
Studi Kasus mengenai Gambaran Gangguan Konsentrasi Belajar pada Anak  

Usia 6 – 13 Tahun yang Mengalami Sleep Apnea 

 

Dessy Amalia 

Fakultas Psikologi 

Universitas Padjadjaran  

 

ABSTRAK 

 

Skripsi ini memuat penelitian kualitatif mengenai “Gambaran Gangguan Konsentrasi Belajar 

pada Anak yang Mengalami Sleep Apnea”.  Subjek dalam penelitian ini adalah  dua orang anak 

usia 11 tahun yang mengalami sleep apnea. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian deskriptif dengan 

menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kediaman subjek, di Jakarta dan 

Depok. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini adalah membuat pertanyaan 

wawancara yang berkaitan dengan teori yang digunakan, membuat coding sesuai dengan tema 

penelitian, mencatat hasil wawancara secara tertulis kata demi kata, melakukan pengkodingan 

hasil wawancara yang didapat, melakukan intepretasi terhadap data, serta melakukan 

pembahasan secara tertulis. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah kedua responden mengalami gangguan 

konsentrasi belajar dengan tingkat keparahan sleep apnea yang berbeda. Salah satu subjek 

mengalami penurunan prestasi dan yang lainnya tidak mengalami penurunan prestasi.  

 

Kata kunci : gangguan konsentrasi belajar, sleep apnea, anak. 

 

 



Latar Belakang 

Tidur merupakan aktivitas yang sangat penting bagi tubuh, khususnya bagi anak. Selain 

untuk merelaksasi tubuh, tidur juga berperan penting dalam meningkatkan perkembangan otak. 

Oleh sebab itu, tidur penting bagi anak karena perkembangan otak anak berkembang pesat ketika 

ia tidur (Andreas, 2009).  

Pada masa kanak-kanak, tidur merupakan hal yang penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya, selain asupan makanan bergizi dan vitamin. Hal ini disebabkan tidur berperan 

penting bagi anak untuk: 

1. Memberikan daya tahan tubuh yang kuat. Asupan makan bergizi dan berbagai suplemen 

multivitamin akan sia-sia tanpa tidur yang cukup. 

2. Pada tahap tidur NREM (Non-Rapid Eye Movement) tahap III, dihasilkan hormon 

pertumbuhan yang amat penting bagi pertumbuhannya.  

3. Tidur menjaga kemampuan kognitif, mental, dan emosionalnya. Anak dengan tidur yang 

cukup mempunyai prestasi lebih baik dibandingkan dengan anak yang kurang tidur atau 

mengalami gangguan tidur. Secara emosional, mereka juga lebih stabil (Andreas, 2009). 

William C. Dement, pakar kesehatan tidur, percaya bahwa untuk menjaga kesehatan, 

seseorang harus memperhatikan tiga komponen utama, yaitu, kesehatan fisik, keseimbangan 

nutrisi, dan tidur yang sehat. Dunia kesehatan mengenal konsep ini sebagai The Triumvirate of 

Health. 

Memasuki usia sekolah atau usia 7 - 11 tahun adalah masa yang rentan terkena gangguan 

tidur. Hal ini disebabkan oleh padatnya aktivitas anak-anak mulai dari kegiatan sekolah hingga 

ekstrakurikuler, seperti les dan klub olahraga. Kegiatan-kegiatan tersebut menyita waktu dari 



pagi hingga sore. Itulah sebabnya, mereka kurang mendapatkan waktu yang cukup untuk tidur 

(Andreas, 2009).  

Maka atas pertimbangan tersebut, peneliti ingin melihat gangguan tidur yang terjadi pada 

anak usia 7 – 12 tahun. Dapat dilihat bahwa kebutuhan tidur anak pada usia 7 – 12  tahun yaitu 

10 – 11 jam per hari. Ketika anak tidak memenuhi porsi tidurnya, maka akan terjadi gangguan 

tidur. 

Dalam DSM IV, terdapat berbagai macam gangguan tidur. Mulai dari kesulitan tidur 

hingga mudah sekali tertidur. Dari sekian banyak gangguan tidur yang terdapat dalam DSM IV, 

peneliti tertarik untuk meneliti gangguan tidur yang terkait dengan pernapasan atau biasa dikenal 

dengan istilah sleep apnea. Sleep apnea sendiri merupakan gangguan tidur dimana penderitanya 

mengalami henti nafas ketika ia tidur. Hal ini terjadi disebabkan oleh menyempitnya jalur nafas 

yang disebabkan oleh faktor anatomis jalan napas, struktur rahang yang kecil, dan neuromotor 

