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Abstrak  
 
Sekolah Dasar Negeri 02 Kuripan-Purwodadi adalah Sekolah yang berada 
dilingkungan Kuripan Kecamatan Purwodadi. Sekolah ini masih menggunakan 
kayu sebagai dinding ruang kelas dan penerangan didalam ruang kelas IV dan V 
kurang terang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh intensitas 
penerangan terhadap kelelahan mata pada siswa kelas IV dan V Sekolah Dasar 
Negeri 02 Kuripan-Purwodadi. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan 
metode survey analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel 
dalam penelitian sebanyak 60 siswa yaitu 30 siswa kelas IV dan 30 siswa kelas V. 
Untuk menganalisa data penelitian digunakan uji statistik Chi Square dengan 
program SPSS versi 21.00 dengan hasil uji yang menyatakan tidak ada pengaruh 
intensitas penerangan terhadap kelelahan mata pada siswa kelas IV dan V Sekolah 
Dasar Negeri 02 Kuripan-Purwodadi dengan tingkat signifikansi (p) 0,150 yang 
berarti p > 0,05. Penyelenggara pendidikan diharapkan untuk menambah 
intensitas penerangan sesuai dengan kondisi lingkungan didalam ruang kelas di 
Sekolah Dasar Negeri 02 Kuripan-Purwodadi agar siswa dapat belajar dengan 
nyaman. 

Kata kunci : Penerangan, Kelelahan Mata, Siswa 
.  
 
Abstract 
 
Sekolah Dasar Negeri 02 Kuripan, Purwodadi is located within the School 
District Kuripan, Purwodadi. The school is still using wood as a classroom walls 
and lighting in classrooms fourth and fifth are less bright. The aim of this study is 
to find out the influence of lighting intensity toward the eye-strain of the fourth 
and fifth year students of Sekolah Dasar Negeri 02 Kuripan, Purwodadi. This 
research is a quantitative one that uses analytic survey method and cross-
sectional approach. The total samples in this research are 60 students; they 
consist of 30 students of the fourth year and 30 students of the fifth year. The data 
are analyzed by using statistic test Chi Square with SPSS program version 21.00. 
The test result shows that there is not influence of lighting intensity toward the 



eye-strain of the fourth and fifth year students of Sekolah Dasar Negeri 02 
Kuripan, Purwodadi with the level of significance (p) 0.150 that means p > 0.05. 
The education organizers are expected to increase the lighting intensity 
appropriated to the environment condition within the classrooms of Sekolah 
Dasar Negeri 02 Kuripan, Purwodadi so that the students can study comfortably. 
 
Key Words :  Lighting, Eye-strain, Student. 

 
PENDAHULUAN 
 

Pencahayaan atau penerangan merupakan salah satu komponen agar 

pekerja dapat bekerja atau mengamati benda yang sedang dikerjakan secara jelas, 

cepat, nyaman dan aman. Lebih dari itu penerangan yang memadai akan 

memberikan kesan pemandangan yang baik dan keadaan lingkungan yang 

menyegarkan. Sebuah benda akan terlihat bila benda tersebut memantulkan 

cahaya, baik yang berasal dari benda itu sendiri maupun berupa pantulan yang 

datang dari sumber cahaya lain, dengan demikian maksud dari pencahayaan 

adalah agar benda terlihat jelas. Pencahayaan tersebut dapat diatur sedemikian 

rupa yang disesuaikan dengan kecermatan atau jenis pekerjaan sehingga 

memelihara kesehatan mata dan kegairahan kerja (Subaris dan Haryono, 2008). 

Hasil penelitian pada Pusat Penelitian Penyakit Tidak Menular Badan 

Lembaga Kesehatan Depkes RI menyatakan, akibat dari pemakaian fasilitas kerja 

yang tidak ergonomis akan menyebabkan perasaan tidak nyaman, konsentrasi 

menurun, mengantuk dan lain sebagainya, hal ini dapat terjadi juga pada siswa 

Sekolah Dasar dalam kualitas penerangan ruang kelasnya. Adapun bila kondisi 

tersebut berlangsung lama dan secara terus menerus (selama masa sekolah) akibat 



yang ditimbulkan akan lebih jauh akan dapat menyebabkan gangguan penglihatan 

(Depkes RI, 2008). 

