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Abstrak 

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa semua responden memiliki pencahayaan lokal yang 

buruk dan dibawah NAB yang ditetapkan (300 luks). Maksimal pencahayaan yang didapat hanya 

sebesar 160,4 luks. Pada penelitian di SD X Semarang hubungan antara pencahayaan lokal dengan 

kelainan refraksi miopia tidak dapat dianalisis karena hasil yang homogen dan berada dibawah NAB. 

Akan tetapi didapatkan korelasi yang bermakna antara iluminasi dengan jarak kerja (p=0,002) 

dengan kekuatan korelasi 0,174 menunjukkan korelasi antara iluminasi dengan miopia sangat lemah. 

Kata Kunci: Penerangan Ruangan Kelas, Kelainan Miopia.   

 

Pendahuluan 

Pada era sekarang ini banyak 

perkembangan pemakaian lensa kontak yang 

terlalu luas di bandingkan dengan pemakaian 

kacamata. Namun seiring berkembangnya 

dengan  pesat, banyak kalangan anak muda 

sekarang  yang tidak tahu akan peraturan 

pemakaian lensa kontak yang baik dan benar 

dan serta tidak sesuai dengan jangka pakai 

lensa kontak tersebut. 

Lensa kontak adalah sebuah bahan lunak yang 

dilektakan di depan kornea yang memiliki 

fungsi sama dengan kacamata yaitu dapat 

mengoreksi kelainan refraksi, kelaianan 

akomodasi, terapi dan kosmetika. Lensa 

kontak sendiri kini sudah banyak memiliki 

berbagai macam warna dan merek. 

Lensa kontak juga banyak memiliki jenis 

diantaranya jenis lensa kontak keras (hard 

contact lens), jenis lensa kontak lunak (soft 

contact lens), RGP (Riqid Gas Permeable) 

namun juga dengan kelebihan dan 

kekurangannya itu sendiri. 

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 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 

ruangan kelasnya. Adapun bila kondisi tersebut 

berlangsung lama dan secara terus menerus 

(selama masa sekolah) akibat yang ditimbul 

akan lebih jauh dapat menyebabkan gangguan 

penglihatan (Depkes RI, 2008). 

 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. (Djupri,2013) 

 Sekolah sebagai tempat proses belajar 

dan mengajar, merupakan tempat mentransfer 

ilmu dari pengajar kepada murid. Sekolah 
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Dasar sebagai tempat awal jenjang keilmuan 

kepada para siswa memegang peranan penting 

dalam menanamkan dasar keilmuan tersebut. 

Sehingga penting bagi kita untuk memastikan 

bahwa proses belajar dan mengajar di sekolah 

dasar  berlangsung optimal. Dari banyak sistem 

yang ada dalam menunjang proses belajar dan 

mengajar ini, salah satu yang cukup penting 

adalah sistem pencahayaan yang ada dalam 

bangunan sekolah terutama pada ruangan 

kelas.( R Wibowo,2017) 

 Karena sistem pencahayaan sangat 

berpengaruh pada optimalnya proses belajar 

mengajar juga pada kesehatan jangka panjang 

pada siswa. Sistem pencahayaan ini diterapkan 

berdasarkan asumsi – asumsi perencanaan saat 

gedung sekolah tersebut dibangun. Perubahan 

kondisi internal dan eksternal merubah kondisi 

– kondisi yang di asumsikan oleh perencana 

terdahulu. Hal ini terutama terjadi di kawasan 

perkotaan dimana kondisi lingkungan 

eksternal yang berkembang pesat dan berubah 

signifikan tanpa bisa dikontrol dan kondisi 

internal yang juga berubah karena kebutuhan 

yang meningkat pesat. Sehingga perlu adanya 

perbaikan – perbaikan pada design yang sudah 

ada, agar perubahan – perubahan yang terjadi 

tidak berpengaruh secara signifikan pada 

kondisi sekolah terutama pada ruang kelas.  

 Pencahayaan merupakan salah satu 

faktor untuk mendapatkan keadaan lingkungan 

yang aman dan nyaman dan berkaitan erat 

dengan produktivitas manusia. Pencahayaan 

yang baik memungkinkan orang dapat melihat 

objek – objek yang dikerjakan secara jelas dan 

cepat. 

