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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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). 



 

 

2 

 

Penerangan yang kurang akan mempengaruhi ketajaman penglihatan 

dimana ketajaman akan menurun karena kelelahan mata. Kondisi tersebut 

disebabkan karena mata berakomodasi secara terus menerus sehingga 

mengakibatkan kelelahan pada otot-otot mata. Desain penerangan yang dirancang 

ergonomis untuk murid sekolah akan memberikan efek kondisi belajar yang 

nyaman dan tidak menyebabkan kelelahan mata. Dampak dari ketidak sesuaian 

antara kondisi penerangan ruang kelas dengan sistem penglihatan pada siswa 

merupakan salah satu kendala dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia 

yang berkualitas. 

Secara umum di Indonesia belum dilakukan analisis 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 
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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. 

Dari 20 siswa yang diwawancarai, diantaranya sekitar 75% mengalami 

gejala kelelahan mata. Hal ini disebabkan kurangnya penerangan didalam kelas 

dan terhalangnya sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan. Selain itu rata-

rata siswa melihat didalam ruang kelas ± 5 jam selama proses kegiatan belajar 

mengajar. Dengan kata lain siswa harus menajamkan penglihatannya agar dapat 

membaca tulisan dipapan tulis maupun dibuku, sehingga keluhan pegal-pegal 

disekitar mata dialami oleh siswa. 
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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. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat penulis rumuskan masalah 

“Adakah pengaruh intensitas penerangan terhadap kelelahan mata pada siswa 

kelas IV dan V Sekolah Dasar Negeri 02 Kuripan-Purwodadi?” 

C. 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 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Menambah wacana, informasi, pengetahuan dan referensi di perpustakaan 

Program Studi Kesehatan Masyarakat berkaitan dengan studi ilmu bidang 

Ergonomi 
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2. Bagi Instansi Pendidikan 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan khususnya bagi SD Negeri 02 

Kuripan-Purwodadi dan instansi pendidikan pada umumnya mengenai 

fasilitas belajar berupa desain penerangan diruang kelas yang nyaman 

3. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai data dasar bagi penelitian selanjutnya untuk menggali dan melakukan 

penelitian berikutnya   


