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HUBUNGAN CHRONOTYPE DENGAN PRESTASI BELAJAR PADA 

SISWA KELAS XI DI SMAN 1 BOYOLALI 

ABSTRAK 

Setiap orang menunjukkan perbedaan yang bermakna pada orientasi ritme 

sirkadiannya. Chronotype mengacu pada preferensi individu dalam memilih jam 

tidur, terbagi menjadi tipe pagi dan juga tipe malam. Saat ini Chronotype muncul 

sebagai salah satu indikator dalam menilai pengaruhnya terhadap hasil pencapaian 

akademik seorang siswa. Untuk membuktikan adanya hubungan antara 

Chronotype dengan prestasi belajar pada siswa di SMAN 1 Boyolali. Penelitian 

observasional analitik dengan pendekatan Cross Sectional dan teknik sampling 

Purposive Sampling. Sebanyak 71 siswa kelas XI di SMAN 1 Boyolali dan telah 

memenuhi kriteria restriksi. Kuesioner dan nilai raport digunakan sebagai alat 

ukur. Analisis data menggunakan Uji Chi-Square menggunakan Program SPSS 

versi 23. Responden yang memiliki Chronotype pagi dan berprestasi sebanyak 29 

siswa (41%), sedangkan responden yang memiliki Chronotype pagi dan kurang 

berprestasi sebanyak 9 siswa (13%). Selain itu, responden yang memiliki 

Chronotype malam dan berprestasi sebanyak 11 siswa (15%). Sedangkan 

responden yang memiliki Chronotype malam dan kurang berprestasi sebanyak 22 

siswa (31%). Terdapat hubungan antara Chronotype dengan prestasi belajar pada 

siswa kelas XI di SMAN 1 boyolali. 

Kata Kunci : chronotype, irama sirkadian, prestasi belajar, pelajar. 

ABSTRACT 

Each individual presents significant difference regarding their circadian rhythm 

preference. Chronotype refers to individual preference in selecting hours of sleep, 

divided into morning and night type. Currently, chronotype emerges as one of the 

indicators in assessing the impact of the result of a student’s academic 

achievement. Aim/Objective to prove the correlation between chronotype and 

student’s achievement in class XI of SMAN 1 Boyolali. Analytical observational 

research with Cross Sectional approach and Purposive Sampling technique. 71 

students of class XI of SMAN 1 Boyolali have been selected after considering the 

restriction criteria. Questionnaire and grades are used as measuring instrument. 
Data analysis is executed by Chi-Square test using SPSS Program version 23. 29 

students (41%) are the respondents whose chronotypes are morning achieve well 

academically, while 9 students (13%) achieve less than average. On the other 

hand, 11 students (15%) are the respondents whose chronotypes night achieve 

well academically, 22 students (31%) achieve less than average. There is 

correlation between chronotype with the student achievement in class XI of SMAN 

1 Boyolali. 

Keywords : chronotype, circadian rhythm, achievement, students. 
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1. PENDAHULUAN 

Tidur adalah suatu keadaan berulang, teratur, mudah reversibel, yang 

ditandai dengan keadaan relatif tidak bergerak dan tingginya peningkatan 

ambang respons terhadap stimulus eksternal dibandingkan dengan keadaan 

terjaga (Kaplan dan Sadock, 2010). Tiap orang memerlukan tidur dalam porsi 

yang cukup. Sebagian orang membutuhkan enam jam waktu untuk tidur, dan 

sebagian lainnya sembilan jam. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa 

tidur lebih lelap dan lebih berkesinambungan bila tidur dalam periode waktu 

yang relatif teratur dan kontinue (Rafknowledge, 2004). 

Tidur merupakan suatu fenomena alami dan juga merupakan kebutuhan 

fisiologis bagi setiap manusia dan berkaitan erat dengan ritme sirkadian 

(Guyton dan Hall, 1997). Chronotype pagi – malam adalah salah satu 

pembahasan utama dalam ritme sirkadian (Roenneberg et al, 2003) dan hal itu 

lebih dapat dipahami sebagai ciri kepribadian seseorang (Diaz-Moralez, 2007).  