 Untuk ruang kelas, jika ditinjau 

menurut kegiatan utama, yaitu kegiatan belajar 

mengajar. Umumnya, ruang kelas merupakan 

suatu ruangan dalam yang berfungsi sebagai 

tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses 

kegiatan belajar mengajar.  

 Dalam lingkup kegiatan pendidikan, 

ruangan ini terdapat hampir diseluruh 

bangunan, yang dimanfaatkan oleh guru dan 

siswa dan bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman dan kecerdasan serta untuk 

mengasah keahlian suatu individu secara 

abstrak maupun empiris.( R Wibowo, 2017) 

  Ruang kelas digunakan 

sebagai tempat mentransfer ilmu dari guru 

kepada siswanya. Kondisi yang nyaman dan 

sehat adalah salah satu faktor yang sangat 

penting dalam menunjang proses mentransfer 

ilmu dalam proses belajar dan mengajar yang 

berlangsung. Demikian juga kondisi kelas 

tidak hanya harus nyaman tapi juga harus 

memenuhi standar yang ditetapkan yang 

berkoleransi dengan kesehatan dari peserta 

didik dan juga para guru. Pada kondisi di 

lapangan ditemukan bahwa ruang kelas 

sekolah dasar yang ada, kurang memenuhi 

standar yang ditetapkan untuk mendukung 

fungsi ruang tersebut. Perlu diadakan evaluasi 

terhadap kualitas system pencahayaan, 

terutama diruang kelas Sekolah Dasar yang 

sudah ada, baik itu disebabkan faktor eksternal 

maupun faktor internal. Faktor eksternal lebih 

pada design awal sebuah sekolah yang 

memiliki standar yang telah ditetapkan 

berdasarkan kajian – kajian yang ada pada 

masa standaritu ditetapkan. Kajian – kajian 

tersebut misalnya tata massa bangunan dan 

arah orientasi bangunan berdasarkan kondisi 

umum site dan kondisi di sekeliling site. (R 

Wibowo, 2017). Sedangkan pada masa 

sekarang ini terutama dikawasan perkotaan, 

kondisi sekeliling site sudah banyak berubah 

dari saat standar – standar itu di tetapkan. 

Perubahan kondisi lingkungan sekitar sekolah 

tidak diprediksi dan tak terkontrol. Kondisi isu 

global warming yang membuat pemerintah 

mengalakkan program dilingkungan sekolah 

sebagai respon atas isu tersebut, membuat 

sekolah harus memiliki banyak tanaman baik 

tanaman rendah maupun taman pelindung. 

Kondisi ini membuat terhalangnya atau 

berkurangnya kuat cahaya yang masuk dalam 

kelas. Kondisi pencahayaan buatan juga 

kurang mendukung karena dibuat seadanya 

dan tidak sesuai dengan kondisi sesuai standar 

yang diatur. Belum lagi di tambah dengan 

berkembangnya lingkungan bangunan di 

sekitar sekolah.  

  Menurut Fritz Hollwich 

(1972), menyebutkan bahwa penerangan yang 

memadai bisa mencegah terjadinya astenopia 

(kelelahan mata ) dan mempertinggi kecepatan 

dan efisiensi membaca. Penerangan yang 

kurang bukannya menyebabkan penyakit mata, 

tetapi menimbulkan kelelahan mata.  

Kelelahan mata disebabkan stress yang terjadi 

pada fungsi penglihatan. Stress pada otot 

akomodasi dapat terjadi pada saat seseorang 

berupaya untuk melihat pada objek berukuran 

kecil dan pada jarak yang dekat dalam waktu 
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yang lama. Pada kondisi demikian otot – otot  

mata akan bekerja secara terus menerus dan 

lebih dipaksakan. Ketegangan otot – otot 

pengakomodasi makin besar sehingga 

terjadinya peningkatan asam laktat dan sebagai 

akibatnya terjadi kelelahan mata. Kelelahan 

mata ditandai adanya : Rangsangan, berair dan 

memerahnya konjungtiva, Melihat rangkap, 

Pusing, Berkurangnya kemampuan akomodasi, 

Menurunnya tajam penglihatan, kepekaan 

kontras dan kecepatan persepsi. Tanda – tanda 

tersebut di atas timbul apabila penerangan 

tidak memadai dan refraksi mata ada kelainan. 

