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ABSTRAK 
 

Anita Oktaviana. 2007. Hubungan antara Beban Kerja dengan Kelelahan Kerja 
Mengajar pada Guru Sekolah Dasar se-Kecamatan Gabus Kabupaten 
Grobogan Tahun 2006. Skripsi. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu 
Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. 
Kata kunci : beban kerja, kelelahan kerja mengajar 
 

Di masyarakat terkesan kualitas pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai 
dengan perguruan tinggi kualitasnya rendah. Guru Sekolah Dasar sebagai guru kelas 
mengeluh, karena harus siap mengajar kesemua bidang studi di sekolah dasar 
disamping juga harus membuat persiapan mengajar tertulis kesemua bidang studi. 
Sehingga tugas guru menjadi tanggung jawab profesi yang begitu besar. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah adakah hubungan antara beban 
kerja dengan kelelahan kerja mengajar pada guru Sekolah Dasar se-Kecamatan 
Gabus Kebupaten Grobogan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara beban kerja dengan kelelahan kerja mengajar pada guru Sekolah 
Dasar se-Kecamatan Gabus Kebupaten Grobogan.  

Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan metode survey dan 
pendekatan crossectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Sekolah 
Dasar se-Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan sejumlah 288 orang. Sampel yang 
diambil sejumlah 58 orang yang diperoleh secara acak dengan teknik porposive 
sampling. Pengumpulan data digunakan kuesioner. Data tentang beban kerja 
digunakan kategori beban kerja berdasarkan denyut nadi. Data yang diperoleh dalam 
penelitian ini dioleh dengan menggunakan statistik uji chi-square dengan derajat 
kemakmaan 0,05.  
 Hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar responden mengalami 
kelelahan kerja sedang sebesar 67,2% dan beban kerja ringan sebesar 56,9%. Hasil 
uji statistik didapatkan hasil p value untuk hubungan antara beban kerja dengan 
kelelahan kerja mengajar sebesar 0,001 dengan koefisien kontingensi sebesar 0,435.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan ada 
hubungan antara beban kerja dengan kelelahan kerja mengajar pada Guru Sekolah 
Dasar. Dari hasil penelitian saran yang diajukan adalah untuk mengurangi beban 
kerja mengajar guru Sekolah Dasar, oleh Dinas Pendidikan khususnya sebaiknya 
melakukan perubahan sistem pendidikan seperti halnya pada sekolah menengah 
keatas yaitu dengan penetapan guru sesuai dengan bidang pelajaran tertentu, 
sehingga guru tidak harus terlalu banyak menyiapkan materi untuk siswa setiap hari, 
untuk meningkatkan kualitas pengajaran khususnya di Kecamatan Gabus dan 
Indonesia pada umumnya, sebaiknya adanya pembatasan jam mengajar maksimal 
dan minimal yang jelas pada masing-masing bidang pelajaran serta diimbangi 
dengan peningkatan kesejateraan bagi guru-guru Sekolah Dasar.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

1. “Kesalahan dibutuhkan untuk meraih sukses! Kesalahan adalah bagian terpenting 

dalam proses belajar. Jangan pernah menghukum sebuah kesalahan, namun 

belajarlah darinya” (Stephen R. Covey, 2000:5).  

2. “Tak peduli berapa jauh jalan salah yang anda jalani, putar arah sekarang juga” 

(Rhenald Kasali, 2005:15).  

 

 

 

 

 

 PERSEMBAHAN 

 Skripsi ini dipersembahkan sebagai wujud 

Darma Bakti Ananda kepada Almamater 

Universitas Negeri Semarang, Ibunda dan 

Ayahanda serta keluargaku tercinta.  

  

 

 

 

 

 v



KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, 

sehingga skripsi dengan judul Hubungan antara Beban Kerja dengan Kelelahan 

Kerja Mengajar pada Guru Sekolah Dasar se-Kecamatan Gabus Kabupaten 

Grobogan ini dapat diselesaikan, sebagai salah satu syarat yang diperlukan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat. 

 Keberhasilan penyelesaian penelitian sampai dengan tersusunnya skripsi ini 

atas bantuan dari berbagai pihak, dengan rendah hati disampaikan rasa terima kasih 

kepada:  

1. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, atas ijin 

penelitian.  

2. Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, atas sarannya.  

3. Pembimbing I, Ibu Dra. E. R. Rustiana, M.Si, atas bimbingan dan arahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

4. Pembimbing II, Bapak. Drs. Harry Pramono, M.Si, atas bimbingan dan arahan 

dalam penyusunan skripsi ini.  

5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, atas ilmunya selama 

kuliah.  

6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gabus Kabupaten 

Grobogan beserta staf, atas kerjasamanya.   

7. Bapak dan Ibu serta keluargaku tercinta atas dukungan dan bantuan baik materiil 

maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.  

 vi



8. Mas Syamsul atas motivasinya dan kesabarannya serta adikku, kakakku dan 

teman-teman IKM Angkatan 2001 serta semua pihak yang terlibat dalam 

penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, 

terima kasih atas bantuannya.  

