersebut.  

Kegunaan tidur pada perilaku seringkali tidak diketahui sampai seseorang 

mengalami suatu masalah akibat deprivasi tidur. Kurangnya tidur REM dapat 

mengarah pada perasaan bingung dan curiga. Tidak ada hubungan sebab dan akibat 

yang jelas keberadaannya antara kehilangan tidur dan disfungsi tubuh yang spesifik 

(Potter & Perry, 2005). Akan tetapi, berbagai fungsi tubuh (misal: penampilan 

motorik, memori, dan keseimbangan) dapat berubah ketika terjadi kehilangan tidur 

yang memanjang.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil simpulan bahwa pada 

dasarnya tidur berfungsi untuk mengembalikan tenaga untuk beraktifitas sehari-
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hari, memperbaiki kondisi yang sedang sakit, tubuh menyimpan energi selama tidur 

dan penurunan laju metabolik basal menyimpan persediaan energi tubuh.  

2.2.3. Mekanisme terjadinya tidur  

Mekanisme terjadinya tidur telah banyak dipelajari dan para ahli 

berkesimpulan bahwa tidur diatur secara hormonal. Tidur yang menyehatkan 

adalah yang dapat mengikuti/menyesuaikan ritme atau siklus tertentu yang dikenal 

dengan istilah bioritme atau bioritme internal (ritme kebutuhan biologis yang terjadi 

di dalam tubuh. Bioritme inilah yang seringkali dikenal dengan istilah ritme 

circadian (Kozier., Erb., Berman. & Snyder., 2003)  

Namun demikian terkadang bioritme ini bisa dikacaukan oleh keadaan 

eksternal (pengaruh dari luar) seperti misalnya yang sering terjadi pada penderita 

jet lag (kekacauan siklus biologi akibat telah mengadakan penerbangan jarak jauh)  

2.2.4. Tahap-tahap tidur  

Untuk mengetahui apa yang terjadi pada seseorang yang sedang tidur 

diperlukan alat EEG (Electro Encephalogram) dengan cara meletakkan elektroda 

pada tiga tempat utama yaitu di kepala untuk mengukur gelombang yang berasal 

dari otak, di pelipis untuk mengukur pergerakan bola mata dan di dagu untuk 

mengukur tegangan otot. Dapat juga ditambahkan beberapa elektroda yang 

diletakkan pada kasur untuk mengukur pergerakan tubuh, demikian juga dapat 

diamati kecepatan bernafas, detak jantung, pergerakan kaki, maupun perubahan 

suhu tubuh selama kita tidur (Coates, 2001)  

Elektroda ini tidak akan mengganggu tidur kita, kecuali terasa sedikit lain 

dari biasanya. Jadi selama tidur alat ini bekerja terus dan setelah malam berakhir 

kita akan memperoleh setumpuk kertas yang berupa pencatatan gelombang oleh 
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suatu pena khusus yang dihubungkan dengan elektroda. Dan dari hasil pencatatan 

inilah maka seseorang ahli dapat menarik kesimpulan mengenai apa yang terjadi 

selama kita tidur. Alat Ini dapat memperlihatkan fluktuasi energi (gelombang otak) 

pada kertas grafik. Pada dasarnya ada dua macam tidur yaitu tidur REM ( Rapid 

Eye Movement = gerakan mata cepat) dan tidur NREM (Non Rapid Eye Movement 

= gerakan mata tidak cepat). Tidur REM merupakan tidur dalam kondisi aktif atau 

tidur paradoksial yang ditandai dengan : mimpi yang bermacam-macam, otot-otot 

kendor, kecepatan jantung dan pernafasan tidak teratur, sering lebih cepat, 

perubahan tekanan darah, gerakan otot tidak teratur, gerakan mata cepat, 

pembebasan steroid, sekresi lambung meningkat, ereksi penis pada pria.  

Saraf-saraf simpatetik bekerja selama tidur REM. Dalam tidur REM 

diperkirakan terjadi proses penyimpanan secara mental yang digunakan sebagai 

pelajaran, adaptasi psikologis dan memori  

Tidur NREM merupakan tidur yang nyaman dan dalam tidur gelombang 

pendek karena gelombang otak selama NREM lebih lambat daripada gelombang 

alpha dan beta pada orang yang sadar atau tidak dalam keadaan tidur. Tanda-tanda 

tidur NREM adalah mimpi berkurang, keadaan istirahat, tekanan darah turun, 

kecepatan pernafasan turun, metabolisme turun, gerakan mata lambat.  

Tidur NREM mempunyai empat tahap yang masing-masing tahap ditandai 

dengan pola gelombang otak.  

a. Tahap I.  

Merupakan tahap transisi, berlangsung selama lima menit yang mana 

seseorang beralih dari sadar menjadi tidur. Seseorang merasa kabur dan relaks, mata 

bergerak ke kanan dan ke kiri, kecepatan jantung dan pernafasan turun secara jelas. 
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Gelombang alpha sewaktu seseorang masih sadar diganti dengan dengan 

gelombang beta yang lebih lambat. Seseorang yang tidur pada tahap I dapat 

dibangunkan dengan mudah.  

b. Tahap II.  

Merupakan tahap tidur ringan, dan proses tubuh terus menurun. Mata 

masih bergerak-gerak, kecepatan jantung dan pernafasan turun secara jelas, suhu 

tubuh dan metabolisme menurun. Gelombang otak ditandai dengan “sleep spindles” 

dan gelombang K komplek. Tahap II berlangsung pendek dan berakhir dalam waktu 

sepuluh sampai lima belas menit. 

c. Tahap III.  

Pada tahap ini kecepatan jantung, pernafasan serta proses tubuh berlanjut 

mengalami penurunan akibat dominasi sistem saraf parasimpatik, seseorang 

menjadi lebih sulit dibangunkan. Gelombang otak menjadi lebih teratur dan 

terdapat penambahan gelombang delta yang lambat.  

d. Tahap IV.  

Merupakan tahap tidur dalam yang ditandai dengan predominasi 

gelombang delta yang melambat. kecepatan jantung dan pernafasan turun. 

Seseorang dalam keadaan rileks, jarang bergerak dan sulit dibangunkan. Selama 

tidur seseorang mengalami empat sampai enam kali siklus tidur dalam waktu 7 

sampai 8 jam. Siklus tidur sebagian besar merupakan tidur NREM dan berakhir 

dengan tidur REM. 

2.2.5. Pola Tidur  

Pola tidur didefinisikan Noor (2003) sebagai model, bentuk, atau corak 

tidur dalam jangka waktu yang relatif menetap serta meliputi jadwal jatuh tidur dan 
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bangun, irama tidur, frekuensi tidur dalam sehari, mempertahankan kondisi tidur, 

dan kepuasan tidur. 

Tidur dengan pola yang berkualitas lebih penting jika dibandingkan 

dengan jumlah jam tidur. Adapun yang dimaksud dengan tidur yang berkualitas 

adalah tidur yang nyenyak, tidak terlalu sering terbangun di tengah malam, dan 

apabila terbangun akan mudah untuk tertidur kembali serta tidak mengalami 

gangguan-gangguan yang berarti (Handayani, 2008). Pada beberapa orang, mereka 

merasa cukup dengan hanya tidur selama 5 jam saja setiap malam (Kozier, Erb, 

Berman & Snyder, 2003). 

Secara umum durasi atau waktu lama tidur mengikuti pola seperti di bawah 

ini sesuai dengan tahap tumbuh kembang manusia.  

a. Bayi baru lahir  

Bayi baru lahir tidur selama 16 sampai 18 jam sehari. Biasanya terbagi 

dalam 7 periode tidur. Tidur NREM ditandai dengan pernafasan yang teratur, mata 

menutup, tidak adanya gerakan tubuh atau mata. Tidur REM adalah tidur dengan 

gerakan mata yang cepat, dapat diobservasi melalui kelopak mata menutup, ada 

pergerakan tubuh dan pernafasan yang tidak teratur. Sebagian besar dari waktu tidur 

adalah tidur pada tahap III dan IV NREM. Hampir 5 % dari tidurnya adalah tidur 

REM. 

b. Bayi  

Sebagian bayi tidur selama 22 jam sehari, sebagian lain tidur selama 12 

sampai 14 jam sehari. Sekitar 20 % sampai dengan 30 % tidurnya adalah tidur 

REM. Pertama bayi bangun setiap 3 atau 4 jam, minum ASI dan kemudian tidur 

lagi. Sebelum usia 4 bulan bayi tidur sepanjang malam dan membutuhkan tidur 
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siang yang bervariasi. Pada umumnya mereka terjaga pada awal pagi. Pada akhir 

tahun pertama bayi biasanya tidur siang satu atau dua kali dan tidur selama kurang 

lebih 14 jam sehari. Sekitar separuh dari tidur bayi adalah tidur dangkal. Selama 

tidur ini bayi masih tampak bergerak, batuk. Sebaiknya orang tua memastikan dulu 

bahwa bayinya benar benar dalam keadaan bangun sebelum menggendongnya. 

Pada beberapa bayi usia 5 dan 9 bulan terbangun pada tengah malam. Untuk orang 

tua yang memandang ini sebagai suatu masalah perawat perlu mengkaji pola tidur 

bayi dan membandingkannya dengan pola tidur orang tuanya.  

c. Toddler  

Kebutuhan tidur pada toddler menurun menjadi 10 sampai dengan 12 jam 

sehari. Sekitar 20 % sampai 30 % tidurnya adalah tidur REM. Kebanyakan dari 

mereka masih membutuhkan tidur siang meskipun kebutuhan untuk tidur siang 

secara bertahap akan berkurang. Anak yang terbangun pada malam hari mungkin 

mereka takut kegelapan atau mengalami mimpi buruk.  

d. Preschool  

Anak preschool biasanya memerlukan waktu tidur 11 sampai 12 jam 

semalam. Banyak anak pada usia ini tidak menyukai waktu tidur. Bisa jadi anak 

usia 4 sampai 5 tahun mengalami kurang istirahat dan mudah sakit jika kebutuhan 

tidurnya tidak terpenuhi. Tidur sebentar pada siang hari atau suasana yang tenang 

pada siang hari mungkin dibutuhkan pada anak usia ini. Anak preschool sering kali 

terbangun malam hari.  

e. Anak usia sekolah  

Anak usia sekolah tidur antara 8 sampai dengan 12 jam semalam tanpa 

tidur siang. Anak usia 8 tahun membutuhkan waktu tidur paling tidak 10 jam setiap 
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malam. Pada anak usia 11 sampai 12 tahun seringkali mereka tidur pada jam 10 

malam. Tidur REM pada anak usia ini berkurang sekitar 20 %. Meskipun beberapa 

anak masih mengalami bangun di malam hari dan mimpi buruk namun masalah ini 

akan membaik dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya usia. 

f. Adolesen  

Kebanyakan remaja memerlukan waktu tidur sekitar 8 sampai 10 jam tiap 

malamnya untuk mencegah terjadinya kelemahan dan kerentanan terhadap infeksi. 

Tidur pada usia ini 20 % adalah tidur REM. Pada masa remaja anak laki-laki 

mengalami Nocturnal Emission (orgasme dan megeluarkan cairan semen pada 

waktu tidur malam) yang biasa kita kenal dengan ustilah mimpi basah. Pada usia 

ini anak laki-laki memerlukan informasi bahwa mimpi basah adalah normal untuk 

mencegah terjadinya kebingungan dan ketakutan  

g. Dewasa muda  

Pada masa dewasa muda ini umumnya mereka sangat aktif dan 

membutuhkan waktu tidur antara 7 sampai 8 jam semalam.  

h. Dewasa tengah  

Pada masa dewasa tengah ini mungkin mengalami insomnia dan sulit tidur. 

