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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang berasal dari Wuhan 

Cina sejak Desember 2019 dan menyebar ke seluruh dunia (Mardiyah & Nurwati, 

2020). Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti isolasi, social and 

physical distancing sampai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk 

mengantisipasi penularan virus tersebut (Jamaluddin, et al., 2020). Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 4 menyebutkan bahwa 

PSBB setidaknya meliputi (a) Peliburan sekolah dan tempat kerja; (b) Pembatasan 

kegiatan keagamaan; dan/atau (c) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas 

umum (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2020). 

Kondisi tersebut menuntut institusi pendidikan untuk melakukan inovasi 

pembelajaran, misalnya mengimplementasikan pembelajaran daring (dalam 

jaringan) (Jamaluddin, et al., 2020). Metode pembelajaran di Perguruan Tinggi 

Tahun Ajaran 2020/2021 wajib dilaksanakan secara daring (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran 

jarak jauh (PJJ) menggunakan e-learning (Haryani, 2020). 

Hasil penelitian menunjukkan screen-time (ST) pada anak sekolah dan 

mahasiswa meningkat selama pandemi COVID-19 (Xiang, Zhang and Kuwahara, 

2020). Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 6/ UN61.0/ SE/2020 tentang persiapan 

perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2020/2021 di lingkungan UPN Veteran 

Jakarta, perkuliahan dilaksanakan secara daring. Pembelajaran daring untuk 

mahasiswa Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta semester tujuh dijadwalkan 

rata-rata selama 6,4 jam/hari. 

Tanpa disadari, bekerja lama di depan komputer ataupun laptop dapat 

mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental bagi penggunanya 

(Kumasela, Saerang and Rares, 2013). Penggunaan telekomunikasi dan media layar 

lainnya, termasuk media pasif (televisi) dan media interaktif (telepon genggam, 

tablet, komputer, laptop, atau videogame) memiliki dampak pada tidur (Cabré-
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Riera et al., 2019). Alat-alat elektronik tersebut dihipotesiskan dapat memengaruhi 

tidur melalui berbagai mekanisme; (1) langsung mengalihkan, menunda, atau 

mengganggu waktu tidur; (2) content-nya menstimulasi secara psikologis; dan (3) 

cahaya yang terpancar dari alat-alat elektronik tersebut memengaruhi irama 

sirkadian (Carter et al., 2016). 

Gangguan tidur pada remaja telah meningkat selama dekade terakhir. Hal ini 

menjadi perhatian karena tidur berperan penting bagi kesehatan tubuh, fungsi 

kognitif, dan perkembangan psikologis (Foerster et al., 2019). Durasi tidur dapat 

dipengaruhi oleh ST. ST pada dewasa cukup diperhatikan saat ini, terutama pada 

malam hari, dimana ST pada malam hari dapat menyebabkan berkurangnya durasi 

tidur (Kadita & Wijayanti, 2017). Screen-time (ST) yang berlebihan berpotensi 

mengganggu irama sirkadian melalui emisi blue light sehingga menekan pelepasan 

melatonin (Baiden, Tadeo and Peters, 2019). Melatonin merupakan hormon yang 

membantu tubuh untuk memfasilitasi tidur setiap malam (Sargent, 2017). 

American Academy of Pediatrics, Canadian Paediatric Society, dan 

Australian Departement of Health merekomendasikan ST seharusnya terbatas 

kurang dari 2 jam (Twenge, Hisler and Krizan, 2019). Namun, hasil penelitian 

menunjukkan ST pada mahasiswa melebihi batas seharusnya, yaitu lebih dari dua 

jam (Sisson et al., 2010; Eaton K. et al., 2018; Ge et al., 2020). 

Tidur yang adekuat penting sebagai fungsi harian yang optimal (Cabré-Riera 

et al., 2019). Pentingnya kebutuhan tidur bagi kesehatan dan kesejahteraan pada 

remaja diketahui secara luas dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan (Xu 

et al., 2019). Tidur memiliki peran penting dalam pembelajaran, proses daya ingat, 

dan prestasi sekolah pada remaja (Mak et al., 2014). Pada penelitian kohort selama 

satu tahun yang dilakukan oleh Milena Foerster et al. (2019) menunjukkan bahwa 

tingginya ST akibat penggunaan telepon genggam di malam hari dapat 

menyebabkan gangguan tidur pada remaja (Foerster et al., 2019). 