Secara umum di Indonesia belum dilakukan analisa mengenai fenomena 

dasar penerangan untuk fasilitas belajar di Sekolah Dasar, sehingga murid sekolah 

juga punya peluang untuk menderita kelelahan mata dan dapat menganggu 

kesehatan terutama kesehatan penglihatan siswa Sekolah Dasar. Berdasarkan studi 

pendahuluan yang telah dilakukan di SD Negeri 02 Kuripan-Purwodadi pada 

bulan April 2013 diketahui bahwa kondisi penerangan di ruang kelas IV kurang 

terang dengan jarak antara lampu dengan meja siswa ± 3 meter. Kualitas 

penerangan yang digunakan sekarang masih menimbulkan rasa ketidaknyamanan 

bagi siswa dalam belajar serta mengakibatkan keluhan pegal dan pedih pada 

daerah mata para siswa. 

Kondisi bangunan di SD Negeri 02 Kuripan-Purwodadi terbilang 

bangunan lama, yaitu masih digunakannya papan kayu untuk dinding kelas 

sehingga pantulan sinar yang dihasilkan kurang maksimal. Bangunan ruang kelas 

yang semuanya menghadap ke arah barat seharusnya mendapatkan cukup sinar 

matahari pagi dari arah timur. Tetapi tidak semua ruang kelas mendapatkan sinar 

matahari yang baik. Salah satunya ruang kelas IV yang ventilasinya terhalang oleh 

bangunan ruang kelas III dan penggunaan lampu dalam ruang kelas IV hanya 1 

lampu. Sedangkan idealnya untuk ruangan dengan ukuran 7x7 meter 

membutuhkan 4 lampu.. 

Penggunaan ventilasi dalam ruang kelas berfungsi sebagai tempat 

pertukaran udara dan tempat masuknya sinar matahari. Berbeda dengan ruang 



kelas V yang memiliki ukuran bangunan yang sama dengan kelas IV dan juga 

menggunakan 1 lampu, tetapi ventilasi ruang kelas V tidak terhalang oleh 

bangunan lain sehingga sinar matahari yang masuk kedalam kelas dapat optimal 

dan kondisi penerangan dikelas menjadi cukup terang 

 Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Layumuatula 2001, 

menunjukkan hasil pengukuran intensitas penerangan di Sekolah Dasar kelas IV 

dan V kurang dari standart 45,1-86,4 lux. Sedangkan hasil penelitian Ersalina 

2012, menyebutkan bahwa suhu ruangan dan intensitas pencahayaan berpengaruh 

signifikan terhadap kecepatan respon, konsentrasi dan tingkat stress pada siswa 

Sekolah Dasar. 

Usia 5-12 tahun merupakan usia perkembangan anak sekolah dimana pada 

usia ini terjadi perubahan-perubahan pada diri anak seperti perubahan pada aspek 

fisik, kognitif, emosi dan psikososial. Desain penerangan diruang kelas 

seharusnya disesuaikan dengan keadaan bangunan dan tata letaknya. Hal ini dapat 

terlihat dari kondisi bangunan yang tua dan penggunaan lampu dalam kelas yang 

kurang baik untuk kesehatan. Kondisi ini akan mengakibatkan kelelahan pada 

mata anak dan dapat mengurangi daya konsentrasi selama proses belajar mengajar 

yang diakibatkan ketidaknyamanan siswa dalam melihat. 

Hal tersebutlah yang menjadi pendorong atau latar belakang peneliti dalam 

melakukan penelitian mengenai pengaruh penerangan terhadap kelelahan mata 

pada siswa kelas IV dan kelas V Sekolah Dasar Negeri 02 Kuripan Purwodadi. 

 

 



Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh intensitas penerangan terhadap kelelahan 

mata pada siswa kelas IV dan V Sekolah Dasar Negeri 02 Kuripan-

Purwodadi 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur intensitas penerangan di ruang kelas IV dan V Sekolah 

Dasar Negeri 02 Kuripan-Purwodadi 

b. Mengetahui tingkat kelelahan mata pada siswa kelas IV dan V Sekolah 

Dasar Negeri 02 Kuripan-Purwodadi 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode survei analitik, yaitu dimana peneliti 

mencoba menggali bagamana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi 

(Notoatmodjo, 2005). Penelitian ini dilakukan di kelas IV dan V Sekolah Dasar 

Negeri 02 Kuripan-Purwodadi pada bulan Juni 2013. Sampel yang digunakan 

sebanyak 60 dengan menggunakan tehnik total sampling. 

 Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat. 

Analisis univariat dengan menggunakan distribusi frekuensi dan analisis bivariat 

dengan menggunakan uji Chi Square dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai p 

≤ 0,05 maka Ho diterima dan jika nilai p > 0,05 maka Ho ditolak. 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

a. Intensitas Penerangan 

Pada saat dilakukan pengukuran di ruang kelas IV dengan kondisi 

bangunan dan ventilasi tertutup oleh bangunan kelas III dimana hanya 

menggunakan penerangan buatan dengan 1 lampu dalam kondisi menyala. 