Morningness-eveningness, juga bisa disebut "Chronotype", adalah 

karakteristik individu yang sebagian besar mengacu pada preferensi diwaktu 

tidur, jenis pagi memilih untuk tidur sekitar 2 jam lebih awal daripada tipe 

malam (Mecacci dan Zani, 1983). Klasifikasi Chronotype terbagi menjadi dua 

tipe, yakni pagi dan juga malam. Secara umum, dapat dikatakan bahwa 

seseorang dengan tipe pagi akan bangun lebih pagi dan juga tidur lebih awal. 

Sementara itu seseorang dengan tipe malam akan tidur lebih larut, dan bangun 

terlambat. Kinerja terbaik seseorang dengan tipe pagi adalah dipagi hingga sore 

hari, sementara seseorang dengan tipe malam adalah dimalam hari (Kanterman, 

2013). Chronotype pagi – malam mencerminkan perbedaan individual dalam 

pola perilaku dari ritme sirkadian siklus tidur terjaga, yang menunjukkan 

adanya variasi sirkadian seseorang. Chronotype pagi (relatif “tepat waktu” 

terhadap acuan jam eksternal) merupakan perilaku gaya hidup yang lebih 

menyehatkan daripada tipe malam (Díaz-Morales dan Sánchez-López, 2008).  

Salah satu fenomena dari irama sirkadian adalah adanya pergeseran pola 

perilaku dari dan atau ke tipe malam, ataupun  sebaliknya sebanyak dua kali 

selama hidup disetiap individu. Pertama-tama, terjadi pergeseran ke arah tipe 
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malam selama usia pubertas (Randler dan Frech, 2006). Dan yang kedua, 

terjadi pergeseran kembali kearah tipe pagi pada akhir masa remaja, yang dapat 

dilihat sebagai penanda biologis akhir masa remaja (Roenneberg et al., 2003).  

Beberapa dekade terakhir, penelitian epidemiologi mengungkapkan bahwa 

jumlah anak remaja yang mengalami gangguan tidur semakin meningkat. 

Siswa SLTP dan SMA menunjukkan prevalensi gangguan tidur yang bervariasi 

mulai dari 15,3% hingga 39,2%, bergantung pada jenis gangguan tidur yang 

dialami (Ohida et al., 2004). 

Menurut Kohyama (2010), ada beberapa penyebab kurangnya tidur pada 

remaja usia SMA, yakni penggunaan handphone (42,4%), TV dan video 

(38,8%), kesulitan untuk tidur (27,1%). Pada kenyataannya, Chronotype ini 

menjadi salah satu prediktor dalam pencapaian prestasi akademik seeorang 

pelajar. Pada tipe malam menunjukkan hasil yang buruk, sedangkan pada tipe 

pagi didapatkan hasil yang baik. (Randler dan Frech, 2006). Tentu saja hal ini 

beralasan, sebab seseorang dengan tipe malam harus menyesuaikan dirinya 

dengan jam sosial yang berlaku di lingkungannya. Sedangkan di Indonesia, 

secara keseluruhan tingkatan pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA 

serempak memulai jam belajar-mengajarnya pada pukul 07.00 WIB. 

Menurut data rata-rata nilai Ujian Nasional tingkat SMA/MA tahun ajaran 

2014/2015 tingkat Kota atau Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah, didapatkan 

persentase kelulusan di Kabupaten Boyolali sebanyak 56,02%. Angka ini 

termasuk rendah, mengingat rata-rata persentase kelulusan Ujian Nasional 

SMA/MA di Provinsi Jawa Tengah berkisar diantara 64,02%. Kabupaten 

Boyolali memiliki persentase angka kelulusan dibawah rata-rata setelah 

Kabupaten Cilacap (56.83%), Kabupaten Grobogan (57.38%), Kabupaten 

Rembang (57.64%), Kabupaten Wonosobo (57.65%), dan Kabupaten 

Banjarnegara (59.38%) (Puspendik-Kemdikbud, 2015). 