yang melemah. Anatomi jalan napas yang sempit bisa disebabkan oleh bentuk leher yang pendek 

tetapi besar, besarnya pangkal lidah, melunaknya langit-langit mulut, pembesaran amandel dan 

adenoid, serta besar uvula (anak lidah). Sementara struktur rahang yang kecil, seperti banyak 

terdapat pada orang Asia, juga mempersempit jalan nafas. Sirkulasi udara yang terjadi tidak 

lancar. Maka, penderita mengalami henti nafas selama 30 – 40 detik. Saat nafas berhenti, kadar 

oksigen dalam tubuh akan menurun, sedangkan karbondioksida naik. Sensor dalam tubuh, 

kemoreseptor, akan membaca kadar karbondioksida yang terlalu tinggi sehingga mengirimkan 

alarm ke otak untuk bernapas. Akibatnya si penderita akan terbangun sejenak, lalu melanjutkan 

tidurnya. Penderita tidak akan ingat kalau ia terus terbangun sepanjang malam. Keadaan bangun 

tidur ini, mengakibatkan kualitas tidur terganggu. Akibatnya, pada pagi hari, penderita bangun 



dalam keadaan yang kurang segar dan merasakan kantuk yang berlebih ketika siang hari 

(Andreas, 2009).  

Seperti halnya merokok, gangguan tidur ini pun tidak hanya merugikan si penderitanya, 

tetapi juga orang lain yang tidur bersama dengan penderita. Selain itu, menurut salah satu pakar 

kesehatan tidur di Indonesia, dr. Andreas, memaparkan bahwa sleep apnea mengakibatkan 

berbagai penyakit berat seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Itulah dampak 

sleep apnea  dilihat dari aspek kesehatan. Dari aspek sosial dan lingkungan, dampak dari sleep 

apnea ini pun merugikan bagi penderitanya, yaitu adanya stigma sosial dari masyarakat bahwa 

seseorang yang mengalami sleep apnea cenderung terlihat sebagai orang yang malas, karena 

ketika bekerja atau pun sekolah, si penderita terlihat selalu mengantuk.  

Hal ini perlu ditangani sejak dini sebelum bertambah parah mengingat perawatan sleep 

apnea ini tergolong sangat mahal. Alat bantu pernapasan berupa CPAP (continuous airway 

pressure) bisa mencapai Rp. 60.000.000 (peneliti telah bertanya pada sleep disorder clinic RS 

Mitra Kemayoran, Jakarta). Alat ini membantu penderita agar dapat bernafas dengan lancar. 

 Mendengkur adalah salah satu indikasi anak mengalami sleep apnea. Gejala ini banyak 

dikeluhkan oleh pasien yang datang ke Sleep Disorder Clinic, Rumah Sakit Mitra Kemayoran, 

Jakarta Pusat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti anak yang mengalami gangguan 

tidur ini dengan tujuan agar dapat dilakukan upaya pencegahan sejak dini sebelum gangguan 

tidur ini bertambah parah ketika anak bertambah dewasa. Selain itu, gangguan tidur ini memiliki 

dampak yang perlu mendapat perhatian yang besar. Anak yang mengalami sleep apnea, memiliki 

masalah dalam emosinya, anak menjadi tidak tenang, labil, hiperaktif atau malahan sangat lesu. 



Di sekolah mereka sulit berkonsentrasi. Hal tersebut dikemukan oleh dr. Andreas ketika peneliti 

melakukan pengambilan data awal.  

Gangguan konsentrasi pada anak yang mengalami sleep apnea, menjadi fokus utama 

dalam penelitian ini. Karena, ketika anak tak mampu berkonsentrasi dengan baik ketika ia 

belajar, maka prestasinya akan menurun. 

 

Metode Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah sebuah pengujian secara rinci terhadap satu 

latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu 

(Bogdan dan Bikien, 1982). Fokus penelitian ini adalah menggambarkan satu objek dalam suatu 

fenomena secara mendalam (Ary, Jacobs, dan Razavieh, 1985).  

Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah gangguan konsentrasi belajar pada 

anak usia 6 – 13 tahun yang mengalami Sleep apnea.  

Partisipan  

Subjek penelitian ini adalah anak berusia 6 – 13 tahun yang mengalami sleep apnea dan 

melakukan perawatan di Sleep Disorder Clinic RS Mitra Kemayoran, Jakarta Pusat. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive 

sampling merupakan pemilihan sampel sesuai dengan yang dikehendaki (Christensen, 2004).  

 



Pengukuran 

 Pengukuran variabel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan panduan interview 

yang disusun berdasarkan teori mengenai gangguan konsentrasi. Selain itu, digunakan pula 

panduan observasi sebagai data pendukung.  