Sedangkan di ruang kelas V dengan kondisi bangunan dan ventilasi tidak 

terhalang oleh bangunan lain atau dengan kata lain sinar matahari dapat 

langsung masuk ke dalam ruang kelas. Pada saat dilakukan pengukuran 

lampu dalam kondisi menyala dan cuaca dalam keadaan cerah. 

Hasil pengukuran intensitas penerangan umum di ruang kelas IV 

adalah sebesar 45,3 lux dan ruang kelas V adalah sebesar 70,8 lux. 

Sedangkan hasil pengukuran penerangan lokal di ruang kelas IV adalah 

sebesar 11,32 lux dan ruang kelas V adalah sebesar 55,08 lux. 

b. Kelelahan Mata 

Berdasarkan pengsisian kuesioner yang dilakukan siswa kelas IV 

dan V didapatkan hasil dari 60 subjek penelitian, yang mengalami mata 

lelah adalah sebanyak 58 siswa dan siswa yang tidak mengalami mata 

lelah adalah sebanyak 2 siswa.   

c. Pengaruh Intensitas Penenrangan Terhadap Kelelahan Mata 

Dari hasil pengukuran intensitas penerangan dan pembagian 

kuesioner mengenai kelelahan mata siswa kelas IV dan V Sekolah Dasar 

Negeri 02 Kuripan-Purwodadi, kemudian dilakukan uji statistik dengan  



metode Chi Square dengan menggunakan komputer program SPSS versi 

21.00 for windows didapatkan hasil mengenai intensitas penerangan 

terhadap kelelahan mata pada siswa kelas IV dan V SD Negeri 02 

Kuripan-Purwodadi, dengan nilai value sebesar 0,150 jadi nilai p > 0,05 

yang berarti bahwa hasil tersebut tidak signifikan. Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa tidak ada pengaruh intensitas penerangan 

terhadap kelelahan mata pada siswa kelas IV dan V SD Negeri 02 

Kuripan-Purwodadi. 

 

2. Pembahasan 

a. Intensitas Penerangan 

Penerangan merupakan jumlah cahaya yang jatuh pada permukaan 

kerja (Tarwaka, 2011). Berdasarkan hasil penelitian mengenai intensitas 

penerangan diruang kelas IV dan V SDN 02 Kuripan-Purwodadi tidak 

merata yaitu dengan didapatkannya hasil pengukuran intensitas 

penerangan yang berbeda-beda pada tiap titik pengukuran. Nilai rata-rata 

intensitas penerangan umum di ruang kelas IV adalah sebesar  45,3 lux 

dan rata-rata nilai intensitas penerangan lokal di ruang kelas IV adalah 

sebesar 11,32 lux. 

Sedangkan rata-rata hasil pengukuran intensiatas penerangan 

umum di ruang kelas V adalah sebesar 70,8 lux dan rata-rata nilai 

intensitas penerangan lokal adalah sebesar 55,08 lux. Hal ini dikarenakan 



desain pemasangan lampu yang tidak sesuai dan kondisi serta letak 

bangunan yang kurang tertata dengan baik. 

Grandjean dalam Tarwaka (2011) menyatakan bahwa apabila 

desain penerangan tidak baik maka akan menimbulkan gangguan atau 

kelelahan penglihatan. Gangguan yang timbul akibat penerangan yang 

kurang memenuhi syarat antara lain berkurangnya daya dan efisiensi 

kerja akibat kelelahan mata, kelelahan mental, keluhan pegal didaerah 

mata dan sakit kepala disekitar mata serta kerusakan indera mata. 

b. Kelelahan Mata 

Kelelahan mata merupakan suatu keadaan psikofisiologi berupa 

kelambatan aktifitas motoris, respirasi, perasaan, sakit dan berat pada 

bola mata, sehingga mempengaruhi kerja fisik maupun kerja mental 

(Grandjean, 2000). 

Dari hasil pengukuran kelelahan mata pada siswa kelas IV dan V 

diperoleh hasil skor kelelahan mata yang berbeda-beda tiap siswa. Hal ini 

dipengaruhi oleh intensitas penerangan yang diterima siswa dan 

karakteristik siswa berbeda. Siswa kelas IV yang mengalami mata lelah 

adalah sebanyak 30 siswa. Sedangkan siswa kelas V yang mengalami 

mata lelah adalah sebanyak 28 siswa dan yang tidak mengalami mata 

lelah adalah sebanyak 2 siswa. 

