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DIAN NINDITA KUSUMANINGTYAS 
HUBUNGAN DURASI TIDUR PADA MALAM HARI DENGAN 
PANJANG TUBUH BAYI USIA 3 BULAN DI POSYANDU BAROKAH 
BOYOLALI 
 
(Dibimbing oleh : Agus Widodo S.FT., S.KM., M.Fis dan Umi Budi Rahayu 
S.FT., S.Pd., M.Kes) 
 
Latar Belakang : Bayi membutuhkan waktu tidur yang cukup untuk 
pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. Salah satu  faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan bayi adalah Growth hormon (Hormon pertumbuhan). Produksi 
Growth hormon meningkat saat malam hari ketika bayi sedang tidur. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan durasi tidur pada 
malam hari dengan panjang tubuh bayi usia 3 bulan di Posyandu Barokah 
Boyolali. 
Metode : Penelitian ini adalah penelitian observasional, dengan menggunakan 
pendekatan Point Time Approach. Responden pada penelitian ini yaitu bayi 
berumur 3 bulan di Posyandu Barokah Boyolali dengan jumlah responden 
sebanyak 30 responden diambil secara total sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan pada  penelitian ini adalah  uji statistik non parametrik berupa uji 
korelasi Spearman.  
Hasil : Pada penelitian ini menunjukkan rata-rata bayi usia 3 bulan di Posyandu 
Barokah Boyolali mempunyai durasi tidur <9 jam rata-rata memiliki panjang 
tubuh kurang dari 54 cm, bayi dengan durasi tidur 9 -10 jam rata-rata memiliki 
panjang tubuh 58,57 cm, dan bayi dengan durasi tidur  >10 jam rata-rata memiliki 
panjang tubuh 61,96 cm. Standart panjang tubuh bayi usia 3 bulan yaitu 55,5 – 
61,1 cm dan standart tidurnya 9 – 10 jam. 
Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara durasi tidur pada malam hari dengan panjang tubuh bayi usia 3 
bulan di Posyandu Barokah Boyolali 
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DIAN NINDITA KUSUMANINGTYAS 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SLEEP DURATION AT NIGHT 
WITH BODY LENGTH OF INFANTS AGED 3 MONTHS IN POSYANDU 
BAROKAH BOYOLALI 
 
 (Consultants : Agus Widodo S.FT., S.KM., M.Fis dan Umi Budi Rahayu 
S.FT., S.Pd., M.Kes) 
 
Background: Babies need adequate sleep for growth and physical development. 
One of the factors that affect the growth of the baby is Growth hormon .Growth 
hormone’s production increases at night when the baby is sleeping. 
Purpose : This studyaimed todetermine the relationship of the sleep duration at 
night with body length of infants aged 3 months in Posyandu Barokah Boyolali 
Method : This study is an observational study, using approaches Point Time 
Approach. A respondent in this study is 3 months old baby in Posyandu Barokah 
Boyolali, the number of respondents 30 respondents taken by total sampling. The 
writer applies non-parametric statistical test such as Spearman correlation test in 
analyzing data 
Results : In this study showed, the average 3-month old babies in Posyandu 
Barokah Boyolali have sleep duration <9 hours have a body length less than 
54cm, baby with a duration of 9-10 hours of sleep have a body length of 58.57 
cm, and infants with sleep duration > 10 hours on average have a body length of 
61.96 cm. The standard length of babies aged 3 months is 55.5 to 61.1 cm with 
standard of sleep 9-10 hours.  
Conclution : This study shows that there is a significant relationship between the 
duration of sleep at night with a body length of infants aged 3 months in Posyandu 
Barokah Boyolali 
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PENDAHULUAN 

Tidur adalah proses fisiologis yang bersiklus bergantian dengan periode 

yang lebih lama dari keterjagaan.Tidur merupakan kebutuhan mental dan 

kebutuhan fisik manusia, karena akan memberikan kesempatan otot untuk 

beristirahat. Hal ini sangat berpengaruh pada bayi, namun segala sesuatunya 

tergantung pada seberapa nyenyak mereka tidur (Graham dan Schaefer, 2004). 

Saat tidur75 % Hormon pertumbuhan bayi dikeluarkan. Hormon inilah 

yang bertugas merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan. Selain itu hormon 

ini juga dapat memperbaiki dan memperbarui seluruh sel yang ada ditubuh, kulit, 

sel darah, sampai sel sarafotak (Kelly, 2001). 

Bayi memerlukan waktu tidur lebih lama untuk perkembangan syaraf, 

pembentukan sinaps, dan sebagainya. Otak bayi tumbuh tiga kali lipat dari 

keadaan saat lahir atau 80% dari otak orang dewasa di tahun pertamanya. Kondisi 

ini hanya terjadi satu kali saja seumur hidup. Sehingga untuk tumbuh kembang 

yang maksimal bayi membutuhkan istirahat yang cukup (Atmaji, 2005). 