Semoga amal baik dari semua pihak, mendapatkan imbalan yang berlipat 

ganda dari Allah SWT. Akhirnya disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh 

dari sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.    

 

 

 

     Semarang,   Januari  2007 

  

         Penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vii



DAFTAR ISI 

  

          Halaman 

JUDUL   ............................................................................................................    i 

ABSTRAK ........................................................................................................   ii 

PENGESAHAN ...............................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................................................  v  

KATA PENGANTAR .....................................................................................  vi 

DAFTAR ISI ....................................................................................................   viii  

DAFTAR TABEL.............................................................................................  x 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................  xi 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................   xii 

BAB I. PENDAHULUAN ...............................................................................  1 

1.1 Latar Belakang ................................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ...........................................................................   2 

1.3 Tujuan Penelitian.............................................................................  2 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian ................................................................  3 

1.5 Keaslian Penelitian .........................................................................   3 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian ..............................................................  4 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................  6 

2.1 Landasan Teori ...............................................................................   6 

2.1.1   Kesehatan Kerja ...................................................................   6 

2.1.1.1 Kapasitas Kerja ...................................................................   6 

2.1.1.2  Lingkungan Kerja ..............................................................   7 

2.1.1.3  Beban Kerja .......................................................................   7 

2.1.2   Kelelahan Kerja ...................................................................   9 

2.1.2.1 Pengertian Kelelahan Kerja ................................................   9 

2.1.2.2 Penyebab Kelelahan ...........................................................  10  

2.1.2.3 Gejala Kelelahan .................................................................  15 

2.1.2.4 Cara Mengurangi Kelelahan ...............................................   16 

2.1.2.5 Jenis Kelelahan ...................................................................  17 

2.1.2.6 Mekanisme Kelelahan ........................................................   18 

 viii



2.1.2.7 Akibat Kelelahan ................................................................  19 

2.1.2.8 Cara Pengukuran Kelelahan ...............................................   20 

2.1.3 Hubungan Beban Kerja dengan Kelelahan Kerja  

         Mengajar Guru Sekolah Dasar ..............................................   22 

2.2 Kerangka Teori ...............................................................................   24 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN ....................................................  25 

3.1 Kerangka Konsep ...........................................................................  25 

3.2 Hipotesis  ........................................................................................   25 

3.3 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel ...................   25 

3.4 Jenis dan Rancangan Penelitian ......................................................   26 

3.5 Populasi dan sampel Penelitian ......................................................   26 

3.6 Instrumen Penelitian .......................................................................   27 

3.7 Teknik Pengambilan Data ..............................................................   27 

3.8 Teknik Analisis Data ......................................................................  28 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................  31 

4.1 Hasil Penelitian ...............................................................................   31 

4.2 Pembahasan ....................................................................................  39 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN ...............................................................  43 

5.1 Simpulan .........................................................................................  43 

5.2 Saran ...............................................................................................  43 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  45 

LAMPIRAN .....................................................................................................  47  

 

 

 

 

 

 

 

 ix



DAFTAR TABEL 

 

Tabel  Halaman 

1. Keaslian Penelitian ......................................................................................   4 

2. Klasifikasi metabolisme, respirasi, temperatur badan dan denyut jantung 

      sebagai media pengukur beban kerja ..........................................................   9 

3. Distribusi Responden menurut Jenis Kelamin ............................................   31 

4. Distribusi Responden menurut Umur .........................................................   32 

5. Distribusi Responden menurut Status Gizi .................................................  33 

6. Distribusi Responden menurut Masa Kerja ................................................   33 

7. Distribusi Responden menurut Beban Kerja ...............................................   34 

8. Distribusi Responden menurut Kelelahan Kerja Mengajar ........................   36 

9. Perasaan Subyektif Kelelahan Saat Bekerja ...............................................   36 

10. Hubungan antara Beban Kerja dengan Kelelahan Kerja Mengajar Guru  

      Sekolah Dasar ..............................................................................................  37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x



DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar   Halaman 

1. Penyebab Kelelahan ....................................................................................  10 

2. Neraca Keseimbangan Aktivitas dan Inhibisi Kelelahan ............................   19 

3. Kerangka Teori ............................................................................................   24 

4. Kerangka Konseptual  .................................................................................  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 xi



DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran       Halaman  

1 Kuesioner Penelitian untuk menguji validitas dan reliabilitas .................     47 

2 Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner .................................................      50 

3 Kuesioner Penelitian ................................................................................       51 

4 Rekap Jawaban Kuesioner .......................................................................      54 

5 Uji Univariat ............................................................................................    58 

6 Uji Bivariat ..............................................................................................   60 

7 Uji Regresi ...............................................................................................  61 

8 Dokumentasi Penelitian ...........................................................................     62 

9 Surat Keputusan Dosen Pembimbing .......................................................    63 

10 Surat Ijin Penelitian ..................................................................................     64 

11 Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian ....................................    65 

12 Surat Keputusan Ujian .............................................................................     67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 xii



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan masyarakat 

sejahtera, adil dan makmur. Pembangunan dilakukan dalam berbagai bidang, salah 

satunya adalah bidang kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal. Masyarakat yang dimaksud adalah seluruh masyarakat 

Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras dan tingkat pendidikan bahkan 

pekerjaan yang dikerjakan.  