Gejala-gejala terjadinya kelelahan mata antara lain terjadinya iritasi 

pada mata (seperti mata perih, merah dan berair), penglihatan menjadi 

ganda, sakit sekitar mata, kemampuan daya akomodasi menjadi 



berkurang dan menurunnya ketajaman penglihatan, kepekaan kontras 

serta kecepatan persepsi (Sidarta, 1991). 

c. Pengaruh Intensitas Penerangan Terhadap Kelelahan Mata 

Berdasarkan hasil uji signifikansi hasil uji analisis pengaruh 

intensitas penerangan terhadap kelelahan mata siswa kelas IV dan V 

SDN 02 Kuripan-Purwodadi dengan menggunakan uji Chi Square 

didapatkan nilai (p)= 0,150 (> 0,05) maka hasil ini menunjukkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh antara intensitas penerangan terhadap kelelahan 

mata pada siswa kelas IV dan V SDN 02 Kuripan-Purwodadi. 

Gangguan penglihatan dapat terjadi akibat kurangnya pencahayaan 

ruangan yang memenuhi persyaratan tertentu, karena jika pencahayaan 

terlalu besar atau kecil, pupil mata harus memicing silau (mata berusaha 

menghalau silau dengan agak memejamkan mata) atau mata berkontraksi 

secara berlebihan  (Depkes, 2008). 

Efek dari penerangan yang kurang akan mempengaruhi terjadinya 

kelelahan mata dengan gejala terjadinya iritasi pada mata (mata perih, 

merah, berair), penglihatan terlihat ganda, sakit sekitar mata, kemampuan 

daya akomodasi menjadi berkurang dan menurunnya ketajaman 

penglihatan (Sidarta, 1991). Kelelahan pada mata merupakan dampak 

dari pencahayaan yang tidak memadai, namun itu bersifat reversible, 

maksudnya jika terjadi kelelahan pada mata, cukup dengan melakukan 

istirahat maka mata akan pulih kembali (Depkes, 2008). 



Menurut penelitian Ersalina 2012, menyebutkan bahwa suhu 

ruangan dan intensitas pencahayaan berpengaruh signifikan terhadap 

kecepatan respon, konsentrasi dan tingkat stress pada siswa Sekolah 

Dasar. Tetapi pada penelitian ini didapatkan hasil yang tidak signifikan. 

Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor seperti masih kuatnya daya 

akomodasi siswa Sekolah Dasar, dimana penurunan daya akomodasi 

terjadi pada usia 40-50 tahun (Guyton, 1991). 

Apabila terjadi kelelahan mata pada siswa Sekolah Dasar bisa 

disebabkan oleh beban mata pelajaran yang diberikan kepada siswa 

sehingga siswa cepat merasa jenuh dan lelah pada penglihatannya. 

Satu hal yang perlu diketahui bahwa pada prinsipnya kelelahan 

pada mata tidak merusak mata, melainkan akan dapat mengakibatkan 

ketidaknyamanan dan kepenatan pada mata. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

a. Berdasarkan uji statistik mengenai pengaruh intensitas penerangan 

terhadap kelelahan mata yang diuji menggunakan Chi Square didapatkan 

hasil tidak ada pengaruh antara intensitas penerangan terhadap kelelahan 

mata pada siswa kelas IV dan V dengan nilai (p)= 0,150 (> 0,05). 

b. Pengukuran intensitas penerangan di ruang kelas IV dan V SD Negeri 02 

Kuripan-Purwodadi dengan hasil pengukuran intensitas penerangan 

umum di ruang kelas IV adalah 45,3 lux dan rata-rata hasil pengukuran 



intensitas penerangan lokal di ruang kelas IV adalah sebesar 11,32 lux. 

Sedangkan hasil pengukuran intensitas penerangan umum di ruang kelas 

V adalah sebesar 70,8 lux dan rata-rata hasil pengukuran intensitas 

penerangan lokal di ruang kelas V adalah sebesar 55,08 lux 

c. Kelelahan mata pada siswa kelas IV adalah semua siswa mengalami mata 

lelah. Sedangkan pada siswa kelas V siswa yang mengalami mata lelah 

sebanyak 28 siswa dan yang tidak mengalami mata lelah sebanyak 2 

siswa. 

d. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penyelenggara pendidikan diharapkan untuk 

menambah intensitas penerangan sesuai dengan kondisi lingkungan didalam 

ruang kelas IV dan V serta semua ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri 02 

Kuripan-Purwodadi dengan kuat pencahayaan antara 200-500 lux agar siswa 

dapat belajar dengan nyaman. 
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