Kehidupan bayi baru lahir 2/3 nya digunakan untuk tidur. Seluruh kejadian 

selama tidur merupakan refleksi dari aktivitas neuron tertentu di susunan saraf 

pusat, yang berubah sesuai dengan perkembangan bayi. Oleh karena itu tidur 

sangat berhubungan dengan perkembangan bayi, dan sekaligus merupakan jendela 

dari perkembangan otak bayi selanjutnya. 

70% bayi mempunyai kebiasaan untuk tidur ”sepanjang malam ” pada 

umur tiga bulan, 85% pada umur 6 bulan dan 95% di akhir tahun pertama 

(Rudolph, 2002). Total waktu tidur yang dibutuhkan bayi 0 - 3 bulan mencapai 15 



jam dengan 8-10 jam pada malam hari. Ini berarti 70 – 80 % waktu bayi dalam 

sehari dihabiskan untuk tidur (Hogg T dan Blau M. 2002). 

Manfaat lain dari tidur diketahui pada sebuah penelitian yang di lansir di 

London tahun 1998. Penelitian ini mengungkapkan bahwa bayi yang banyak tidur, 

perkembangan otaknya akan optimal (Siswanto, 2008). 

Pada malam hari saat bayi tertidur terjadi peningkatan GH (Growth 

Hormon) atau Somatotropin yang menjadi pengatur utama pada pertumbuhan 

somatis terutama pertumbuhan kerangka. Pertambahan tinggi badan sangat 

dipengaruhi hormon ini. GH merangsang terbentuknya somatomedin yang 

kemudian berefek pada tulang rawan. GH mempunyai “circadian variation” 

dimana aktivitasnya meningkat pada malam hari pada waktu tidur, sesudah 

makan, sesudah latihan fisik, perubahan kadar gula darah dan sebagainya 

(Behrman, Kliegman, Arvin, 1996). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

hubungan durasi tidur pada malam hari dengan panjang tubuh bayi usia 3 bulan. 

TUJUAN 

 Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka 

tujuan penelitian ini adalah: “Mengetahui hubungan durasi tidur pada malam hari 

dengan panjang tubuh bayi usia 3 bulan.” 

METODE 

 Penelitian ini dilakukan di Posyandu Barokah di Daerah Boyolali yang di 

lakukan pada bulan September 2014. Jenis penelitian adalah observasional, 

dengan menggunakan pendekatan Point Time Approach dan desain analitik case. 



Populasi dalam penelitian ini sebanyak 30 responden diambil dari jumlah 

keseluruhan bayi berumur 3 bulan yang ada di Posyandu Barokah Boyolali. 

Tehnik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti adalah dengan metode Total 

sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 bayi diambil dari populasi 

yang masuk dalam kriteria inklusi dan ekslusi. Dalam penelitian ini variabel 

independennya adalah durasi tidur pada malam hari dan  variabel dependennya 

adalah panjang tubuh bayi. Durasi tidur bayi pada malam hari dalam 1 minggu 

dicatat oleh ibu dengan mengisi recall diary yang telah disediakan oleh peneliti. 

Pengukuran panjang tubuh dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan 

standart panjang tubuh bayi usia 3 bulan dan mengukur panjang tubuh bayi 

setelah 1 minggu pengisian recall diary. Alat yang digunakan dalam penelitian 

adalah meterline. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini terdiri dari 30 responden yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan durasi tidur pada malam hari dengan panjang tubuh bayi 

usia 3 bulan. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini adalah jenis 

kelamin Bayi sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Jenis Kelamin Bayi 

Jenis Kelamin  Frekuensi  Persentase (%) 
Laki-laki 
Perempuan 

12 
18 

40,0 
60,0 

Jumlah 30 100 
Sumber: hasil olah data  

 



Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jenis kelamin 

bayi laki-laki sebanyak 12 responden (40,0%) dan perempuan 18 

responden (60,0%).  

Tabel 4.2 
 Karakteristik Responden Menurut Durasi Tidur Bayi 

Durasi Tidur Bayi Frekuensi  Persentase (%) 
< 9 jam 
9 - 10 jam 
> 10 jam  

1 
13 
16 

3,33 
43,33 
53,33 

Jumlah 30 100 
Sumber: hasil olah data  
 

Berdasarkan tabel 4.2  di atas menunjukkan bahwa durasi tidur 

malam bayi usia 3 bulan selama kurang dari 9 jam sebanyak 1 

responden (3,33%),  9 – 10 jam sebanyak 13 responden (43,33%) dan 

durasi tidur malam bayi  lebih dari 10 jam sebesar 16 responden 

(53,33%).  