(R Wibowo, 2017).  Ruang yang 

mengalami perubahan tingkat penerangan akan 

mempengaruhi penglihatan individu. Kondisi 

dari keadaan terang kemudian  gelap dan 

sebaliknya merupakan transisi yang 

berpengaruh pada proses stimulasi reseptor di 

mata. Terjadinya transisi ini mengakibatkan 

perlunya mata untuk menyesuaikan daripada 

keadaan gelap agar dapat melihat.  

 Kemampuan adaptasi ini bergantung 

pada tingkat penerangan yang berubah dan 

waktu penglihatan pada ruang. Pada saat 

terjadi transisi, terdapat perubahan intensitas 

cahaya. Jika terlalu kontras dan dalam waktu 

yang cepat, mata akan mengalami kebutaan 

sesaat sebelum akhirnya mampu beradaptasi. 

Mata manusia beradaptasi lebih lama jika 

beralih dari kondisi terang kemudian gelap 

daripada sebaliknya. Dibutuhkan waktu sekitar 

10 menit sebelum terbiasa dengan perubahan 

yang terjadi, dan lebih dari 30 menit untuk 

dapat benar – benar beradaptasi. ( Michel, 

1996)  

 Perubahan intensitas cahaya dari gelap 

akan meminimalkan simulasi yang akan 

diterima reseptor. Mata kemudian akan 

beradaptasi dengan perubahan ini. Kurangnya 

cahaya merupakan sinyal bagi lensa untuk 

berakomodasi maksimal. Pupil akan membuka 

lebih lebar sebagai usaha untuk mendapatkan 

cahaya semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan 

karena perlunya individu untuk menangkap 

objek pada penglihatan sebagai sumber 

informasi.(Lang, 1987) 

 

Pengukuran Penerangan  

Alat yang digunakan untuk mengukur 

intensitas penerangan adalah “ lux meter”. alat 

ini dapat mengubah energi cahaya menjadi 

energi listrik dalam bentuk arus digunakan 

untuk menggerakkan jarum skala. Untuk alat 

digital, energi listrik diubah menjadi angka 

yang dapat dibaca pada layar monitor. 

Intensitas penerangan di ukur dengan dua cara 

yaitu :  

1. Penerangan setempat yaitu penerangan 

ditempat kerja, pengukurannya dapat 

dilakukan di atas meja maupun pada objek 

kerja. 

2. Penerangan umum yaitu penerangan yang 

pengukurannya dilakukan pada titik 

potong horizontal panjang dan lebar 

ruangan setiap jarak 1 meter dari lantai. 

Menurut SNI 16- 7062 – 2004 jarak tertentu 

dapat dibedakan derdasarkan luas ruangan 

sebagai berikut : 

1. Luas ruangan kurang dari 10 meter 

persegi : titik potong horizontal panjang 

dan lebar ruangan adalah pada jarak setiap 

1 meter. 

2. Luas ruangan antara 10 meter persegi 

sampai 100 meter persegi : titik potong 

garis horizontal panjang dan lebar 

ruangan adalah pada jarak setiap 3 meter. 

Penerangan yang baik adalah penerangan yang 

memungkinkan pekerja dapat melihat objek 

dengan baik, jelas, dan tanpa upaya yang 

dipaksakan serta sesuai dengan jenis 

pekerjaannya. Menurut Suma’mur (2009), sifat 

– sifat penerangan yang baik memenuhi faktor 

antara lain: 

1. Pembagian luminansi dalam lapangan 

penglihatan. 

2. Pencegahan kesilauan. 

3. Arah sinar. 

4. Warna dan  

5. Panas penerangan terhadap kelelahan 

mata. 

 Penerangan yang kurang baik adalah 

penerangan dimana kurang dapat melihat 

objek dalam lingkungan kerja dapat 

memicu beberapa masalah seperti : 

1. Kelelahan mata. 

2. Kelelahan mental. 

3. Kerusakan alat penglihatan. 

4. Keluhan pegal disekitar mata. 

5. Bertambahnya kecelakaan. 

Sumber Penerangan  

Sumber penerangan dibagi dua yaitu : 

1. Penerangan alami adalah penerangan 

yang dihasilkan oleh sumber cahaya alami 

yaitu matahari yang cahayanya kuat tetapi 

bervariasi menurut jam, musim, dan 
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tempat. Pencahayaan yang bersumber dari 

matahari dirasa kurang efektif 

dibandingkan dengan cahaya buatan. Hal 

ini disebabkan karena matahari tidak 

dapat memberikan intensitas cahaya yang 

tetap. 