Mereka biasanya tidur selama 6 sampai 8 jam semalam. Sekitar 20 % adalah tidur 

REM.  

i. Dewasa akhir  

Pada masa dewasa akhir kebutuhan untuk tidur kurang lebih 6 jam 

semalam. Sekitar 20 % sampai 25 % adalah tidur REM. Tidur tahap IV mengalami 

penurunan. 
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Periode REM menjadi lebih lama. Banyak diantara mereka bangun tengah 

malam dan perlu waktu lama untuk kembali tidur. 

 

2.2.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi pola tidur  

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur. 

Kualitas tidur merujuk pada kemampuan seseorang untuk dapat tidur dan 

mendapatkan tidur REM dan NREM yang tepat, atau dapat la merujuk pada 

nyenyak atau tidaknya tidur seseorang. Sedangkan kuantitas tidur adalah jumlah 

total waktu tidur seseorang, atau juga dapat diterjemahkan lamanya seseorang 

untuk tidur selama 24 jam (dalam satu hari) (Handayani, 2008).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidur dapat di uraikan sebagai berikut : 

(Kozier., Erb., Berman. & Snyder, 2003)  

a. Penyakit  

Sakit yang menyebabkan nyeri dapat menimbulkan masalah tidur. 

Seseorang yang sedang sakit membutuhkan waktu tidur lebih lama daripada 

keadaan normal. Dan seringkali pada orang yang sakit pola tidurnya juga akan 

terganggu.  

Bagi pasien tuberkulosis, penyakit yang disertai terjadinya nyeri dada, 

batuk, sesak nafas, nyeri otot, dan keringat malam mengakibatkan tergantungnya 

kenyamanan tidur dan istirahat penderita (Doengoes, 2000).  

b. Lingkungan  

Lingkungan dapat mendukung atau menghambat tidur. Temperatur 

lingkungan yang tidak nyaman dan ventilasi yang kurang akan berpengaruh 

terhadap tidur. Penerangan ruangan juga menjadi faktor lain yang berpengaruh 
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terhadap tidur, seseorang yang terbiasa tidur dengan ruangan yang gelap akan 

mengalami kesulitan jika harus tidur pada ruangan yang terang.  

Kondisi ruang rawat inap dapat menyebabkan gangguan pola tidur pasien 

tuberkulosis, seperti aktifitas yang menimbulkan kegaduhan, lampu yang menyala 

terang, temperatur udara yang panas karena kurangnya ventilasi, terganggu oleh 

dengkuran pasien lain ataupun yang terpaksa dibangunkan karena adanya prosedur 

tindakan tertentu (Kozier., Erb., Berman. & Snyder, 2003).  

c. Stres emosi  

Depresi dan kecemasan seringkali mengganggu tidur. Seseorang yang 

dipenuhi dengan masalah mungkin tidak bisa cukup rileks untuk bisa tidur. 

Kecemasan akan meningkatkan kadar norepinephrin dalam darah yang 

akan merangsang sistem saraf simpatetik. Perubahan ini menyebabkan 

berkurangnya tahap IV NREM dan tidur REM.  

Bagi pasien TB, masalah stres dan emosi juga mengakibatkan gangguan 

pola tidur. Masalah stress dan emosi yang diakibatkan karena perubahan kondisi 

lingkungan dari lingkungan rumah yang tenang ke lingkungan rumah sakit, dimana 

banyak orang yang mondar-mandir, berisik dan lain sebagainya (Doengoes, 2000), 

mengalami perasaan isolasi karena penyakit menular (Doengoes, 2000), adanya 

proses pengobatan yang lama (Nodesul, 2005), dan perasaan cemas sehubungan 

dengan adanya ancaman kematian yang dibayangkan akibat ketidakmampuan 

untuk bernafas (Engram, 2003).  

d. Kelelahan  

Kelelahan akan berpengaruh terhadap pola tidur seseorang. Semakin lelah 

seseorang maka akan semakin pendek periode tidur paradoxical (REM)  
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e. Obat-obatan  

Beberapa obat-obatan yang mengandung obat keras misalnya diuretik, 

anti-depresan, beta bloker dan narkotika sangat berpengaruh terhadap kualitas 

tiduryang sebagian mengandung obat keras sehingga dapat menstimulasi sistem 

saraf pusat.  

f. Diet  

Diet L-trptophan, tinggi energi tinggi protein (TETP) seperti yang 

terkandung dalam keju dan susu akan mempermudah orang untuk tidur. Hal ini bisa 

menjelaskan mengapa minum susu hangat akan membantu seseorang untuk bisa 

tidur.  

g. Motivasi  

Keinginan untuk tetap terjaga sering kali berpengaruh terhadap tidur 

seseorang. Sebagai contoh adalah saat dimana seseorang ingin tetap terjaga ketika 

melihat pertunjukan musik maka orang tersebut akan tetap terjaga meskipun dalam 

keadaan lelah. 

2.2.7. Gangguan pola tidur  

Gangguan tidur adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami resiko 

perubahan jumlah dan kualitas pola istirahat yang menyebabkan ketidaknyamanan 

(Japardi, 2002).  

Ganguan tidur merupakan salah satu keluhan yang paling sering 

ditemukan pada penderita yang berkunjung ke praktek. Gangguan tidur dapat 

dialami oleh semua lapisan masyarakat baik kaya, miskin, berpendidikan tinggi dan 

rendah maupun orang muda, serta yang paling sering ditemukan pada usia lanjut 

(Japardi, 2002).  
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Pada orang normal, gangguan tidur yang berkepanjangan akan 

mengakibatkan perubahan-perubahan pada siklus tidur biologiknya, menurun daya 

tahan tubuh serta menurunkan prestasi kerja, mudah tersinggung, depresi, kurang 

konsentrasi, kelelahan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keselamatan diri 

sendiri atau orang lain. Menurut beberapa peneliti gangguan tidur yang 

berkepanjangan didapatkan 2,5 kali lebih sering mengalami kecelakaan mobil 

dibandingkan pada orang yang tidurnya cukup (Japardi, 2002).  

Hampir semua orang pernah mengalami gangguan tidur selama masa 

kehidupannya. Diperkirakan tiap tahun 20%-40% orang dewasa mengalami 

kesukaran tidur dan 17% diantaranya mengalami masalah serius (Japardi, 2002).  

Dalam sumber lain disebutkan, jika gangguan tidur tidak segera diatasi 

maka jangka waktu yang lama akan berhubungan dengan penyakit-penyakit serius 

seperti tekanan darah tinggi, serangan jantung, gangguan jantung, stroke, 

kegemukan, dan luka akibat kecelakaan. Selain itu gangguan tidur juga dapat 

berpengaruh terhadap masalah kesehatan psikis seperti depresi, gangguan jiwa, 

kerusakan mental, mempengaruhi pertumbuhan janin dan anak-anak, serta 

terjadinya penurunan kualitas hidup. Menurut penelitian Doghramji, penanganan 

yang tidak segera dilakukan pada orang yang mengalami insomnia atau gangguan 

tidur lainnya dapat menyebabkan kerusakan fungsional tubuh sehingga 

memerlukan biaya perawatan yang mahal. Dikatakan pula bahwa tidur yang 

berlebih tanpa diiringi kualitas tidur yang baik juga dapat berhubungan dengan 

meningkatnya angka kematian, kesakitan, dan kecelakaan yang dapat mengancam 

jiwa (Handayani, 2008).  
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Menurut data Internasional of Sleep Disorder, prevalensi penyebab-

penyebab gangguan tidur adalah sebagai berikut: Penyakit asma (61-74%), 

gangguan pusat pernafasan (40-50%), kram kaki malam hari (16%), 

psychophysiological (15%), sindroma kaki gelisah (5-15%), ketergantungan 

alkohol (10%), sindroma terlambat tidur (5-10%), depresi (65). Demensia (5%), 

gangguan perubahan jadwal kerja (2- 5%), gangguan obstruksi sesak saluran nafas 

(1-2%), penyakit ulkus peptikus (<1%), narcolepsy (mendadak tidur) (0,03%-

0,16%) (Japardi, 2002). Klasifikasi gangguan tidur menurut International 

Classification of Sleep Disorders, adalah sebagai berikut :  

1. Dissomnia  

Dissomnia adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami kesukaran 

menjadi jatuh tidur (failling as sleep), mengalami gangguan selama tidur (difficulty 

in staying as sleep), bangun terlalu dini atau kombinasi diantaranya (Japardi, 2002).  

a. Gangguan tidur intrisik  

Narkolepsi, gerakan anggota gerak periodik, sindroma kaki gelisah, 

obstruksi saluran nafas, hipoventilasi, post traumatik kepala, tidur berlebihan 

(hipersomnia), idiopatik (Japardi, 2002).  

b. Gangguan tidur ekstrinsik  

Tidur yang tidak sehat, lingkungan, perubahan posisi tidur, toksik, 

ketergantungan alkohol, obat hipnotik atau stimulan (Japardi, 2002).  

c. Gangguan tidur irama sirkadian  

Jet-lag sindroma, perubahan jadwal kerja, sindroma fase terlambat tidur, 

sindroma fase tidur belum waktunya, bangun tidur tidak teratur, tidak tidur selama 

24 jam (Japardi, 2002). 
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2. Parasomnia  

Parasomnia yaitu merupakan kelompok heterogen yang terdiri dari 

kejadian-kejadian episode yang berlangsung pada malam hari pada saat tidur atau 

pada waktu antara bangun dan tidur. Kasus ini sering berhubungan dengan 

gangguan perubahan tingkah laku danaksi motorik potensial, sehingga sangat 

potensial menimbulkan angka kesakitan dan kematian, Insidensi ini sering 

ditemukan pada usia anak berumur 3-5 tahun (15%) dan mengalami perbaikan atau 

penurunan insidensi pada usia dewasa (3%) (Japardi, 2002).  

Ada 3 faktor utama presipitasi terjadinya parasomnia yaitu (Japardi, 2002):  

a. Peminum alkohol  

b. Kurang tidur (sleep deprivation)  

c. Stres psikososial  

Kelainan ini terletak pada aurosal yang sering terjadi pada stadium 

transmisi antara bangun dan tidur. Gambaran berupa aktivitas otot skeletal dan 

perubahan sistem otonom. Gejala khasnya berupa penurunan kesadaran 

(konfuosius), dan diikuti aurosal dan amnesia episode tersebut. Seringkali terjadi 

pada stadium 3 dan 4 (Japardi, 2002). 

3. Gangguan tidur berhubungan dengan gangguan kesehatan/psikiatri  

a. Gangguan mental  

Psikosis, ansietas, gangguan afektif, panik (nyeri hebat), alkohol (Japardi, 

2002).  

b. Berhubungan dengan kondisi kesehatan  
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Penyakit degeneratif (demensia, parkinson, multiple sklerosis), epilepsi, 

status epilepsi, nyeri kepala, Huntington, post traumatik kepala, stroke, 

Gilles de-la tourette sindroma (Japardi, 2002).  

c. Berhubungan dengan kondisi kesehatan  

Penyakit asma,penyakit jantung, ulkus peptikus, sindroma fibrositis, 

refluks gastrointestinal, penyakit paru kronik (PPOK) (Japardi, 2002). 

2.2.8. Pola Tidur Pada Anak 

Tidur normal pada anak-anak merupakan hal yang kompleks. Pola tidur 

pada anak mengikuti urutan perkembangan yang khas, dengan peningkatan 

bertahap kedalaman tidur dan terjadinya siklus tidur teratur. Masa kanak-kanak 

adalah waktu yang ditandai oleh pertumbuhan fisiologis dan neurokognitif secara 

cepat di mana setiap deskripsi pola tidur harus tercakup. Dengan skala besar yang 

relatif studi epidemiologi memeriksa tidur normal dan terjaga pada anak-anak, serta 

dengan ukuran objektif tidur. 