Pada tahun 2011 Sleep in American Poll melaporkan sebanyak 60% dewasa 

muda di United States (US) mengalami waktu tidur pada malam hari kurang dari 8 

jam. Pada tahun 2006 terdapat 45% dewasa muda dengan insufisiensi tidur (tidur 

kurang dari 8 jam), jumlah tersebut meningkat pada tahun 2011 (Hale and Guan, 

2015). Penelitian serupa menunjukkan bahwa 40% dewasa muda mendapatkan 
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kualitas tidur buruk. Kualitas tidur buruk ditandai dengan latensi tidur yang panjang 

(memerlukan waktu yang lama untuk tertidur), efisiensi tidur yang rendah (rasio 

waktu tidur terhadap waktu di tempat tidur), gangguan tidur (misalnya berjalan di 

malam hari), penggunaan obat yang menginduksi terjadinya tidur, dan rasa kantuk 

yang berlebihan pada siang hari. Hampir 1/3 dewasa muda gagal memenuhi 7-9 

jam tidur per malam berdasarkan guidelines saat ini (Kakinami et al., 2017). 

Penelitian pada populasi United States (US) menunjukkan 30% anak-anak yang 

masih belum sekolah dan 50-90% anak-anak yang sudah sekolah dan remaja tidak 

mendapatkan tidur sesuai kebutuhan (LeBourgeois et al., 2017). 

Pendidikan dokter merupakan salah satu pendidikan dengan tuntutan 

profesional dan akademik tinggi, sehingga mahasiswa hanya sedikit memiliki 

waktu luang dan waktu untuk tidur agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan 

(Wang et al., 2016). Mahasiswa kedokteran biasanya mengabaikan waktu tidur 

sebagai prioritas utama karena memerlukan jam ekstra untuk belajar. Oleh karena 

itu, mereka cenderung memiliki kebiasaan tidur yang buruk (Almojali et al., 2017). 

Hasil penelitian menunjukkan 51% mahasiswa kedokteran di US dan 59% di 

Lithuania memiliki kualitas tidur yang buruk (Almojali et al., 2017). 

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk membandingkan 

screen-time berdasarkan kuantitas dan kualitas tidur mahasiswa semester 7 Fakultas 

Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang sedang 

mengerjakan tugas skripsi pada pandemi COVID-19. 

 

1.2 Perumusan masalah 

COVID-19 merupakan penyakit menular yang penyebabnya adalah sindrom 

pernapasan akut coronavirus 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

atau SARS-CoV-2). Sebagai upaya mencegah penularan virus tersebut, pemerintah 

membuat kebijakan PSBB dan peraturan kementerian pendidikan dan kebudayaan 

(2020) yang menghimbau masyarakat agar tetap di rumah dan belajar dari rumah 

(school from home) atau daring. Pembelajaran daring meningkatkan screen-time 

(ST) pada mahasiswa selama pandemi COVID-19. Peningkatan lama ST dapat 

menyebabkan sejumlah gangguan kesehatan, salah satunya gangguan tidur. 

Mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi sering mengabaikan waktu tidur. Oleh 
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karena itu, peneliti ingin membandingkan screen-time berdasarkan kuantitas dan 

kualitas tidur mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional 

Veteran Jakarta yang sedang mengerjakan skripsi pada pandemi COVID-19.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Membandingkan screen-time berdasarkan kuantitas dan kualitas tidur 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran 

Jakarta pada pandemi COVID-19. 

 

1.3.2 Tujuan khusus  

a. Mengetahui karakteristik subjek penelitian, mencakup jenis kelamin dan 

usia 

b. Mendapatkan gambaran lamanya screen-time 

c. Mendapatkan gambaran kuantitas dan kualitas tidur 

d. Membandingkan screen-time berdasarkan kuantitas dan kualitas tidur 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional 

Veteran Jakarta pada pandemi COVID-19 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti ilmiah dan 

informasi tentang screen-time berdasarkan kuantitas dan kualitas tidur mahasiswa 

FKUPNVJ pada pandemi COVID-19. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Subjek Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan subjek 

penelitian mengenai manfaat membatasi screen-time agar mendapatkan 

kuantitas dan kualitas tidur yang cukup dan baik. 

b. Manfaat bagi Masyarakat 
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Diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya membatasi 

screen-time agar mendapatkan kualitas dan kuantitas tidur yang adekuat. 

c. Manfaat bagi Institusi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

permasalahan kesehatan akibat diimplementasikannya PJJ. 

d. Manfaat bagi Peneliti 

Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis dalam melakukan 

penelitian. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang diteliti mencakup paparan screen-time, kualitas tidur, 

dan kuantitas tidur mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan 

Nasional Veteran Jakarta yang sedang mengerjakan tugas skripsi. 
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