Berdasarkan pola jam sekolah di Indonesia, gaya hidup dan pola aktivitas 

remaja diluar jam sekolah, diperkirakan gangguan tidur merupakan masalah 

yang banyak dialami oleh remaja. Tentu hal ini dapat berdampak pada kualitas 

hidup remaja tersebut. Dalam hal ini, peneliti berkeinginan untuk meneliti 
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apakah ada atau tidaknya hubungan antara Chronotype dengan prestasi belajar 

pada siswa di SMAN 1 Boyolali, Kab. Boyolali. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan Cross Sectional. Pengukuran terhadap variabel bebas (faktor 

resiko) dan variabel tergantung (efek) dilakukan sekali dan dalam waktu yang 

bersamaan. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Boyolali, Kab. Boyolali 

pada bulan November 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA 

Negeri 1 Boyolali sebanyak 925 siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Boyolali pada tahun 2016. Teknik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive 

sampling. Rumus yang digunakan untuk menentukan besar sampel untuk 

penelitian observasional analitik tidak berpasangan dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

  

n   [
  √  (   )     √   (    )    (    )

      
]

 

 

 

Keterangan : 

n : jumlah sampel 

Zα : deviat α = 1,96 

Zβ : deviat β = 1,282 

π1 : proporsi standar (pustaka) = 0,571 

π2  : proporsi standar (clinical judgement) = 0,531 

π : 
     

 
 = 

           

 
 = 0,02 

Berdasarkan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus tersebut, 

hasil yang didapatkan adalah 32,125. Uji hipotesis dua kelompok tidak 

berpasangan harus dikalikan 2, sehingga hasilnya 32,125 × 2 = 64,25 ≈ 64. 
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n’   
𝑛

(  𝑓)
 

Jadi, besar sampel minimal yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah 

64 orang.  

Namun, peneliti mengantisipasi tentang adanya kemungkinan sampel yang 

drop out, maka peneliti menggunakan koreksi besar sampel menggunakan 

rumus : 

Keterangan : 

n : jumlah sampel yang dihitung 

f : perkiraan proporsi drop out  

Dengan penggunaan rumus diatas, maka didapatkan jumlah sampel yang 

direncanakan adalah : 

n’ = 
 

(   )
 maka n’ = 

  

(     )
  

n’ = 71,11 ≈ 71 orang. 

Kriteria inklusi terdiri dari siswa - siswi kelas XI di SMAN 1 Boyolali dan 

lulus LMMPI. Sedangkan kriteria ekslusi yaitu tidak bersedia menjadi 

responden dan menjalani perawatan medis lebih dari tiga bulan. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah Chronotype. Variabel tergantung dalam penelitian 

ini adalah prestasi belajar. Sedangkan variabel perancu dalam penelitian ini 

adalah siswa mengalami kesulitan tidur tetapi mempunyai motivasi belajar 

yang tinggi. 

Skala pengukuran Chronotype berupa skala ordinal, tipe malam nilainya ≤ 

78 tipe pagi nilainya ≥ 79. Skala pengukuran prestasi belajar siswa berupa 

skala ordinal, berprestasi jika ≥ nilai rata-rata kelas (86,71) dan kurang 

berprestasi jika < nilai rata-rata kelas (86,71). 

Dalam penelitian ini ada beberapa instrumen yang akan digunakan, yaitu 

data identitas responden, skala L-MMPI, Morningness-Eveningness 

Questionnaire, dan nilai rapor.  Data yang diperoleh dianalisis dengan uji 

analisis statistik Chi Square dengan program SPSS (Statistical Product and 

Service Solution) versi 23 for Windows. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 HASIL 

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

No. Usia Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

14 Tahun 

15 Tahun 

1 

8 

1 % 

11 % 

3. 16 Tahun 50 71 % 

4. 17 Tahun 11 17 % 

Jumlah 71 100 % 

 (Sumber: Data Primer November 2016) 

SISWA SMAN 1 

BOYOLALI 

SAMPLE 

Kriteria Inklusi Kriteria Ekslusi 

PAGI MALAM 

Berprestasi  Kurang 

berprestasi 
Berprestasi  Kurang 

berprestasi 

ANALISIS STATISTIK DENGAN 

PENDEKATAN CHI-SQUARE 

MENGGUNAKAN SOFTWARE SPSS 23 

FOR WINDOWS. 

1. Morningness-Eveningness Questionnaire 

2. Nilai Rapor 
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Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa 

kelas XI di SMA Negeri 1 Boyolali berusia 16 tahun (71%). 