Dari penelitian sebelumnya, saat ini dinyatakan bahwa dari bayi hingga 

remaja, durasi tidur selama periode 24 jam berkurang, yang sesuai dengan 

konsolidasi periode tidur dan penurunan dramatis dalam tidur siang pada anak usia 

dini. Waktu tidur total pada bayi baru lahir yang sehat dilaporkan sekitar 16-17 jam 

selama periode 24 jam, yang terdiri atas beberapa serangan tidur pendek. Pada usia 

6-8 bulan, waktu tidur total menurun hingga 13-14 jam per 24 jam, dengan periode 

tidur nokturnal yang lebih panjang dan satu atau dua periode tidur diurnal yang 

lebih singkat sehingga anak-anak menjadi terlatih dengan siklus terang/gelap dan 

beradaptasi dengan kegiatan sehari-hari orangtuanya. Pola tidur di tahun pertama 

kehidupan yang ditandai dengan perbedaan antar-individu yang besar dengan 
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beberapa bayi tidur sedikitnya 10 jam per 24 jam sedangkan yang lain akan tidur 

sampai 18 jam per 24 jam.  

Variabilitas ini mencerminkan perbedaan kecepatan maturasi organisasi 

sirkardian. Dibandingkan dengan tahun pertama kehidupan, pola tidur menjadi 

relatif stabil antara usia 2-5 tahun. Waktu tidur total secara bertahap menurun 

sehingga anak-anak mengadopsi pola satu periode nokturnal panjang sekitar 10-12 

jam dan satu periode tidur siang singkat. Perilaku tidur selama waktu ini sebagian 

besar didorong oleh perkembangan fisik dan kognitif. Misalnya, ada peningkatan 

dalam jumlah dan panjang energi pada malam hari sehingga anak-anak mulai 

mengalami mimpi buruk dan bisa berpindah dari satu tempat tidur ke tempat tidur 

yang lain. 

Pada usia lima tahun, sangat sedikit anak-anak yang tidur siang. Pada usia 

anak, waktu dan onset tidur nokturnal menjadi lebih lambat, mengakibatkan 

penurunan waktu tidur total. Pergeseran ini terjadi secara bertahap selama 

pertengahan masa kanak-kanak (usia 5-10 tahun) yaitu sekitar 30-40 menit dan 

kemudian terjadi lebih cepat di awal hingga pertengahan masa remaja. Pola 

perkembangan muncul konsisten pada seluruh anak, namun variabilitas dalam 

durasi tidur tetap ada, walaupun tidak disebutkan seperti pada masa bayi. Yakni, 

beberapa anak secara alami tidur pendek sementara yang lain dianggap tidur 

panjang. Pola pendek, optimal atau panjang ini cenderung tetap stabil di masa 

kanak-kanak. Ada beberapa bukti bahwa pola durasi tidur dipengaruhi oleh genetik.  

Kuantitas tidur berhubungan dengan pola tidur dari anak. Pola tidur normal 

dari anak berbeda sesuai dengan bertambahnya usia. Pola tidur pada bayi awalnya 

masih belum teratur. Awalnya bayi baru lahir akan tidur lebih lama pada siang hari 
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tetapi perlahan-lahan akan bergeser sehingga lebih banyak waktu tidur di malam 

hari dibandingkan dengan siang hari 

2.3  Gadget 

2.3.1 Pengertian Gadget 

Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa inggris, yang artinya 

perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Dalam bahasa Indonesia, 

gadget disebut sebagai “acang”. Salah satu hal yang membedakan gadget dengan 

perangkat elektroniklainnya adalah unsur pembaruan. Dalam artian, dari hari kehari 

gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup 

manusia lebih praktis. Contoh dari gadget diantaranya telepon pintar (smarthphone) 

seperti Iphone dan Blackberry, serta notebook. Di dalamnya terdapat permainan – 

permainan yang membuat anak sekolah tertarik. 

Anak – anak suka bermain karena di dalam diri mereka terdapat dorongan 

batin dan dorongan mengembangkan diri. Banyak ilmuwan yang berminat meneliti 

permainan karena mereka menyadari akan pentingnya peranan permainan dalam 

perkembangan. Sesuai pendapat Schaller dan Lazarus, yang berasal dari Jerman, 

menyatakan bahwa permainan merupakan kesibukan untuk menenangkan pikiran 

atau istirahat. Orang melakukan kesibukan bermain bila ia telah bekerja; dalam 

artian untuk mengganti kesibukan bekerja dengan kegiatan lain yang dapat 

memulihkan tenaga kembali (Zulkifli, 2005). 

 

2.3.2 Aplikasi penggunaan gadget pada anak usia sekolah 

Penggunaan gadget pada anak usia dini biasanya dipakai untuk bermain 

game dari total keseluruhan pemakaian. Sedangkan yang cukup banyak juga 
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dikalangan anak sekolah adalah pemakaian gadget untuk menonton animasi atau 

serial kartun anak – anak. Sedangkan hanya sedikit sekali yang menggunakannya 

untuk berkomunikasi dengan orang tua mereka atau untuk meilhat video 

pembelajaran. 

Sari dan Mitsalia (2016) melaporkan bahwa rata – rata anak menggunakan 

gadget untuk bermain game daripada menggunakan untuk hal lainnya. Hanya 

sedikit yang menggunakan untuk menonton kartun dengan menggunakan gadget. 

Nurrachmawati (2014) menambahkan bahwa PC tablet atau smartphone tidak 

hanya berisi aplikasi tentang pembelajaran mengenal huruf atau gambar, tetapi 

terdapat aplikasi hiburan, seperti sosial media, video, gambar bahkan video game. 

Pada kenyataannya, anak-anak akan lebih sering menggunakan gadgetnya untuk 

bermain game daripada untuk belajar ataupun bemain di luar rumah dengan teman-

teman seusianya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Delima, Arianti dan 

Pramudyawardani (2015), diperoleh hampir semua orang tua (94%) menyatakan 

bahwa anak mereka biasa menggunakan perangkat teknologi untuk bermain game. 

Sebagian besar anak (63%) menghabiskan waktu maksimum 30 menit untuk sekali 

bermain game. Sementara 15% responden menyatakan bahwa anak bermain game 

selama 30 sampai 60 menit dan sisanya dapat berinteraksi dengan sebuah game 

lebih dari satu jam. Berdasarkan uraian – uraian tersebut dapat terlihat jelas bahwa 

bentuk penggunaan gadget pada anak usia dini kebanyakan untuk bermain game 

ketimbang untuk hal – hal lainnya, untuk itu gadget, youtube seharusnya digunakan 

dengan sebaik mungkin agar anak dapat memaksimalkan teknologi yang sudah ada 

untuk digunakan sebagai sarana belajar yang cukup baik dan tergolong dalam media 

pembelajaran yang mengasyikan, dengan adanya metode pembelajaran 
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menggunakan gadget anak cenderung tidak merasa bosan dan di harapkan bisa 

melatih kreatifitasnya. Anak-anak lebih bersemangat untuk belajar karena aplikasi 

semacam ini dilengkapi animasi yang menarik, warna yang cerah, dan lagu lagu 

yang ceria. Disisi lain penggunaan gadget yang secara terus menerus hingga 

kecanduan gadget memberikan pengaruh buruk untuk perkembangan psikologis 

anak usia sekolah. 

 

2.3.4 Efek Pemakaian Gadget dan Internet yang Patologis 

Pemakaian gadget sebagai aktivitas malam hari terus meningkat ditengah-

tengah keprihatinan mengenai efek penggunaan gadget terhadap pola tidur dan 

pekerjaan di siang hari. Penelitian di Australia menemukan bahwa 71% remaja 

melaporkan tidur malam yang tidak optimal akibat pemakaian gadget dapat 

mempengaruhi pola tidur dan waktu mulainya tidur pada remaja (King, 2014). 

Menurut Andreassen (2013), cahaya dari gadget dapat mempengaruhi 

mekanisme biologis yang menunda tidur dan ritme sirkardian. Permainan komputer 

atau acara televisi dapat menimbulkan kegembiraan dan mengakibatkan susah 

tidur. Meskipun begitu, hal ini dapat terjadi sebaliknya. Imsomnia, dan penundaan 

pada pola tidur dapat mengakibatkan orang – orang berbaring lebih lama pada jam 

tidur tanpa tertidur yang akhirnya mencari media elektronik sebagai hiburan. 

Pemakaian internet yang berlebihan juga menjadi salah satu alasan 

pemakaian gadget sebelum tidur. Menurut Pies (2009),internet addiction atau 

kecanduan internet merupakan ketidakmampuan seorang individu untuk 

mengendalikan pemakaian internet yang mengakibatkan distress ataupun gangguan 

fungsi yang bermakna dalam hidup sehari – hari. Meskipun tidak termasuk dalam 
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Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) edisi kelima, 

kecanduan internet dianggap sebuah diagnosis gangguan spektrum kompulsif 

impulsif yang meliputi pemakaian komputer online atau offline dan terdiri dari 

minimal tiga subtipe yaitu bermain game berlebihan, preokupasi seksual, dan 

mengirim pesan singkat. 

 2.4 Teori Melatonin  

Hormon melatonin adalah hormon yang sebagian besar dibuat oleh 

kelenjar pineal, sebuah kelenjar sebesar kacang tanah yag terletak di antara kedua 

sisi otak‟, Anies (2009:83).Melatonin berfungsi mengatur hormon-hormon lainnya 

serta memelihara irama sirkadian. Irama sirkadian adalah suatu sistem 

pemeliharaan waktu 24 jam yang berperan penting dalam menentukan kapan kita 

tidur dan kapan kita bangun. Kadar melatonin dalam tubuh dapat mempengaruhi 

sistem kekebalan tubuh, memengaruhi kinerja organ-organ reproduksi, juga 

kesehatan psikologis serta proses penuaan tubuh.  

Kelenjar pineal dalam memproduksi melatonin, sangat sensitif terhadap 

cahaya matahari dan suhu lingkungan. Ketika kegelapan datang dalam bentuk 

malam hari, reseptor melatonin diaktifkan dan kemudian menyebabkan efek-efek 

kimiawi dan biologis dalam bentuk rasa kantuk serta penurunan suhu tubuh. 

Aktivitas organ-organ akan berkurang dan bersiap-siap istirahat. Produksi hormon 

melatonin bertambah pada malam hari, terutama pada suasana hening dan gelap 

sehingga menyebabkan orang mudah tidur. Namun, produksi hormon ini berkurang 

oleh adanya rangsangan dari luar, misalnya cahaya serta medan elektromagnetik. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Mahendra (2008) bahwa, „Cahaya maupun medan 
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elektromagnetik dapat menurunkan produksi hormon melatonin dan berpotensi 

menimbulkan berbagai keluhan termasuk sakit kepala, pening, dan keletihan‟.  

Penggunaan peralatan elektronik maupun komunikasi pada malam hari 

yang menimbulkan radiasi elektromagnetik, merupakan salah satu alasan gangguan 

sukar tidur pada malam hari. Banyak orang kesal karena sukar tidur pada malam 

hari, tetapi tidak menyadari bahwa sebelumnya telah berkomunikasi menggunakan 

ponsel dalam jangka waktu lama. Anies (2009:86) menemukan bahwa, „Timbulnya 

berbagai keluhan seperti sakit kepala banyak dijumpai pada para pemakai ponsel‟. 

„Sensasi medan elektromagnetik dapat menimbulkan keluhan sakit kepala dan 

pening‟. Itulah yang dikatakan oleh Harmaya (2009) maupun Mahendra (2008). 

2.5 Alat Ukur Pola Tidur 

1.  SDSC (Sleep disturbance schale of children) 

Skala gangguan tidur pada anak (SDSC) merupakan kuisioner yang mudah 

diisi oleh orangtua bersama anak, dapat mendeteksi gangguan tidur dan jenis 

gangguan tidur yang sering dialami oleh anak, dan telah divalidasi dalam bahasa 

Indonesia. Skrining ini telah diuji pembenarannya dengan wrist actigraphy, 

dikarenakan wrist actigraphy masih belum tersedia di Indonesia. Sehingga SDSC 

bisa menjadi alternatif untuk mengukur gangguan tidur dan jenisnya. Dengan 

pilihan jawaban pilihan jawaban: 1=Tidak pernah, 2= Jarang(1-2 kali per bulan atau 

kurang), 3=Kadang-kadang(1-2 kali per minggu), 4=Sering(3-5 kali per minggu), 

5=Selalu(tiap hari). 