Tabel 4.3 
 Karakteristik Responden Menurut Panjang Tubuh Bayi 

 

Panjang Tubuh Bayi Frekuensi  Persentase (%) 
< 55,5 cm 
55,5 – 61,1 cm 
> 61,1 cm  

1 
16 
13 

3,33 
53,33 
43,33 

Jumlah 30 100 
Sumber: hasil olah data  
 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa panjang tubuh 

bayi usia 3 bulan kurang dari 55,5 cm sebanyak 1 responden (3,33%) 

antara 55,5 – 61,1 cm sebanyak 16 responden (53,33%) dan panjang 

tubuh bayi lebih dari 61,1 cm sebanyak 13 responden (43,33%). 

 



Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Menurut Durasi Tidur dan  

Rata-rata Panjang Tubuh Bayi 
 

Durasi Tidur Bayi Panjang Tubuh Bayi (cm) 
< 55,5 55,5 – 61,1* > 61,1 

< 9 jam 
*9 – 10 jam 
> 10 jam 

1  
13 

 
 

16 

  Sumber: hasil olah data  
* Standar durasi tidur pada malam hari bayi usia 3 bulan adalah 9 -
10 jam dan Standar panjang tubuh bayi usia 3 bulan adalah 55,5 cm 
– 61,1 cm. 
 

 Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen maka dilakukan uji bivariat, sebelum dilakukan uji 

bivariat terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data, karena sampel 

kurang dari 50 maka uji normalitas menggunakan Shapiro Wilk. Adapun 

rangkuman hasil uji normalitas sebagai berikut: 

Tabel 4.5 
Normalitas Data Durasi Tidur Pada Malam Hari dan  

Panjang Tubuh Bayi  
 

Variabel Sig. Keterangan 

Durasi tidur malam 0,0001 Tidak Normal  

Panjang tubuh bayi 0,0001 Tidak Normal 

Sumber: olah data primer, 2014 
 
Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa variabel durasi 

tidur malam dan panjang tubuh bayi memperoleh nilai signifikans  < 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel 

mempunyai data berdistribusi tidak normal. 

Selanjutnya dilakukan analisis uji korelasi Spearman, untuk 

mengetahui hubungan durasi tidur pada malam hari dengan panjang 



tubuh bayi usia 3 bulan di Posyandu Barokah Boyolali.Hasil analisis uji 

korelasi dengan bantuan komputer program SPSS for windows sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6.  
 Hasil Uji Statistik Durasi Tidur Malam  

 dengan Panjang Tubuh Bayi 
 

Variabel Sig. R Keterangan 

Durasi tidur malam dengan 

panjang tubuh bayi 
0,0001 

 

0,758 Ada hubungan  

Sumber: olah data primer, 2014 
 

Berdasarkan hasil analisis  Korelasi Spearman dengan dibantu 

menggunakan program SPSS 21.00 diperoleh hasil ρhitung sebesar 0,758, 

sehingga dibandingkan ρhitung>ρtabel  atau nilai signifikansi (P) 0.000 

dengan  alpha = 5% maka P < 0.05, maka Ho ditolak artinya ada hubungan 

durasi tidur pada malam hari dengan panjangg tubuh bayi usia 3 bulan di 

Posyandu Barokah Boyolali. Nilai korelasi sebesar 0,758 menunjukkan 

bahwa durasi tidur pada malam hari mempunyai hubungan yang  kuat 

dengan panjang tubuh bayi usia 3 bulan seperti ditunjukkan dalam gambar 

berikut: 



 

Berdasarkan gambar grafik di atas menunjukkan rata-rata bayi usia 3 

bulan di Posyandu Barokah Boyolali mempunyai durasi tidur <9 jam rata-rata 

memiliki panjang tubuh kurang dari 54 cm, bayi dengan durasi tidur 9 -10 jam 

rata-rata memiliki panjang tubuh 58,57 cm, dan bayi dengan durasi tidur  >10 jam 

rata-rata memiliki panjang tubuh 61,96 cm. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi 

yang positif antara durasi tidur dengan panjang tubuh bayi usia 3 bulan. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 



1. Instansi Pendidikan 

Diharapkan hasil penelitian dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya 

mengenai pentingnya durasi tidur malam hari pada bayi dengan panjang 

tubuh bayi usia 3 bulan. 

2. Posyandu 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi yang 

bisa dijadikan referensi bagi instansi terkait dalam memberikan 

penyuluhan menggenai manfaat durasi tidur pada malam hari dengan 

panjang tubuh bayi usia 3 bulan. 

3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi bagi orang tua 

bahwa tidur memiliki manfaat  yang cukup penting bagi bayi sehingga 

orang tua dapat mengetahui tumbuh kembang bayi yang optimal. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Perlu diteliti apakah durasi tidur dan pandang tubuh bayi akan berlangsung 

hingga dewasa atau tidak. Perlu diteliti juga seberapa besar potensi bayi 

usia 3 bulan untuk memiliki panjang tubuh lebih dari 61,1 cm. Penelitian 

selanjutnya perlu dimasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi durasi 

tidur dan panjang tubuh bayi. 
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