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Chronotype 

No. Chronotype Jumlah Persentase 

1. Tipe Pagi 38 54% 

2. Tipe Malam 33 46% 

Jumlah 71 100% 

 (Sumber: Data Primer November 2016) 

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa sebagian responden yang 

memiliki Chronotype tipe pagi sebanyak 38 siswa (54%), dan sebagian 

responden lainnya memiliki Chronotype tipe malam sebanyak 33 siswa 

(46%). 

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Prestasi Belajar 

No. Prestasi Belajar Jumlah Persentase 

1. Berprestasi 40 56% 

2. Kurang Berprestasi 31 44% 

Jumlah 71 100% 

 (Sumber: Data Primer November 2016) 

Berdasarkan tabel diatas. didapatkan bahwa jumlah siswa yang 

berprestasi sebanyak 40 siswa (56%), sedangkan jumlah siswa yang 

kurang berprestasi sebanyak 31 siswa (44%).  

Tabel 4. Cross Table Hubungan Chronotype dengan Prestasi Belajar 

Berdasarkan Kronotipe * Berdasarkan Prestasi Crosstabulation 

Count   

 Berdasarkan Prestasi Total 

Berprestasi Kurang 

Berprestasi 

 

Berdasarkan 

Chronotype 

Tipe Pagi 29 (41%) 9 (13%) 38 

Tipe 

Malam 

11 (15%) 22 (31%) 33 

Total 40 (56%) 31 (44%) 71 

(100%) 
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Berdasarkan tabel diatas, didapatkan hasil bahwa responden yang 

memiliki Chronotype pagi dan berprestasi sebanyak 29 siswa (41%), 

sedangkan responden yang memiliki Chronotype pagi dan kurang 

berprestasi sebanyak 9 siswa (13%). Selain itu, responden yang memiliki 

Chronotype malam dan berprestasi sebanyak 11 siswa (15%). Sedangkan 

responden yang memiliki Chronotype malam dan kurang berprestasi 

sebanyak 22 siswa (31%). 

Tabel 5. Analisis Data Statistik Uji Chi-Square Hubungan Antara Chronotype dengan 

Prestasi Belajar 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exac

t Sig. 

(1-

sided

) 

Pearson Chi-Square 13,265a 1 ,000   

Continuity 

Correctionb 

11,575 1 ,001   

Likelihood Ratio 13,670 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

13,078 1 ,000   

N of Valid Cases 71     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

14,41. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Berdasarkan tabel diatas, dengan menggunakan uji Chi-Square 

diperoleh nilai Asymptotic Significance sebesar 0,000. Karena nilai 

Asymptotic Significance 0,000 < 0,05 maka terdapat hubungan yang sangat 

bermakna pada hubungan antara Chronotype dengan prestasi belajar pada 

siswa kelas XI di SMAN 1 Boyolali. 

3.2 PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki Chronotype pagi sebanyak 38 siswa (54%), dan sebagian 

responden lainnya memiliki Chronotype malam sebanyak 33 siswa (46%). 

Hal ini didukung dengan pernyataan bahwa anak-anak  cenderung 
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memiliki Chronotype pagi dibandingkan kelompok usia lainnya 

(Carskadon et al., 1998).  

Salah satu fenomena ritme sirkadian adalah terjadinya pergeseran 

Chronotype, biasanya sebanyak dua kali pada setiap individu. Pertama, 

terjadinya pergeseran kearah tipe malam (eveningness) selama usia awal 

pubertas (Randler dan French, 2006). Kedua, terjadi pergeseran kembali 

kearah tipe pagi (morningness) pada akhir masa remaja. Setelah melewati 

fase remaja akhir, kebanyakan individu secara bertahap akan berada pada 

tipe pagi (morningness) (Roenneberg et al., 2003). Namun, hal ini juga 

mungkin terjadi karena dipicu oleh faktor-faktor sosial dan juga 

lingkungan (Witmann et al., 2006). 