SDSC  

Sleep Disturbances Scale for Chilren (SDSC) merupakan kuisioner yang 

terdiri dari 26 pertanyaan, yang masing-masing mewakili keenam kelompok 
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gangguan tidur. Ada Gangguan tidur jika T>39. Berdasarkan SDSC, gangguan tidur 

diklasifikasikan menjadi 6 kelompok, yaitu gangguan pernapasan waktu tidur, 

gangguan memulai dan mempertahankan tidur, gangguan kesadaran, gangguan 

transisi tidur-bangun, gangguan somnolen berlebihan, dan hiperhidrosis saat tidur. 

Skor masing - masing kelompok gangguan tidur diketahui dengan menjumlahkan 

skor pada pertanyaan - pertanyaan yang berhubungan dengan kelompok tersebut :  

a. Skor gangguan memulai dan mempertahankan tidur didapatkan dari 

pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 10, dan 11. Persentasi didapatkan dengan rumus 

: ( total skor/skor total gangguan tidur x 100% ). 

b. Skor gangguan pernapasan waktu tidur didapatkan dari pertanyaan nomor 13, 

14, dan 15. Persentase didapatkan dengan : ( total skor/skor total gangguan 

tidur x 100% )  

c. Skor gangguan kesadaran didapatkan dari pertanyaan nomor 17, 20, dan 21. 

Persentase gangguan kesadaran didapatkan dengan : ( total skor/skor total 

gangguan tidur x 100%). 

d. Skor gangguan transisi tidur bangun didapatkan dari pertanyaan nomor 6, 7, 8, 

12, 18, dan 19. Persentase didapatkan dengan rumus: ( total skor/skor total 

gangguan tidur x 100%). 

e. Skor gangguan somnolen berlebih didapatkan dari pertanyaan nomor 22, 23, 

24, 25, dan 26. Persentase didapatkan dengan rumus: ( total skor/skor total 

gangguan tidur x 100% )  

f. Skor hiperhidrosis saat tidur didapatkan dari pertanyaan nomor 9 dan 16. 

Persentase didapatkan: (total skor/skor total gangguan tidur x 100%).  
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2. Kuesioner Penggunaan Gadget (smarthphone addiction) 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur penggunaan gadget 

menggunakan alat ukur yang sudah dilakukan modifikasi dan try out oleh penelitian 

Nurdiani (2015) dari peneliti Zahrani (2014) berdasarkan aspek addiction dari 

Griffiths (Terry, Szabo and Griffiths, 2004). Alat ukur dari peneliti Zahrani (2014) 

terdiri 30 item Favorable, yang kemudian dilakukan modifikasi dan try out oleh 

penelitian Nurdiani (2015) menjadi 21 soal, terdiri dari 14 item favorable dan 7 

item unfavorable dengan hasil uji reliabilitas nilai alpha cronbach sebesa 0,88. 

Menggunakan Skala Likert Pertanyaan positif (Favorable) yaitu, Sangat Setuju = 

4, Setuju = 3, Tidak setuju = 2, Sangat Tidak Setuju = 1 dan Pertanyaan negatif 

(Unfavorable) yaitu, Sangat Setuju = 1, Setuju = 2, Tidak setuju = 3, Sangat Tidak 

Setuju = 4. Interpretasi hasil yang diperoleh adalah <42: Rendah, 42-63: Sedang, 

>63: Tinggi. Semakin tinggi skor yang diperoleh dari skala smartphone addiction 

maka semakin tinggi tingkat smartphone addiction subjek dan semakin rendah skor 

yang diperoleh dari skala smartphone addiction ini maka semakin rendah tingkat 

smartphone addiction subjek. 

2.6 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.1. Keaslian Penelitian 

Nomer JudulPenelitian Metode Hasil 

1  DAMPAK 

PENGGUNAAN 

GADGET PADA 

ANAK USIA 

DINI  

D: Purpose 

Sampling 

S: Anak Usia Dini 

yang 

Terdapat dampak 

positif dan negatif 

dari gadget 

tergantung dari 
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(Studi di PAUD 

dan 

TK.Handayani 

Bandar Lampung) 

menggunakan 

Gadget 

I: Independent; 

Intensitas 

penggunaan 

gadget 

Dependent; 

Dampak 

penggunaan 

gadget 

A: Kualitatif 

pola asuh orang 

tua. 

2 HUBUNGAN 

PERILAKU 

PENGGUNAAN  

GADGET 

DENGAN 

KUALITAS 

TIDUR PADA 

ANAK 

USIA REMAJA 

DI SMA NEGERI 

1 SRANDAKAN 

BANTUL 

 

D: Cross Sectional 

S: Remaja yang 

menggunakan 

gadget 

I: Independent; 

Intensitas 

penggunaan 

gadget 

Dependent; 

Kualitas tidur 

A: Chi-Square 

Terdapat 

hubungan antara 

penggunaan 

gadget dengan 

kualitas tidur. 



32 
 

     
  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI   HUBUNGAN PENGGUNAAN GADGET…   MOH. SAIFULLAH 

 

Keterangan:  

Untuk mendapatkan keaslian penelitian tersebut diatas, saya menggunakan google 

scholar. Dari hasil penelusuran di google scholar dengan kata kunci “pola tidur dan 

gadget” dengan rentang tahun pencarian 2011-2016 didapatkan 3 jurnal yang sesuai 

dengan kata kunci dari 9 hasil pencarian jurnal.  
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: Diukur 

 Tidak Diukur 

Gambar 3.1. Kerangka Konseptual hubungan penggunaan gadget terhadap pola 

tidur anak 

 

 

Penyakit 

Lingkungan 

Stress Emosi 

Kelelahan 

Obat-obatan 

Diet 

Motivasi 

Keadaan kesehatan anak 

Kegaduhan, lampu terang, 

temperature ruang, kebisingan di luar 

kamar 

Kelelahan psikologis anak dalam 

menjalani aktivitas harian 

Kondisi vitalitas badan anak 

Obat yang diminum anak (bila ada) 

Intake makanan atau minuman 

sebelum tidur 

Keinginan anak untuk tetap terjaga, 

bermain gadget 
Pola 

Tidur 
Cahaya dan medan elektromagnetik  dari 

Gadget 

Produksi Hormon melatonin menurun 

Irama sirkardian tidur terganggu 
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Dari ilustrasi teori di atas dapat dijabarkan bahwa pola tidur anak sangat 

dipengaruhi oleh kondisi mental anak dan motivasi anak saat memasuki jam 

istirahat malamnya. Anak dengan tingkat stress yang tinggi akan menggunakan 

otaknya untuk berfikir sehingga tetap membuatnya terjaga dan membuat jadwal 

tidurnya lebih bergeser lebih malam. Begitu pula saat anak ingin agar dirinya tetap 

terjaga dengan bermain gadget saatmasuk jam tidurnya sehingga hal ini juga 

mempengaruhi pola tidur anak. 

Di sisi lain gelombang elektromagnetik dan cahaya yang dikeluarkan oleh 

gadget dapat menurunkan produksi dari hormon melatonin. Hormon melatonin 

adalah hormon yang sebagian besar dibuat oleh kelenjar pineal, sebuah kelenjar 

sebesar kacang tanah yag terletak di antara kedua sisi otak‟, Anies (2009:83). 

Melatonin berfungsi mengatur hormon-hormon lainnya serta memelihara irama 

sirkadian. Irama sirkadian adalah suatu sistem pemeliharaan waktu 24 jam yang 

berperan penting dalam menentukan kapan kita tidur dan kapan kita bangun. 

 

3.2 Hipotesis 

H1: Ada hubungan antara penggunaan gadget terhadap pola tidur anak sekolah 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian  

Desain penelitian ini menggunakan deskriptif korelasional pendekatan 

cross sectional. Pendekatan cross sectional dilakukan dengan menekankan waktu 

pengukuran/ observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada 

satu saat (Nursalam 2013). Penelitian ini menganalisa hubungan penggunaan 

gadget dengan pola tidur pada anak sekolah.  

 

4.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling  

4.2.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian adalah subyek (misalnya manusia; klien) yang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam 2013). Populasi dibagi menjadi 

dua yaitu, populasi target dan terjangkau. Populasi target adalah populasi yang 

memenuhi kriteria sampling dan menjadi sasaran akhir penelitian. Populasi 

terjangkau adalah populasi yang memenuhi kriteria penilaian dan dapat dijangkau 

oleh peneliti dari kelompoknya (Nursalam 2013). Populasi terjangkau pada 

penelitian ini adalah siswa kelas V dan V1 UPT SDN 02 Gadingrejo yang 

berjumlah 115 siswa pada tahun 2017.  

4.2.2 Sampel  

Sampel adalah populasi terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai 

subyek penelitian melalui sampling (Nursalam 2013).  

Kriteria inklusi penelitian ini adalah: 

1. Berusia 7 sampai 12 tahun  
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2. Menggunakan dan memiliki gadget ;handphone, laptop, tablet, psp, dsb (untuk 

orang tua dan anak)  

3. Dapat berkomunikasi dengan baik  

 

Kriteria eksklusi penelitian ini adalah:  

1. Siswa yang tidak masuk sekolah saat penelitian dilakukan  

2. Siswa yang berada diluar kelas saat penelitian dilakukan.  

4.2.3 Teknik Sampling  

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat 

mewakili populasi (Nursalam, 2013). Teknik sampling pada penelitian ini 

menggunakan nonprobability sampling purposive sampling yaitu suatu teknik 

penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi yang sesuai 

dengan kehendak peneliti (Nursalam, 2013).  

4.3 Identifikasi Variabel  

Variabel merupakan konsep dari berbagai level abstrak untuk fasilitas 

pengukuran dan atau memanipulasi penelitian bersifat konkret dan dapat diukur 

(Nursalam 2013).  

4.3.1 Variabel penelitian  

1. Variabel independen (Variabel bebas)  

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang nilainya menentukan 

variabel yang lain. Suatu kegiatan stimulus yang dimanipulasi oleh peneliti 
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menciptakan dampak pada variabel dependen (Nursalam 2013). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah penggunaan gadget. 

 

 

4.3.2 Definisi operasional  

Tabel 4.1 Definisi operasional hhubungan penggunaan gadget dengan pola tidur 

pada anak sekolah  

Variabel 

Penelitian  

 

Definisi 

Operasional  

 

Parameter  

 

Alat Ukur  

 

Skala 

 

Skor 

Indepen

den  
Pengguna

an Gadget  

Ketergantung

an anak 

sekolah 

terhadap 

gadget 

 

1.Salience: 

soal nomer 

1,3,16,17 

2.Mood 

modification: 

soal nomer 

4,8,18 

3.Tolerance: 

soal nomer 

5,9,12,20 

4.Withdrawal

: soal nomer 

6,14,15 

5.Conflict: 

soal nomer 

2,10,19 6. 