2. Penerangan buatan adalah penerangan 

yang dihasilkan oleh sumber cahaya 

selain cahaya alami. Apabila pencahayaan 

alami tidak memadai atau posisi ruangan 

sukar untuk dicapai oleh pencahayaan 

alami dapat dipergunakan pencahayaan 

buatan. ( Padmanaba, 2006) 

 

Penerangan Ruangan  

Penerangan dalam ruangan yang harus 

diperhatikan pertama kali adalah kuat 

penerangan, warna cahaya yang diperlukan dan 

arah pencahayaan sumber penerangan. Kuat 

penerangan akan menghasilkan Luminansi 

karena pengaruh faktor pantulan dinding 

maupun lantai ruangan.Kuat penerangan 

ruangan dikatagorikan menjadi 6 yaitu : 

1. Penerangan Ekstra Rendah, dibawah 50 lux. 

2. Penerangan Rendah, dibawah 150 lux. 

3. Penerangan Sedang, 150 hingga 175 lux. 

4. Penerangan Tinggi : 

1) Penerangan Tinggi I, 200 lux. 

2) Penerangan Tinggi II, 300 lux. 

3) Penerangan Tinggi III, 450 lux. 

5. Penerangan Sangat Tinggi, 700 lux. 

6. Penerangan Ekstra Tinggi diatas 700 lux. 

 Pancaran cahaya perlu mendapatkan 

perhatian pada perencanaan penerangan 

disamping warna yang dihasilkan sumber 

cahaya. Sumber cahaya adalah satuan 

penerangan disamping warna yang terdiri 

dari lampu beserta perlengkapannya baik 

untuk operasi kelistrikan maupun untuk 

mengatur distribusi cahaya, memposisikan 

lampu, melindungi lampu serta 

menghubungkan lampu dengan sumber 

tegangan. ( Heri M,Kholiq,2007) 

 

 

Standar Penerangan Ruangan 

Tabel standar kuat penerangan 

 

Nama Ruangan 

 

Lux 

 

Ruang komputer 

 

350 

 

Ruang Gambar 

 

750 

 

Ruang Kelas 

 

250 

 

Perpustakaan 

 

300 

 

Laboratorium 

 

500 

 

Kantin 

 

200 

 

Tabel standar intensitas cahaya pada 

ruangan 

 

Nama Ruangan  

 

Tingkat 

Pencahayaan (lux) 

 

Pekerjaan Kasar 

 

100 – 250 

 

Pekerjaan Sedang 

 

200 – 500 

 

Pekerjaan Halus 

 

500 – 1000 

 

Pekerjaan Sangat 

Halus 

 

1000 – 2000 

 

Pemeriksaan Warna 

 

750 

 

 

 

Metodologi Penelitian 

Desaindan Jenis Penelitian 

Penelitian inimenggunakan metode 

penelitian deskriptif, penelitian deskriptif 

adalah metode yang dimaksud untuk 

mendeskripsikan peristiwa – peristiwa yang 

ada dan masih terjadi sampai saat ini. 

Tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran 

lengkap mengenai setting sosial yang 

dimaksudkan untuk explorasi dan klarifikasi 

mengenai suatu fenomena atau kenyataan 

sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah 

variabel yang berkenaan dengan masalah dan 

unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. 

Hasil Penelitian 

Hubungan Lingkungan Kelas Terhadap 

Kelainan Refraksi Miopia  

Tabel  kelainan refraksi 

Kelainan 

refraksi 

miopia 

 

Frekuensi 

 

Persentase 

Ya  29 53,7 

Tidak  25 46,3 
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Jumlah  54 100 

 

