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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

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. Namun, penelitian lain juga menyatakan 

bahwa kebanyakan orang membutuhkan tidur antara tujuh sampai dengan 

delapan jam dalam sehari. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa tidur 

lebih lelap dan lebih berkesinambungan bila tidur dalam periode waktu yang 

relatif teratur dan kontinue (Rafknowledge, 2004). 

Dalam hal ini, tiap orang memerlukan tidur dalam waktu yang cukup. 

Sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT pada QS. An-Naba’ ayat 9 

tentang kebutuhan tidur, yakni: 

                                  

Yang artinya : “dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat” 

Dan juga terdapat pada QS. Al-Furqaan ayat 47 

                                                                                                       

Yang artinya : “Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) 

pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun 

berusaha.” 

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 
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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. Kehidupan sehari-hari manusia terorganisasi 

oleh tiga jam berbeda : 1) jam matahari; menyediakan cahaya terang dan suhu 

hangat disiang hari dan keadaan gelap dan dingin dimalam hari,  2) jam 

sosial; yang didengar dan dilihat pada hari-hari kerja, yang menuntut individu 

untuk memenuhi tuntutan tersebut dan 3) jam biologis internal; yang secara 

langsung dirasakan sensasi jet lag selama menjalani kerja shift (Roenneberg 

et al., 2003).  

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).  

Pembagian antara Chronotype pagi dan malam adalah untuk menilai 

berapa derajat kinerja aktivitas seseorang dalam beradaptasi dengan periode 

awal dari hari. Orang rural lebih cenderung bertipe pagi, sedangkan orang 

urban lebih cenderung bertipe malam (Carvalho et al., 2014). Pada seseorang 

dengan tipe  malam, menunjukkan perbedaan terbesar dalam hal waktu tidur 

antara hari kerja dan hari libur, menunjukkan adanya hutang tidur yang 

terkompensasi pada hari libur. Perbedaan antara hari kerja dan hari libur ini 
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merupakan cerminan waktu antara biologis internal dan sosial disebut dengan 

jetlag sosial (Wittmann et al., 2006). 

Setiap orang menunjukkan perbedaan yang bermakna pada orientasi 

ritme sirkadiannya. Tipe pagi adalah tipe orang yang memulai aktivitas fisik 

dan intelektualnya lebih pada pagi hari. Sedangkan pada orang yang memiliki 

tipe malam, lebih cenderung untuk memulai aktivitas fisik dan intelektualnya 

lebih pada malam hari (Horne dan Ostberg, 1976). Seseorang dengan tipe 

malam mempunyai periode sirkadian yang lebih panjang, sedangkan pada 

tipe pagi cenderung lebih pendek. Sehingga seseorang dengan tipe pagi lebih 

sigap dipagi hari, sementara seseorang dengan tipe malam lebih sigap 

dimalam hari (Sletten et al., 2015). 

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 

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). Setelah mencapai usia remaja akhir, kebanyakan orang secara bertahap 

menjadi lebih ke tipe pagi (Roenneberg et al., 2003). Namun, hal ini mungkin 

dapat juga disebabkan ataupun dipicu oleh faktor sosial dan lingkungan 

(Wittmann et al., 2006). 

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 
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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 apakah ada atau tidaknya hubungan antara Chronotype dengan 

prestasi belajar pada siswa di SMAN 1 Boyolali, Kab. Boyolali. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Apakah terdapat hubungan antara Chronotype dengan prestasi belajar 

siswa di SMA Negeri 1 Boyolali? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya 

hubungan antara Chronotype dengan prestasi belajar pada siswa di 

SMAN 1 Boyolali. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tentang Chronotype pada siswa kelas XI di SMA Negeri 

1 Boyolali. 

b. Mengetahui tentang prestasi belajar pada siswa kelas XI di SMA 

Negeri 1 Boyolali. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat teoritis 

Mengetahui adanya hubungan antara Chronotype dengan prestasi 

belajar siswa di SMA Negeri 1 Boyolali. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan informasi ilmiah kepada para pembaca mengenai 

hubungan antara Chronotype dengan prestasi belajar. 

b. Memberikan informasi ilmiah kepada SMA Negeri 1 Boyolali 

mengenai hubungan antara Chronotype dengan prestasi belajar 

siswa. 

c. Sebagai sumber acuan untuk penelitian selanjutnya. 