Relapse: soal 

nomer 

7,11,13,21  

 

Kuesioner 

smartphon

e addiction  

Mengguna

kan Skala 

Likert  

Ordin

al  

 

Pertanyaan 

positif 

(Favorable)y

aitu: sangat 

setuju=4, 

setuju = 3, 

tidak setuju = 

2, sangat 

tidak setuju = 

1  

Pertanyaan 

negatif 

(Unfavorable

): sangat 

setuju = 1, 

setuju = 2, 

tidak setuju = 

3, sangat 

tidak setuju = 

4  

Skor:  

<42:Rendah  

42-63:Sedang  

>63: Tinggi  

Depende

n  
Pola 

Tidur 

(Ganggua

n tidur) 

Gangguan 

memulai dan 

mempertahan

kan tidur, 

gangguan 

pernapasan 

saat tidur, 

gangguan 

kesadaran, 

gangguan 

transisi tidur-

 

1. Gangguan 

memulai dan 

mempertahan

kan tidur: 

soal nomer 

1,2,3,4,5,10,

11  

2. Gangguan 

pernapasan 

saat tidur: 

Kuesioner 

SDSC 

(Sleep 

disturbanc

e scale of 

children) 

Ordin

al  

 

pilihan 

jawaban:  

1=Tidak 

pernah, 

2= Jarang(1-2 

kali per bulan 

atau kurang) 

3=Kadang-

kadang(1-2 

kali per 

minggu) 
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bangun, 

somnolen 

berlebihan, 

hiperhidrosis 

saat tidur 

soal nomer 

13,14,15  

3.Gangguan 

kesadaran: 

soal nomer 

17,20,21 

4. Gangguan 

transisi tidur-

bangun: soal 

nomer 

6,7,8,12,18,1

9 

5. Gangguan 

somnolen: 

soal nomer 

22,23,24,25,

26 

6. 

Hiperhidrosis 

saat tidur: 

soal nomer 

9,16 

 

 

4=Sering(3-5 

kali per 

minggu) 

5=Selalu(tiap 

hari). 

Skor: T >39 

dinyatakan 

terdapat 

gangguan. 

 

 

4.4. Instrumen Penelitian  

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan untuk mengumpulkan 

data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih lengkap, 

cermat, dan sistematis sehingga mudah diolah (Arikunto 2007). Instrumen yang 

digunakan pada penelitian ini adalah kuisioner yang terdiri dari:  

1. Kuesioner Penggunaan Gadget (smarthphone addiction) 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur penggunaan gadget 

menggunakan alat ukur yang sudah dilakukan modifikasi dan try out oleh penelitian 

Nurdiani (2015) dari peneliti Zahrani (2014) berdasarkan aspek addiction dari 

Griffiths (Terry, Szabo and Griffiths, 2004). Alat ukur dari peneliti Zahrani (2014) 

terdiri 30 item Favorable, yang kemudian dilakukan modifikasi dan try out oleh 

penelitian Nurdiani (2015) menjadi 21 soal, terdiri dari 14 item favorable dan 7 
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item unfavorable dengan hasil uji reliabilitas nilai alpha cronbach sebesa 0,88. 

Menggunakan Skala Likert Pertanyaan positif (Favorable) yaitu, Sangat Setuju = 

4, Setuju = 3, Tidak setuju = 2, Sangat Tidak Setuju = 1 dan Pertanyaan negatif 

(Unfavorable) yaitu, Sangat Setuju = 1, Setuju = 2, Tidak setuju = 3, Sangat Tidak 

Setuju = 4. Interpretasi hasil yang diperoleh adalah <42: Rendah, 42-63: Sedang, 

>63: Tinggi. Semakin tinggi skor yang diperoleh dari skala smartphone addiction 

maka semakin tinggi tingkat smartphone addiction subjek dan semakin rendah skor 

yang diperoleh dari skala smartphone addiction ini maka semakin rendah tingkat 

smartphone addiction subjek. 

 

2.Kuesioner SDSC (Sleep disturbance schale of children) 

Skala gangguan tidur pada anak (SDSC) merupakan kuisioner yang mudah 

diisi oleh orangtua bersama anak, dapat mendeteksi gangguan tidur dan jenis 

gangguan tidur yang sering dialami oleh anak, dan telah divalidasi dalam bahasa 

Indonesia. Skrining ini telah diuji pembenarannya dengan wrist actigraphy, 

dikarenakan wrist actigraphy masih belum tersedia di Indonesia. Sehingga SDSC 

bisa menjadi alternatif untuk mengukur gangguan tidur dan jenisnya. Dengan 

pilihan jawaban pilihan jawaban: 1=Tidak pernah, 2= Jarang(1-2 kali per bulan atau 

kurang), 3=Kadang-kadang(1-2 kali per minggu), 4=Sering(3-5 kali per minggu), 

5=Selalu(tiap hari). 

Sleep Disturbances Scale for Chilren (SDSC) merupakan kuisioner yang 

terdiri dari 26 pertanyaan, yang masing-masing mewakili keenam kelompok 

gangguan tidur. Ada Gangguan tidur jika T>39. Berdasarkan SDSC, gangguan tidur 

diklasifikasikan menjadi 6 kelompok, yaitu gangguan pernapasan waktu tidur, 
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gangguan memulai dan mempertahankan tidur, gangguan kesadaran, gangguan 

transisi tidur-bangun, gangguan somnolen berlebihan, dan hiperhidrosis saat tidur. 

Skor masing - masing kelompok gangguan tidur diketahui dengan menjumlahkan 

skor pada pertanyaan - pertanyaan yang berhubungan dengan kelompok tersebut :  

g. Skor gangguan memulai dan mempertahankan tidur didapatkan dari 

pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 10, dan 11. Persentasi didapatkan dengan rumus 

: ( total skor/skor total gangguan tidur x 100% ). 

h. Skor gangguan pernapasan waktu tidur didapatkan dari pertanyaan nomor 13, 

14, dan 15. Persentase didapatkan dengan : ( total skor/skor total gangguan 

tidur x 100% )  

i. Skor gangguan kesadaran didapatkan dari pertanyaan nomor 17, 20, dan 21. 

Persentase gangguan kesadaran didapatkan dengan : ( total skor/skor total 

gangguan tidur x 100%). 

j. Skor gangguan transisi tidur bangun didapatkan dari pertanyaan nomor 6, 7, 8, 

12, 18, dan 19. Persentase didapatkan dengan rumus: ( total skor/skor total 

gangguan tidur x 100%). 

k. Skor gangguan somnolen berlebih didapatkan dari pertanyaan nomor 22, 23, 

24, 25, dan 26. Persentase didapatkan dengan rumus: ( total skor/skor total 

gangguan tidur x 100% )  

l. Skor hiperhidrosis saat tidur didapatkan dari pertanyaan nomor 9 dan 16. 

Persentase didapatkan: (total skor/skor total gangguan tidur x 100%).  
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4.5 Prosedur Pengumpulan dan Pengambilan Data  

1. Prosedur pelaksanaan penelitian diawali dengan mengurus surat ijin permohonan 

data awal ke bagian akademik Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, 

kemudian menyerahkan ke SDN 02 PASURUAN 

2. Peneliti melakukan pengambilan data awal di UPT SDN 02 GADINGREJO 

Pasuruan. Pengumpulan data awal dilakukan dengan membagikan kuesioner SDSC 

kepada 50 siswa kelas V danV1.  

3. Peneliti melakukan penentuan jadwal pelaksanaan penelitian setelah melakukan 

sidang proposal dan dinyatakan layak etik, dan telah mengikuti sidang etik yang 

dilaksanakan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.  

4. Peneliti mengurus surat ijin permohonan penelitian ke bagian akademik Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga, kemudian peneliti akan meminta ijin kepada 

pihak sekolah dan kepala sekolah SDN 02 Pasuruan dengan menyerahkan surat 

permohonan pengantar penelitian dari Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga. Prosedur dan tujuan penelitian akan dijelaskan kepada pihak SDN 02 

PASURUAN  

5. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode nonprobability 

sampling (purposive sampling),teknik penetapan sampel dengan cara memilih 

sampel di antara populasi yang sesuai dengan kehendak peneliti yaitu sesuai dengan 

kriteria inklusi.  



42 
 

     
  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI   HUBUNGAN PENGGUNAAN GADGET…   MOH. SAIFULLAH 

6. Sebelum dilakukan penelitian, peneliti menjelaskan tujuan dan proses penelitian 

yang akan dilakukan dan memberikan informed consent (surat persetujuan menjadi 

subjek penelitian) yang harus ditandatangani oleh responden.  

7. Peneliti telah melakukan penelitian pada bulan Desember 2017 pada siswa kelas 

V dan VI diluar jam pelajaran sekolah. Pembagian kuesioner telah dilakukan 

dengan memasuki setiap kelas V dan VI satu per satu pada saat jam istirahat. 

Kuisioner telah diberikan pada responden yang memenuhi kriteria inklusi. 

Pengisian lembar kuesioner akan dilakukan oleh responden  

8. Pada tahap akhir akan dilakukan dengan terminasi terhadap responden dan 

ucapan terimakasih kepada semua pihak terkait yang membantu dalam melakukan 

penelitian.  

4.6 Kerangka Kerja Penelitian  
Gambar 4.1 kerangka kerja penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi yaitu siswa kelas V dan VI SDN 02 Pasuruan yang berjumlah 115 

siswa pada tahun 2017 

 

Purposive sampling 

 

Pengambilan data : Responden diberikan kuesioner untuk mengidentifikasi adanya penggunaan gadget dan 

diberikan kuesioner SDSC untuk mengidentifikasi tingkat gangguan pola tidur 

 

Sampel 70 

 

Analisa data dengan uji korelasi spearman 

rank dengan signifikansi α = 0,05  

 

Penyajian data dan hasil 
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4.7 Analisa Data  

Analisis data merupakan kegiatan setelah seluruh kuesioner dari 

responden terkumpul. Setelah data terkumpul selanjutnya melakukan pengolahan 

data, dengan tahapan sebagai berikut:  

1. Editing  

Pada tahap editing akan dilakukan pemeriksaan kembali kebenaran data 

yang telah dikumpulkan. Peneliti melakukan pemeriksaan kembali kelengkapan 

data responden untuk menghindari kekurangan data, dan kelengkapan pengisian 

kuesioner.  

2. Coding  

Peneliti akan memberikan kode pada masing-masing identitas responden 

berupa angka untuk menjaga kerahasiaan.Coding dilakukan pada data untuk 

memudahkan dalam penyajian data.  

3. Entry data  

Peneliti akan memasukkan data yang telah terkumpul dari responden ke software 

komputer.  

4. Analisis Data  

Data diolah dan diujidengan uji statistik menggunakan uji korelasi 

Spearman rankdilakukan dengan bantuan computer menggunakan program 

Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 17.0 dengan tingkat 

signifikansi α = 0,05. Sumber data untuk kedua variabel yang akan dikonversikan 

dapat berasal dari sumber yang tidak sama, jenis data yang dikorelasikan adalah 

data ordinal, serta data dari kedua variable tidak harus membentuk distribusi 
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normal. Spearman rank bekerja dengan data ordinal atau berjenjang atau rangking 

dan bebas distribusi (Sugiyono 2011). 

Tabel 4.2 Parameter Metode Penelitian  

No Parameter Nilai Interpretasi 

1 Kekuatan 

korelasi 

0,00 – 0,199  Sangat lemah 

0,20 – 0,399  Lemah 

0,40 – 0,599  Sedang 

0,60 – 0,799  Kuat 

0,80 – 1,000  Sangat kuat 

2 Nilai p < 0,05  Terdapat korelasi 

yang bermakna 

antara dua 

variabel.  

 

  p > 0,05  Tidak terdapat 

korelasi yang 

bermakna antara 

dua variabel yang 

diuji.  

 

3 Arah korelasi + (positif)  Searah. Semakin 

besar nilai satu 

variabel, semakin 

besar pula nilai 

variabel lainnya.  

 

  - (negatif)  Berlawanan arah. 

Semakin besar 

nilai satu 

variabel, semakin 

kecil nilai 

variabel yang 

lain.  

 

 

4.8 Etik Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti tetap berpegang teguh pada etika 

penelitian, yang ditempuh melalui prosedur legalitas penelitian. Persetujuan dan 

kerahasiaan responden merupakan hal utama yang perlu diperhatikan. Sebelum 

melakukan penelitian, terlebih dahulu mengajukan ethical clearence kepada pihak 
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yang terlibat maupun tidak terlibat, agar tidak melanggar hak-hak azasi dan 

otonomi manusia sebagai subyek penelitian. Sertifikat uji etik yang telah didapat 

dari Fakultas keperawatan Universitas Airlangga dengan nomer 605-KEPK. 