Hasil 

Mendengkur merupakan gejala utama dari sleep apnea. Kedua subjek selalu mendengkur 

ketika mereka tidur. Hasil pengamatan dari orang tua mereka mengatakan bahwa terkadang dari 

dengkuran tersebut, terdengar suara nafas seperti orang tercekik dan tenggelam. Nafas mereka 

terengah-engah bahkan terlihat seperti orang meninggal. Hal ini tentunya berdampak pada 

kehidupan sosial, gangguan akademis, dan gangguan emosi dari kedua subjek. Gangguan 

akademis ini berupa gangguan konsentrasi belajar yang dialami kedua subjek ketika mereka 

berada di sekolah. Subjek tidak dapat berkonsentrasi penuh ketika pelajaran sudah dimulai. 

Banyak hal yang dapat mengalihkan perhatian mereka sehingga mereka kehilangan konsentrasi 

ketika guru sedang memberikan materi. Hal ini terjadi dikarenakan pada anak yang mengalami 

Sleep apnea, kadar oksigen yang di-supply ke otak menjadi berkurang. Pertukaran udara tidak 

terjadi. Sehingga anak menjadi kekurangan oksigen dan hal ini berdampak pada anak akan 

mengalami kantuk sepanjang hari. Ketika mereka mulai mengantuk, maka mereka tidak lagi 

dapat memusatkan perhatian mereka dengan baik. Konsentrasi mereka teralihkan kepada hal lain 

dengan tujuan supaya mereka dapat mengusir rasa kantuk tersebut.  

Jika dikaitkan dengan tugas perkembangan anak usia 6 – 12 tahun menurut Havighurst 

dalam Hurlock, 1978, mengatakan bahwa salah satu tugas perkembangan anak adalah 

mengembangkan kecakapan dasar dalam membaca, menulis, dan menghitung. Terlihat dari 



subjek pertama bahwa ia mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugas essay dari gurunya. Ia 

terlihat lamban dibandingkan temannya yang lain. Bahkan tulisannya tidak dapat dibaca oleh 

gurunya. Salah satu faktor yang dapat menghambat penguasaan tugas perkembangan menurut 

Havighurst adalah kesehatan buruk yang mengakibatkan energi dan tingkat kekuatan rendah dan 

tidak ada motivasi untuk belajar. Sleep apnea yang dialami subjek tentunya menggangu 

performa belajar dari kedua subjek. Selain itu, dampak dari sleep apnea yang juga turut 

menggangu performa mereka di sekolah adalah rendahnya motivasi subjek untuk belajar.  

 

Kesimpulan  

1. Kedua subjek mengalami gangguan konsentrasi belajar. Namun keduanya memilki 

tingkat gangguan konsentrasi belajar yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh 

tingkat keparahan sleep apnea yang dialami oleh keduanya.  

2. Kedua subjek mengalami dampak psikologis serta dampak biologis dari sleep apnea, 

namun dampak sosial dari sleep apnea, tidak muncul pada kedua subjek.  

3. Kedua subjek mengalami kantuk sebagai akibat dari sleep apnea yang mereka alami. 

Namun yang menarik di sini adalah bagaimana kantuk tersebut diatasi oleh kedua subjek. 

Subjek pertama merasa bahwa kantuknya tersebut membuatnya menjadi malas untuk 

mengerjakan tugas sekolah. Sebaliknya, subjek kedua justru melakukan banyak aktivitas 

untuk mengusir rasa kantuknya.  

4. Anak yang mendengkur mempunyai kemungkinan dua kali lebih besar menjadi hiperaktif 

dan mengalami penurunan prestasi sekolah. Namun, penurunan prestasi sekolah ini, tidak 

terjadi pada semua anak. Hal ini terbukti bahwa subjek pertama memang mengalami 



penurunan prestasi, sementara subjek kedua tidak mengalami penurunan prsetasi, bahkan 

ia berada dalam ranking 5 besar di kelasnya.  

Saran  

1. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa, penting untuk memperhatikan 

berapa lama anak telah mengalami sleep apnea dan seberapa parah sleep apnea yang 

dialami oleh anak. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada seberapa parah gangguan 

konsentrasi anak ketika ia belajar.  

2. Bagi para orang tua yang memiliki anak yang mengalami sleep apnea, agar dapat segera 

melakukan penanganan sejak dini agar sleep apnea yang dialami anak dapat segera 

disembuhkan karena hal ini akan berpengaruh kepada performa belajar anak yang akan 

mengakibatkan penurunan prestasi pada anak.  
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