Berdasarkan tabel prestasi belajar siswa, didapatkan hasil bahwa 

sejumlah 40 siswa (56%) berprestasi, sedangkan siswa yang kurang 

berprestasi sejumlah 31 siswa (44%). Banyaknya jumlah siswa yang 

memiliki prestasi buruk diakibatkan karena disini peneliti mendapatkan 

responden dari kelas XI jurusan MIPA, dimana pada jurusan MIPA rata-

rata nilai raport siswa lebih tinggi jika dibandingkan dengan jurusan 

lainnya. Dalam hal ini, peneliti menggolongkan siswa kedalam kelompok 

siswa berprestasi dan kurang berprestasi berdasarkan rata-rata nilai raport 

satu semester sebelumnya, yakni raport kelas X pada semester dua. 

Sedangkan hasil yang dilihat pada tabel silang antara Chronotype 

dengan prestasi belajar menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

Chronotype pagi dan berprestasi sebanyak 29 siswa (41%),  sedangkan 

siswa yang memiliki Chronotype pagi namun kurang berprestasi sebanyak 

9 siswa (13%). Selain itu, pada siswa yang memiliki Chronotype malam 

dan juga berprestasi sebanyak 11 siswa (15%). Sedangkan siswa yang 

memiliki Chronotype malam namun kurang berprestasi sebanyak 22 siswa 

(31%). Kemudian pada hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara Chronotype dengan prestasi belajar pada siswa kelas XI 

di SMAN 1 Boyolali. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa seseorang 

dengan Chronotype pagi memiliki prestasi belajar yang baik, sedangkan 
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pada seseorang dengan Chronotype malam cenderung memiliki prestasi 

belajar yang buruk (Giannotti et al., 1997). 

Pada penelitian ini juga didapatkan responden yang memiliki 

Chronotype pagi namun kurang berprestasi sebanyak 9 siswa (13%). Hal 

ini terjadi karena dalam menerima pelajaran ada beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi kemampuan kognitif, yakni faktor yang berasal dari 

dalam diri siswa seperti faktor fisiologis (keadaan fisik), faktor psikologis, 

dan faktor yang berasal dari luar diri siswa seperti keadaan lingkungan dan 

sarana pembelajaran (Suryabrata, 2012). Selain itu, dalam penelitian ini 

peneliti mendapatkan responden siswa kelas XI MIPA, yang terdiri dari 

kelas XI MIPA 1, XI MIPA 3, dan XI MIPA 5 dimana standar nilai yang 

digunakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan jurusan lainnya. Peneliti 

menggolongkan siswa dalam kelompok prestasi baik maupun buruk 

berdasarkan pada rata-rata nilai raport siswa pada satu semester 

sebelumnya, yakni pada kelas X semester dua.  Peneliti juga menemukan 

responden yang memiliki Chronotype malam namun berprestasi sebanyak 

11 siswa (15%). Hal ini disebabkan karena beberapa siswa memiliki gaya 

belajarnya masing-masing. Salah satunya ada yang memilih waktu belajar 

pada malam hari hingga larut malam, sehingga berdampak pada 

kemampuan kognitif yang baik pada siswa tersebut. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

antara Chronotype dengan prestasi belajar pada siswa kelas XI di SMAN 1 

Boyolali. Umumnya seseorang yang memiliki Chronotype pagi cenderung 

memiliki prestasi yang baik. Namun sebaliknya, seseorang dengan 

Chronotype malam cenderung memiliki prestasi yang buruk (Giannotti et 

al., 1997). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wolfson 

dan Carskadon pada siswa SMA yang tidurnya kurang, mempunyai 

masalah akademik dan nilai buruk. Sedangkan siswa yang tidurnya cukup, 

dilaporkan nilai akademiknya lebih tinggi dan bagus. Chronotype juga 

dianggap sebagai salah satu indikator yang dapat mempengaruhi hasil 
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pencapaian akademik seorang siswa. Penelitian terbaru juga menjelaskan 

tentang hubungan statistik yang bermakna antara Chronotype dan prestasi 

belajar (Randler dan Frech, 2006). 

Pada penelitian ini, peneliti juga menemukan adanya keterbatasan 

dalam penelitian. Yakni peneliti tidak dapat mengendalikan faktor perancu 

seperti siswa yang kesulitan tidur tetapi mempunyai movitasi belajar yang 

tinggi. 
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