Penelitian ini dimulai dengan melakukan berbagai prosedur yang berhubungan 

dengan etika penelitian, meliputi: 

4.8.1 Lembar persetujuan menjadi responden (informed concent)  

Lembar persetujuan diberikan kepada responden yang akan diteliti, 

tujuannya adalah responden mengetahui maksud dan tujuan peneliti serta dampak 

yang diteliti selama pengumpulan data. Jika responden bersedia diteliti, responden 

akan menandatangani persetujuan dan jika responden menolak diteliti maka peneliti 

tidak akan memaksa serta akan tetap menghormati hak-haknya.  

4.8.2 Tanpa nama (anonimity)  

Untuk menjaga kerahasian identitas responden, peneliti tidak akan 

mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data (kuesioner) yang 

diisi oleh responden. Lembar tersebut hanya diberi nomor kode tertentu.  

4.8.3 Kerahasiaan (confidentiality)  

Kerahasiaan informasi yang telah diperoleh dari responden akan dijamin 

kerahasiaan data. Data penelitian akan disimpan seniri oleh peneliti dan tidak 

disebarluaskan.  

4.9 Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan adalah kelemahan atau hambatan selama dilakukan 

penelitian. Pada penelitian ini, keterbatasan yang dialami peneliti adalah :  

1. Pengumpulan data dengan memasuki satu per satu kelas kurang efektif. Karena 

terbatasnya SDM yang membantu peneliti, sehingga memakan waktu yang cukup 
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lama untuk kelas yang terakhir. Akibatnya banyak siswa yang keluar beristirahat 

karena pengambilan data dilakukan diluar jam pelajaran. Sehingga ada beberapa 

siswa yang terekslusi dari penelitian.  

 

2. Waktu pengumpulan data yang terbatas dengan berpindah-pindah ruang 

mengakibatkan situasi yang kurang kondusif. Sehingga banyak responden yang 

terburu-buru dalam proses pengisian kuisioner.  
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

meliputi: 1) Gambaran umum lokasi penelitian, 2) Karakteristik demografi 

responden, 3) Data khusus mengenai variabel yang diukur yaitu meliputi 

penggunaan gadget dan gangguan tidur.  Selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai 

dengan tujuan penelitian, dalam mendekskripsikan masing-masing variabel yang 

akan diteliti, peneliti menggunakan analisis univariat dan bivariat. Analisis 

univariat menggambarkan tipe distribusi frekuensi dan prosentase, sedangkan 

analisis bivariat menggunakan spearman rank dan diinterprestasikan dengan 

memperhatikan nilai koefisien korelasi dan tingkat signifikan serta nilai kemaknaan 

α<0,05 untuk mengetahui hubungan antara Kecanduan smartphone dengan 

insomnia. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 14 desember 2017 

di UPT SDN 02 Gadingrejo Pasuruan. Data diperoleh melalui pengisian kuesioner 

yang telah disusun, pada siswa kelas V dan VI  

 

5.1 Hasil Penelitian  

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian  

UPT SDN 02 Gadingrejo Pasuruan berdiri sejak tahun 1975 tepatnya di Jl. 

Banda Utara No. 43 Gadingrejo Kota Pasuruan. Jumlah murid sebanyak 320 siswa 

yang terdiri dari kelas I – VI dengan jumlah siswa kelas V dan VI 115 siswa. Peran 

guru di UPT SDN 02 Gadingrejo Pasuruan adalah sebagai pengajar dan juga wali 

kelas. Peran wali kelas selain sebagai pengajar kelas, juga sebagai penanggung 

jawab atas keadaan kelas yang dipegang. Belum ada perhatian yang serius dan 

penanganan yang lebih baik untuk para siswa yang membawa gadget. Sekolah 
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hanya akan menyita gadget saat dilakukan pemeriksaan dan memberikan 

peringatan kepada siswa tersebut.  

5.1.2 Data umum karakteristik demografi responden  

Pada bagian ini diuraikan karakteristik dari 100 responden kelas V dan VI 

di UPT SDN 02 Gadingrejo Pasuruan. Diperoleh dari data yang diberikan dan diisi 

oleh subyek. Secara umum data yang diambil dari anak kelas V dan VI rata - rata 

adalah berusia 10-12 tahun. Kelas V terdapat 2 kelas terpisah dan kelas VI juga 

terdapat 2 kelas terpisah. 

Tabel 5.1 Distribusi karakteristik demografi responden 

No 
Karakteristik 

Demografi 

Total 
Kategori % 

1 Jenis Kelamin 33 Laki – laki 47,1 

37 Perempuan 52,9 

Jumlah 70  100 

2 Usia 14 10 Tahun 20 

14 11 Tahun 20 

42 12 Tahun 60 

 Jumlah 70  100 

3 Penggunaan Gadget 

dalam sehari 

10 <1jam 14,3 

16 1-6 jam 22,9 

16 7-12 jam 22,9 

28 >12 40 

4 Aplikasi yang sering 

digunakan 

26 Chatting 37,1 

22 Media sosial 31,4 

7 Games 10 

11 Browsing 15,7 

4 Sms 5,7 

5 Keadaan dan posisi 

gadget saat tidur 

37 Gadget tidak di 

silent 

52,9 

33 Posisi Gadget 

berada di 

samping 

47,1 

6 Kebiasaan sebelum 

tidur 

15 Menonton TV 21,4 

47 Menggunakan 

Gadget 

67,1 
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8 Menggunakan 

komputer / 

laptop 

8 

7 Lingkungan tempat 

tinggal 

56 Perkotaan 80 

14 Pedesaan 20 

   

8 Lingkungan di dalam 

rumah 

9 Bising 12,9 

38 Panas 54,3 

23 Terdapat TV di 

kamar 

32,9 

 

Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa sampel penelitian ini cenderung di dominasi 

oleh jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 37 siswa (52,9%). Sebagian besar 

responden adalah kelompok pada rentang usia 10-12 tahun yaitu sebanyak 12 siswa 

(42%). Sebagian besar siswa (40%) menggunakan gadget selama 28 jam. Aplikasi 

yang sering digunakan adalah chatting (37,1%) dan media sosial (31,4%). Sebagian 

besar siswa (52,9%) gadget tidak di silent saat tidur. Kebiasaan sebelum tidur yang 

dilakukan oleh responden sebagian besar (67,1%) yaitu menggunakan gadget  

sebelum mereka tidur. Sebanyak 56 (80%) responden tinggal di perkotaan dan 

sebanyak 14 (20%) tinggal di pedesaan. Sebagian besar responden (54,3%) tinggal 

di lingkungan yang panas.  

5.1.3 Variabel yang diukur  
Pada subbab ini menyajikan tabel distribusi mengenai tingkat penggunaan 

gadget dan tingkat gangguan tidur, selain itu juga disajikan tabel distribusi 

crosstabulation kecanduan gadget dengan pola tidur 

Tabel 5.2 Tingkat penggunaan gadget dan tingkat gangguan pola tidur siswa kelas 

V dan VI UPT SDN 02 Gadingrejo Pasuruan 

No Variabel Tingkat N % 

1 Kecanduan 

Gadget 

Rendah 34 48,6  

Sedang 36 51,4  

Tinggi 0 0  

Jumlah   70 100  
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2 Gangguan 

Pola Tidur 

Ada 

Gangguan 

Tidur (Pola 

Tidur) 

59 84,3  

Tidak Ada 

Gangguan 

Tidur (Pola 

Tidur) 

11 15,7  

Jumlah   70 100  

 

Tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (48,6 %)  berada 

pada tingkat kecanduan gadget sedang dan pada tingkat gangguan tidur sebagian 

besar responden (60 %)  berada pada tingkat tidak ada gangguan pola tidur.  

 

2. Hubungan kecanduan gadget dengan gangguan pola tidur  

Berikut ini akan disajikan data dalam bentuk tabel dan menjelaskan 

hubungan antar variabel penelitian yaitu penggunaan gadget dengan gangguan pola 

tidur.  

 

Tabel 5.3 Cross Tabulation Hubungan penggunaan gadget dengan gangguan pola 

tidur pada anak sekolah di UPT SDN 02 Gadingrejo Pasuruan 

 

Gangguan 

Penggunaan Gadget 
Total 

Rendah Sedang Tinggi 

N % N % N % N % 

Tidak 

Ada 

gangguan 

11 26,2 0 0 0 0 11 15,5 

Ada 

gangguan 

31 52,5 28 47,5 0 0 59 84,3 

Total 42 60 28 40 0 0 100 100 

Uji  Spearment p = 0,003; r = 0,353 

 

Tabel 5.3  di atas menunjukkan gambaran hubungan penggunaan gadget dengan 

pola gangguan tidur pada responden. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa 
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jumlah terbanyak hubungan penggunaan gadget dengan pola tidur yaitu sebanyak 

31 siswa (44,3%) dengan tingkat penggunaan gadget rendah dan tingkat dengan 

adanya gangguan pola tidur. Pada tingkat penggunaan gadget sedang menunjukkan 

semua siswa ditemukan adanya gangguan pola tidur. 

Hasil uji statistik spearman rank diperoleh derajat signifikansi sebesar p = 

0,003 dengan menetapkan derajat signifikansi α = < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 

diterima. Kekuatan korelasi (r) =  0,353 menunjukkan derajat korelasi satu arah dan 

korelasinya lemah dikarenakan antara 0,2 – 0,39. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan penggunaan gadget terhadap pola tidur pada anak sekolah di 

UPT SDN 02 Gadingrejo Pasuruan. 

 

5.2 Pembahasan 

1. Penggunaan Gadget  

Tingkat penggunaan gadget hanya ditemukan di tingkat rendah dan sedang 

. Jumlah penggunaan gadget terbanyak berada pada tingkat kecanduan sedang. 

Pada saat dilakukan pengolahan data peneliti menemukan skor yang mendekati 

tingkat kecanduan tinggi sebanyak 3 siswa dengan skor 57.   

Kecanduan gadget dalam penelitian ini sebagian besar 51,4% berada 

pada tingkat kecanduan sedang. Tingkat kecanduan gadget siswa perempuan lebih 

tinggi dari siswa laki-laki dalam penelitian ini, terlihat pada tabel 5.1 bahwa tingkat 

kecanduan perempuan sampai pada tingkat sedang dan pada laki-laki hanya pada 

tingkat rendah. Perbedaan tersebut mungkin terkait dengan penggunaan dan tujuan 

menggunakan gadget. Perbedaan yang pertama yaitu terkait kebutuhan penggunaan 

smartphone antara laki-laki dan perempuan berbeda. Menurut Wook, et al (2015) 
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kecanduan gadget dikaitkan dengan jenis kelamin, laki-laki cenderung 

menggunakan game online dan mencari informasi, sementara perempuan 

cenderung untuk chatting, mengirim pesan, blogging, memperbarui homepage 

pribadi, dan mencari informasi. Jadi lebih banyak fungsi penggunaan tingkat 

penggunaannya lebih besar.  

Perbedaan yang kedua yaitu menggunakan gadget adalah untuk mengikuti 

tren. Tujuan menggunakan gadget mempengaruhi tingkat penggunaan gadget, 

terlihat pada table 5.1 bahwa sebagian besar responden menggunakan gadget 

selama lebih dari 12 jam dalam sehari, hal tersebut dapat memicu terjadinya 

kecanduan dalam penggunaan gadget. Tujuan menggunakan gadget untuk 

mengikuti tren dan gaya hidup masa kini dan didukung dengan hasil penelitian 

menunjukkan karakteristik kecanduan gadget pada responden seperti menganggap 

gadget hal yang paling penting dan tidak dapat mengontrol penggunaan gadget 

merupakan keadaan yang mudah terjadi pada anak, karena usia anak sekolah berada 

pada usia peralihan dari masa anak-anak ke remaja yang masih membutuhkan 

kontrol dari orang tua.  

