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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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 
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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. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan durasi tidur pada malam hari dengan panjang 

tubuh bayi usia 3 bulan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan durasi tidur pada malam hari dengan 

panjang tubuh bayi usia 3 bulan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai pembuktian ilmiah mengenai hubungan durasi tidur pada 

malam hari dengan panjang tubuh bayi usia 3 bulan. 

2. Manfaat praktisi 

Memberikan informasi bagi orang tua bahwa tidur memiliki 

manfaat yang cukup penting bagi bayi. Hasil dari penelitian ini dapat 

memperluas pengetahuan orangtua untuk tumbuh kembang bayi 

mereka. 

 

 

 

 

 

 

 