Hasil pengukuran menunjukkan 

bahwa semua responden memiliki 

pencahayaan lokal yang buruk dan dibawah 

NAB yang ditetapkan (300 luks). Maksimal 

pencahayaan yang didapat hanya sebesar 160,4 

luks. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

seluruh responden, baik yang mengalami 

miopia maupun tidak mengalami miopia, 

mendapatkan jumlah pencahayaan lokal 

dibawah NAB. Maka dari itu hasil uji chi 

square tidak dapat dilakukan. Hal ini 

disebabkan karena cahaya lokal yang diterima 

di setiap meja dibawah NAB (Nilai Ambang 

Batas) untuk pencahayaan yang berada di 

kisaran 250 – 300 luks. Walaupun dengan uji 

chi-square pencahayaan lokal tidak 

berhubungan secara bermakna dengan miopia 

pada penelitian ini, namun didapatkan korelasi 

yang bermakna antara iluminasi dengan jarak 

kerja (p=0,002) dengan kekuatan korelasi 

0,174. Korelasi tersebut positif yang berarti 

perubahan iluminasi akan diikuti perubahan 

miopia namun kekuatan korelasi hanya 0,174 

menunjukkan korelasi antara iluminasi dengan 

miopia sangat lemah. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan penelitian  diatas 

didapatkan akibat dari pemakaian fasilitas 

kerja yang tidak ergonomis akan menyebabkan 

perasaan tidak nyaman, konsentrasi menurun, 

mengantuk dan lain sebagainya, hal ini juga 

terjadi pada siswa sekolah dasar dalam kualitas 

penerangan ruangan kelasnya. Apabila kondisi 

tersebut terjadi terus menerus maka dapat 

menyebabkan gangguan penglihatan.  

Dan penerangan yang kurang juga 

mempengaruhi tajam penglihatan yaitu dimana 

tajam penglihatan akan menurun dikarenakan 

kelelahan mata. Kelelahan mata disebabkan 

stres yang terjadi pada fungsi penglihatan. 

Penerangan yang kurang juga dapat memicu 

beberapa masalah seperti : 

1. Kelelahan mata. 

2. Kelelahan mental. 

3. Kerusakan alat penglihatan. 

4. Keluhan pegal disekitar mata. 

5. Bertambahnya kecelakaan. 

 Maka dari itu ada beberapa hal yang harus 

di perhatikan dalam penerangan ruangan 

seperti, kuat penerangan, warna cahaya 

yang diperlukan dan arah cahaya sumber 

penerangan. Kuat penerangan akan 

menghasilkan luminansi karena pengaruh 

faktor pantulan dinding maupun lantai 

ruangan.Penerangan yang baik dapat 

memenuhi beberapa faktor yaitu : 

1. Pembagian luminansi dalam lapangan 

penglihatan. 

2. Pencegahan kesilauan. 

3. Arah sinar. 

4. Warna dan  

5. Panas penerangan terhadap kelelahan 

mata. 

Standar penerangan ruangan yang harus 

diperhatian yaitu, untuk ruangan kelas 250 lux, 

pekerjaan kasar 100 – 250 lux, pekerjaan 

sedang 200 – 500 lux dan pekerjaan halus 500 

– 1000 lux. 

Pencahayaan ruangan yang kurang 

memenuhi standar ruangan dapat mengganggu 

penglihatan, karena jika pencahayaan kurang 

atau lebih besar pupil harus berusaha 

menyesuaikan cahaya yang diterima oleh mata. 

Akibatnya mata harus memicing silau atau 

berkontraksi secara berlebihan. Pupil akan 

melebar jika menerima cahaya yang kecil , hal 

ini merupakan salah satu penyebab mata 

menjadi lelah.  

 

Simpulan 

Dari penelitian di atas dapat di ambil 

kesimpulan yaitu Pada penelitian di SD X 

Semarang hubungan antara pencahayaan 

lokal dengan kelainan refraksi miopia tidak 

dapat dianalisis karena hasil yang homogen 

dan berada dibawah NAB. Akan tetapi 

didapatkan korelasi yang bermakna antara 

iluminasi dengan jarak kerja (p=0,002) 

dengan kekuatan korelasi 0,174 

menunjukkan korelasi antara iluminasi 

dengan miopia sangat lemah. Maka dari itu 

dapat dikatakan bahwa penerangan yang 

kurang dapat mempengaruhi turunnya 

tajam penglihatan yang disebabkan oleh 

kelelahan mata. 

 

Saran 

Bagi Penulis 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut 

mengenai refraksi, terutama pada faktor yang 

tidak di cantumkan dalam penelitian ini atau 
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penelitian yang sama dengan lokasi yang 

berbeda serta metode yang berbeda. 

 

 

Bagi Institusi 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai masukan dan tambahan informasi, agar 

dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi 

mahasiwa untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat. 
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