2. Gangguan Pola Tidur 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa 59 dari 70 siswa mengalami gangguan pola 

tidur. Gangguan tidur pada anak dapat berupa kurangnya durasi, kualitas, dan 

kuantitas tidur. Dalam penelitian ini yang berdasarkan pada kuesioner SDDS, 6 

gangguan tidur yang dimaksud adalah Gangguan memulai dan mempertahankan 

tidur, gangguan pernapasan saat tidur, gangguan kesadaran, gangguan transisi tidur 

– bangun, gangguan somnolen berlebihan, dan hiperhidrosis saat tidur. Dan semua 

gangguan tidur pada sampel setiap anak, prosentasi gangguan yang paling besar 
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adalah gangguan memulai dan mempertahankan tidur serta gangguan transisi tidur 

bangun yang merujuk ke pola tidur. Hal ini dikarenakan dua gangguan tersebut 

paling banyak penjumlahan pertanyaan pada keduanya. Maka dari itu dapat 

diasumsikan bahwa kuesioner SDDS khusus diprioritaskan untuk gangguan pola 

tidur. 

 Sesuai kuesioner SDDS, Anak sekolah sangat rentan mengalami 

gangguan tidur, faktor intrinsik dan lingkungan memainkan peranan dalam tidur 

anak sekolah. Beberapa faktor eksternal seperti kebiasaan minum kopi, penggunaan 

alat elektronik pada saat malam hari membuat keterlambatan fase tidur lebih berat. 

Demikian pula dengan kegiatan sosial remaja di sekolah yang membutuhkan waktu 

bangun lebih cepat menyebabkan kecenderungan remaja untuk mengantuk pada 

siang hari lebih besar (Lund, dkk 2010).  

Anak sekolah mulai bisa memutuskan sendiri mengenai jadwal tidurnya 

yang menyebabkan terjadinya tidur yang tidak teratur. Penggunaan komputer atau 

internet, game, video dan telepon, lazim digunakan oleh remaja, sehingga 

mengganggu tidur dan meningkatkan resiko mengantuk pada siang hari. Paparan 

media elektronik (3 jam per hari) akan meningkatkan latensi tidur dan mengurangi 

waktu tidur anak. Gangguan tidur adalah suatu kondisi dimana seseorang 

mengalami resiko perubahan jumlah dan kualitas pola istirahat yang menyebabkan 

ketidaknyamanan (Japardi, 2002). Seperti yang dibahas pada bab 3 sebelumnya 

pada kerangka konseptual faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pola tidur tidur 

antara lain; penyakit, lingkungan, stress emosi, kelelahan, obat – obatan, diet, dan 

motivasi.  
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3. Hubungan penggunaan gadget dengan pola tidur pada anak sekolah 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara penggunaan 

gadget dengan pola tidur  pada anak sekolah di UPT SDN 02 Gadingrejo Pasuruan. 

Hal tersebut telah diuji dengan Uji Spearmant. Sesuai tabel korelasi diatas 

korelasinya cukup kuat dan satu arah, dalam artian jika penggunaan gadget 

meningkat maka tingkat gangguan pola tidurnya juga meningkat, begitu juga 

sebaliknya. Penelitian dari case western reserve school of medicine, Cleveland 

(2008) didapatkan bahwa salah satu faktor penyebab gangguan pola tidur pada anak 

adalah akses media sosial di internet melalui telepon selular yang dapat 

mempengaruhi kualitas tidur remaja. Terdapat beberapa hasil bahwa responden 

yang mengalami kecanduan gadget sedang tetapi tidak mengalami ganguan tidur 

dan begitu sebaliknya responden yang mengalami kecanduan gadget  rendah 

mengalami gangguan tidur. Hal tersebut karena beberapa faktor penyebab, seperti 

mengkonsumsi kafein, menonton TV sebelum tidur, lingkungan didalam rumah 

yang panas, bising, ruang tidur terdapat TV/ ruang tidur dekat dengan TV keadaan-

keadaan tersebut menjadi faktor pendukung yang dapat memperparah terjadinya 

gangguan pola tidur dan begitu sebaliknya.  

Menurut Satzinger (2010), salah satu dampak penggunaan gadget adalah 

mengganggu tidur, karena dengan layanan internet 24 jam gadget akan bergetar 

atau berdering setiap saat. Ketika ada pesan singkat atau pemberitahuan masuk 

setiap saat, pengguna akan memainkan gadget mereka, termasuk ketika sudah 

berada di tempat tidur. Menurut Prasadja (2009), irama sikardian sangat peka 

terhadap cahaya, cahaya yang ada saat tidur akan menghambat dan menurunkan 
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produksi hormon melatonin. Hormon melatonin berperan dalam proses tidur dan 

kualitas tidur seseorang. Jadi mereka dengan kecanduan gadget akan selalu 

menyandingkan gadget didekat mereka bahkan saat sudah tidur. Secara tidak 

langsung gadget akan menyala setiap saat ada pesan masuk, sehingga tubuh dipaksa 

untuk terus beraktifitas hingga larut malam dan pancaran cahaya pada layar gadget 

tersebut akan menghambat mekanisme irama sikardian, sehingga produksi hormon 

melatonin dalam tubuh akan terganggu. Apabila produksi hormon melatonin dalam 

tubuh terganggu maka proses dan kualitas tidur juga akan terganggu, hal tersebut 

akan menyebabkan gangguan tidur.  

Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara penggunaan gadget 

dengan pola tidur  pada anak sekolah di UPT SDN 02 Gadingrejo Pasuruan. 

Berdasarkan hasil tersebut, mereka menganggap gadget adalah hal yang paling 

penting bagi mereka dan mereka tidak dapat mengontrol penggunaan gadget. 

Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya kecanduan gadget dan menjadikan 

mereka selalu menyandingkan gadget di dekat mereka bahkan saat tidur, cahaya 

dari layar gadget ini dapat mengganggu tidur dan mengakibatkan gangguan tidur. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

Bab ini menjabarkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

tentang hubungan penggunaan gadget dengan pola tidur pada anak sekolah di UPT 

SDN 02 Gadingrejo Pasuruan.  

6.1 Simpulan  

Berdasarkan penelitian " hubungan penggunaan gadget dengan pola tidur 

pada anak sekolah di UPT SDN 02 Gadingrejo Pasuruan " dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

3. Penggunaan gadget berhubungan dengan pola tidur pada anak sekolah 

di UPT SDN 02 Gadingrejo Pasuruan. Kecanduan gadget yang terjadi membuat 

mereka selalu menyandingkan gadget di dekat mereka dimanapun bahkan saat tidur 

dan pancaran cahaya yang dihasilkan oleh layar gadget tersebut dapat mengganggu 

pola tidur pada anak. Hal ini disebabkan cahaya tersebut mempengaruhi sekresi 

melatonin yang mengatur irama sirkadian tidur anak. 

6.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan untuk mengurangi penggunaan gadget agar 

tidak terjadi kecanduan gadget yang lebih parah dan tidak mengakibatkan gangguan 

pola tidur pada anak adalah:  

1. Mengingat hasil penelitian ini sangat bermakna terhadap perubahan perilaku kesehatan 

terutama dalam mengurangi penggunaan gadget yang berlebih agar tidak menjadi 

kecanduan dan mengakibatkan gangguan pola tidur, maka diharapkan orang tua, guru BK 

(Bimbingan Konseling) dan perawat komunitas dapat memberikan bimbingan dan 

menjelaskan secara jelas kepada siswa untuk mengurangi penggunaan gadget terutama saat 
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tidur serta dapat mengatur waktu tidur sehingga siswa dapat mengatasi gangguan pola tidur 

yang dialami. 
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LAMPIRAN 1 

 LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN  

Saya sebagai peneliti : 

Nama   : Moh. Saifullah 

NIM  : 131011126 

Prodi   : S1 Pendidikan Ners 

Fakultas  : Keperawatan 

Universitas  : Airlangga 

saya bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. 

Judul Penelitian : Hubungan Penggunaan Gadjet Terhadap Pola Tidur Pada Anak 

Sekolah di SDN 2 Pasuruan  

Tujan Umum 

menjelaskan hubungan pengunaan Gadjet Terhadap Pola Tidur Pada Anak Sekolah  

Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi penggunaan gadjet pada anak sekolah 

2. Mengidentifikasi pola tidur pada anak sekolah 

3. Menganalisis hubungan antara penggunaan gadjet terhadap pola tidur anak 

sekolah 

Perlakuan yang diterapkan pada subjek  

penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, yaitu perlakukan yang 

dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengukur hanya satu kali pada 
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satu saat dan tidak ada tindak lanjut. Subjek hanya tterlibat sebagai peserta yang 

akan mengisi kusioner perihal kecanduan smartphon dan gangguan pola tidur 

tidur  

Manfaat 

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan hubungan antara penggunaan gadjet 

terhadap pola tidur pada anak sekolah sehingga dapat menjadi tambahan khasanah 

ilmu pada bidang ilmu keperawatan 

Bahaya potensial  

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan responden dalam 

penelitian ini, oleh karena dalam penelitian ini hanya mengisi kusioner. 

Hak untuk undur diri  

Keikutsertaan  responden dalam penelitian ini bersifat sukarela dan berhak 

untukmengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan dampak yang merugikan 

danapabila dalam penelitian ini siswa tidak bersedia dijadikan responden 

makapeneliti akan mencari siswa lainnya untuk dijadikan responden dalam 

penelitianini. 

Jaminan Kerahasian Data 

Dalam penelitian ini, semua data dan informasi identitas siswa akan 

dijagakerahasiaanya yaitu dengan tidak mencantumkan identitas responden 

secarajelas dan pada laporan penelitian nama siswa dibuat kode. 

 

Adanya insentif untuk subjek  
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Seluruh subyek penelitian tidak mendapatkan insentif berupa uang / biaya 

transportasi tetapi akan memperoleh souvenir berupa alat tulis sekolah. 

Informasi tambahan  

Subjek penelitian bias menanyakan semua hal yang berkaitan dengan penelitian 

ini dengan menghubungi peneliti: 

Nama :Moh.Saifullah 

Telp. :085815684736 

Email :saiful.gentong@gmail.com 

 Demikian penjelasan dari saya selaku peneliti, dengan penjelasan ini 

besar harapan saya agar siswa-siswi dapat berpartisipasi dalam penelitian yang 

saya laksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih atas kesediaan dan 

partisipasi saudara dalam penelitian ini. 
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Prosedur penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi yaitu siswa kelas VI SDN 02 Pasuruan yang berjumlah 115 siswa 

pada tahun 2017 

 

 

 

 Purposive sampling 

 

 

 
 

Pengambilan data : Responden diberikan kuesioner untuk mengidentifikasi adanya 

penggunaan gadget dan diberikan kuesioner SDSCuntuk mengidentifikasi tingkat insomnia 

 

 

 

 

Sampel 

 

 

 
 

Analisa data dengan uji korelasi spearman 

rank dengan signifikansi α = 0,05  

 

 

 
 Penyajian data dan hasil 
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Lampiran 2 

 PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

 Sehubungan dengan tugas penelitian di Program Studi Pendidikan Ners 

Universitas Airlangga Surabaya, maka saya : 

Nama   : 

NIM  : 

Adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

Surabaya akan melakukan penelitian dengan judul:”HUBUNGAN PENGUNAAN 

GADJET TERHADAP POLA TIDUR PADA ANAK SEKOLAH DI UPT 

SDN 02 PASURUAN”. Dengan ini saya memohon dengan hormat kepada siswa / 

siswi untuk bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui tingkat kecanduan smartphone dan kejadian insomnia 

pada remaja. 

1. Kesediaansiswa/siswiuntukmenandatanganilembarpersetujuanmenjadi

responden. 

2. Kerahasiaan siswa/siswi akan dirahasiakan sepenuhnya oleh peneliti. 

3. Kerahasiaan informasi yang diberikan siswa / siswi dijamin oleh 

peneliti karena hanya sekelompok data tertentu saja yang akan 

dilaporkan sebagai hasil penelitian. 

Partisipasi anda dalam mengisi formulir sangat saya apresiasi, atas perhatian dan 

kesediaannya saya ucapkan terima kasih. 
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Lampiran 3 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONSENT) 

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan (*bersedia / tidak 

bersedia) menjadi responden atas penelitian yang dilakukan oleh Moh. Saifullah 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga Surabaya yang berjudul: 

“ HUBUNGAN PENGGUNAAN GADJET TERHADAP TERHADAP POLA 

TIDUR PADA ANAK SEKOLAH DI UPT SDN 02 PASURUAN” 

 Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari manapun. 

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

       Surabaya, 8 Desember 2017 

 

 

        (..................................) 
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Lampiran 4  

  Data Demografi Responden 

Petunjuk Pengisian Data Demografi : 

1. Isilah pertanyaan di bawah ini dengan cara memberikan tanda checklist (√) 

pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan jawaban saudara yang 

dianggap paling benar.. 

2. Dimohon kepada responden untuk mengisi semua jawaban dengan jujur. 

Kode Responden :  Diisi oleh peneliti 

Usia    : 

Jenis Kelamin  :  

Penggunaan smartphone dalam sehari 24 jam (setiap penggunaan smartphone 

diakumulasi): 

a. < 1 jam  

b. 1-6 jam  

c. 7-12 jam  

d. >12 jam 

Keadaan dan posisi smartphone saat anda tidur (boleh memberikan tanda checklist 

( √ ) lebihdarisatu): 

a. Smartphone tidak di silient 

b. Posisismartphone berada di sampingsaya 
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Aplikasi yang paling sering dibuka (boleh memberikan tanda checklist ( √ ) lebih 

darisatu): 

a. Chatting (line, bbm, wa, we chat, dll) 

b. Media sosial (fb, twitter, path, instagram, dll) 

c. Games (semuajenis games) 

d. Browsing (pelajaran, berita, gosip) 

e. SMS 

Kebiasaan sebelum tidur (boleh memberikan tanda checklist ( √ ) lebih dari 

satu): 

a. Menonton TV 

b. Menggunakan Smartphone 

c. Menggunakan komputer/ laptop 

Selama 1 bulan terakhir apakah anda merasa (boleh memberikan tanda checklist 

( √ ) lebihdarisatu): 

a. Cemas  

b. Ketakutan 

c. Depresi 

Lingkungan tempat tinggal 

a. Perkotaan  

b. Pedesaan 
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Lingkungan didalam rumah (boleh memberikan tanda checklist ( √ ) lebih dari 

satu): 

a. Bising     

b.  Panas  

c. Tidak ada ventilasi   

Terdapat TV di ruangan tidur/ TV dekat denganruangan tidur 
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Lampiran 5  

KUESIONER 

SMARTPHONE ADDICTON 

Petunjukpengisiankuesioner : 

1. Berilah tanda checklist ( √ ) pada jawaban yang paling mewakili kondisi saudara 

dalam menyikapi pernyataan yang diberikan. 

2. Satu soal hanya memiliki satu jawaban dan semua jawaban dianggap benar, 

sehingga diharapkan  dapat mengisi sesuai dengan keadaan saudara. 

1. Sangat Setuju ( SS ) 

2. Setuju ( S ) 

3. Tidak Setuju ( TS ) 

4. Sangat Tidak Setuju( STS ) 

No.  Pernyataan  SS  S  TS  STS 

1  
Menggunakan handphone, tablet, laptop, dsb  

adalah hal terpenting bagi saya 
    

2  

Saya jarang ngobrol dengan anggota keluarga 

karena penggunaan handphone, tablet, 

laptop,dsb 

    

3  

Saya selalu memeriksa handphone, tablet, 

laptop,dsb setiap bangun 

tidur 

    

4  

Saya merasa lebih percaya diri saat 

menggunakan 

handphone, tablet, laptop,dsb 

    

5  

Sebelum saya merasa puas berhubungan dengan 

teman saya (chat/media sosial), saya tidak akan 

berhenti untuk menggunakannya 

    

6  
Saya merasa gelisah saat tidak memegang 

handphone, tablet, laptop, dsb   
    

7  

Saya membawa handphone, tablet, laptop,dsb 

ketoilet, bahkan 

ketika saya terburu-buru 
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8  

Saya panik, cemas dan tidak nyaman jika 

handphone, tablet, laptop, dsb  saya tertinggal 

dirumah dari pada 

dompet saya yang tertinggal 

    

9  

Saya selalu memeriksa handphone, tablet, 

laptop, dsb  saya agar tidak 

ketinggalan percakapan antar pengguna media 

sosial/ group chat 

    

10  

Saya sulit berkonsentrasi dalam  pekerjaan atau 

saat mengerjakan tugas karena penggunaan 

handphone, tablet, laptop, dsb   

 

 
   

11 

Saya selalu gagal saat mencoba mengurangi 

waktu penggunaan handphone, tablet, laptop, 

dsb   

 

   

12 

Tantangan bermain game di handphone, tablet, 

laptop, dsb  membuat saya sulit berhenti 

menggunakan handphone, tablet, laptop, dsb   

    

13 

Saya sulit mengontrol waktu menggunakan 

aplikasi-aplikasi yang ada pada handphone, 

tablet, laptop, dsb   

    

14 
Sinyal handphone, tablet, laptop, dsb  yang jelek 

membuat saya merasa kesal 

    

15 
Tidak masalah jika saya harus menghentikan 

penggunaan handphone, tablet, laptop, dsb   

    

 

16 

Saya menggunakan handphone, tablet, laptop, 

dsb  seperlunya, tidak terus menerus 
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17 

Saya sering menunda untuk membuka 

handphone, tablet, laptop, dsb  ketika ada 

notifikasi yang masuk 

    

 

18 

Hidup saya lebih tenang dan tentram tanpa 

handphone, tablet, laptop, dsb 

    

 

19 

Saya lebih senang curhat dengan teman secara 

langsung dari pada melalui handphone, tablet, 

laptop, dsb   

    

 

20 

Ketika memiliki waktu luang, saya berbincang 

bincang dengan anggota keluarga 

    

 

21 

Saya selalu tidur tanpa membawa handphone, 

tablet, laptop, dsb  disamping saya 
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Lampiran 6 

KUESIONER 

Kuesioner Penelitian 

Skala Gangguan Tidur pada Anak 

(Sleeping Disturbance Scale for Children) 

Petunjuk: 

Kuesioner ini dapat membantu mengetahui pola tidur anak Bapak/Ibu 

dengan lebih baik. Selain itu, juga dapat mengetahui adanya gangguan tidur pada 

anak Bapak/Ibu. Jawablah semua pertanyaan yang diajukan dengan 

mempertimbangkan kebiasaan tidur anak Bapak / Ibu dalam 6 bulan terakhir, saat 

anak Bapak/Ibu dalam keadaan sehat. Perubahan kebiasaan tidur karena anak sakit 

tidak termasuk. Jawablah dengan melingkari atau memberi tanda silang pada salah 

satu dari nomor 1 – 5 yang dianggap mewakili kebiasaan tidur anak Bapak/Ibu. 

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu. 

Berapa lama anak 

 Bapak/Ibu tidur 

 pada malam hari 

1. 9-11 jam 2. 8-9 

jam 

3. 7-8 

jam 

4. 5-7 

jam 

5. Kurang dari 5 

jam 

Berapa lama waktu 

yang dibutuhkan 

anak bapak/Ibu 

untuk jatuh sejak ia 

pergi ke tempat tidur 

1. Kurang 

dari 15 

menit 

2. 15-30 

menit 

3. 30-

45 

menit 

4. 45-60 

menit 

5. Lebih dari 60 

menit 

 

3. Anak Bapak/Ibu 

enggan atau menolak 

untuk tidur 

1 2 3 4 5 

4. AnakBapak/Ibu sulit 

untuk tidur pada 

malam hari 

1 2 3 4 5 

5. Ada rasa takut pada 

anak anda ketika mau 

tertidur 

1 2 3 4 5 

6. Bagian tubuh anak 

tampak tersentak 

ketika jatuh tertidur 

1 2 3 4 5 

7. Anak melakukan 

gerakan berulang-

ulang ketika jatuh 

tertidur (seperti 

menggerakkan atau 

menggelengkan kepala) 

1 2 3 4 5 
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8. Anak merasa mmpi 

seperti nyata ketika 

jatuh tertidur 

1 2 3 4 5 

9. Anak Banyak 

berkeringat ketika 

jatuh tertidur 

1 2 3 4 5 

10. Anak terbangun dari 

tidur lebih dari 2 kali 

tiap malam 

1 2 3 4 5 

11. Setelah terbangun pada 

malam hari, anak susah 

untuk tidur kembali 

1 2 3 4 5 

12. Kaki anak sering 

tersentak ketika 

tertidur atau sering 

berubah posisi ketika 

malam atau sering 

menendang seprei 

menendang seprei 

tempat tidur 

1 2 3 4 5 

13. Anak mengalami 

kesulitan bernapas 

pada malam hari 

1 2 3 4 5 

14. Anak sering terengah-

engah saat bernapas 

atau tidak mampu 

untuk bernapas ketika 

tidur 

1 2 3 4 5 

15. Anak 

mendengkur/mengorok 

ketika tidur 

1 2 3 4 5 

16. Anak berkeringat 

banyak pada malam 

hari 

1 2 3 4 5 

17. Bapak/Ibu pernah 

menyaksikan anak 

berjalan dalam tidur 

1 2 3 4 5 

18. Bapak/Ibu pernah 

menyaksikan anak 

mengigau ketika 

sedang tidur 

1 2 3 4 5 

19. Bapak/Ibu pernah 

mendengar gigi anak 

gemeretak/berbunyi 

ketika tidur 

1 2 3 4 5 

20. Anak terbangun dari 

tidur dengan berteriak-

teriak atau bingung, 

1 2 3 4 5 
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dan susah untuk 

disadarkan, akan tetapi 

tidak bisa ingat ketika 

pagi harinya 

Anak mengalami mimpi 

buruk dan tidak bisa ingat 

kembali keesokan harinya 

1 2 3 4 5 

Anak sangat sulit untuk 

bangun tidur 

1 2 3 4 5 

Anak bangun pada pagi hari 

dan merasa lelah 

1 2 3 4 5 

Anak merasa tidak bisa untuk 

bergerak ketika bangun tidur 

pada pagi hari (ketindihan) 

1 2 3 4 5 

Anak merasa mengantuk pada 

siang hari 

1 2 3 4 5 

Anak tiba-tiba jatuh tertidur 

pada situasi yang tidak 

seharusnya (misalnya: ketika 

makan, berada dalam toilet, 

dll) 

1 2 3 4 5 

Gangguan memulai dan 

mempertahankan tidur 

(jumlah 1,2,3,4,5,10,11) 

 

Gangguan pernapasan saat 

tidur (jumlah 13,14,15) 

 

Gangguan kesadaran (jumlah 

17,20,21) 

 

Gangguan transisi tidur-

bangun (jumlah 

6,7,8,12,18,19) 

 

Gangguan somnolen 

berlebihan (jumlah 

22,23,24,25,26) 

 

Hiperhidrosis saat tidur 

(jumlah 9,16) 

 

SKOR TOTAL (jumlah 6 skor 

tiap faktor) 

 

 

Keterangan: 

1= Tidak pernah 

2= Jarang (1-2 kali per bulan atau kurang) 
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3= Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) 

4= Sering (3-5 kali per minggu) 

5= Selalu 
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LAMPIRAN 7 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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