Kesehatan kerja merupakan salah satu bidang kesehatan masyarakat yang 

memfokuskan perhatian pada masyarakat pekerja baik yang berada di sektor formal 

maupun yang berada di sektor informal (Depkes RI, 2003:3). Kesehatan kerja 

bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya baik fisik, 

mental maupun sosial. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan usaha-usaha preventif, 

kuratif dan rehabilitatif terhadap penyakit-penyakit atau gangguan kesehatan yang 

diakibatkan oleh faktor pekerjaan, lingkungan kerja serta penyakit umum. Kesehatan 

kerja dapat dicapai secara optimal jika tiga komponen kerja berupa kapasitas pekerja, 

beban kerja dan lingkungan kerja dapat berinteraksi secara baik dan serasi 

(Suma’mur, 1996:49).  

Beban kerja dari setiap pekerja berbeda-beda, sesuai dengan jenis 

pekerjaannya. Beban kerja dapat berupa beban mental, fisik dan sosial. Beban mental 

ditemukan pada saat melakukan pekerjaan yang menggunakan pikiran sebagai alat 

utama seperti pekerjaan guru mengajar.   

1 
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Guru Sekolah Dasar sebagai guru kelas mengeluh karena harus siap mengajar 

semua bidang studi di SD, disamping juga harus membuat persiapan mengajar 

tertulis untuk semua bidang studi tersebut. Tugas guru yang lain adalah memberi 

bimbingan konseling kepada siswa antara lain memelihara disiplin, menilai 

kemajuan siswa, membuat laporan kepada orang tua murid, tanggung jawab 

kurikuler, tanggung jawab professional, penilaian terhadap diri sendiri dan hubungan 

terhadap personil sekolah lainnya.  

Di masyarakat Indonesia terkesan kualitas pendidikan mulai Sekolah Dasar 

sampai dengan Perguruaan Tinggi masih rendah. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Tjok Rai Partajaya, dkk di Sukawati Bali, diperoleh hasil bahwa 30% 

kelelahan Guru Sekolah Dasar tergolong sangat berat, yaitu 35% berat, 25% 

tergolong sedang, 7% tergolong ringan dan 3% tergolong sangat ringan. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji apakah ada 

hubungan antara beban kerja dengan kelelahan kerja mengajar pada Guru Sekolah 

Dasar se-Kecamatan Gabus Grobogan Tahun 2006. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah adakah hubungan antara beban kerja dengan kelelahan kerja mengajar pada 

Guru Sekolah Dasar se-Kecamatan Gabus Grobogan Tahun 2006? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

beban kerja dengan kelelahan kerja mengajar pada guru Sekolah Dasar se-

Kecamatan Gabus Grobogan.  



 3

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengetahui beban kerja pada Guru Sekolah Dasar.  

1.3.2.2 Mengetahui tingkat kelelahan kerja mengajar pada Guru Sekolah Dasar.  

1.3.2.3 Menganalisis hubungan antara beban kerja dan kelelahan kerja mengajar 

pada Guru Sekolah Dasar.  

1.4 Manfaat Hasil Penelitian  

1.4.1 Manfaat bagi Instansi Pendidikan  

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi bagi instansi 

pendidikan terutama Dinas Pendidikan Kecamatan Gabus Kebupaten Grobogan 

mengenai kesehatan kerja serta besar beban kerja yang harus ditanggung oleh Guru 

Sekolah Dasar. 

1.4.2 Manfaat bagi Pendidikan  

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan data dan informasi 

yang dapat digunakan sebagai bahan pustaka guna pengembangan ilmu kesehatan 

dan keselamatan kerja.  

1.4.3 Manfaat bagi Penulis 

Dapat meningkatkan pengetahuan dan sarana pengembangan teori yang telah 

di dapat dalam perkuliahan sehingga diperoleh pengalaman langsung khususnya 

mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang ditulis dalam bentuk tulisan ilmiah. 

1.5 Keaslian Penelitian  

Berikut merupakan pembeda penelitian ini dengan penelitian yang sudah 

pernah ada.  
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Tabel 1 

Keaslian Penelitian 

No Judul 
Penelitian 

Nama 
Peneliti 

Tahun 
dan 

Tempat 
Penelitian 

Rancangan 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian

1. Kelelahan 
Guru 
Mengajar 
Ditinjau dari 
Beban Kerja 
di Sekolah 
Dasar 
Sekecamatan 
Sukawati, 
Gianyar Bali 

Tjok Rai 
Partajaya, 
M. 
Yusuf, I 
Made 
Anom 
Santiana 

2003, 
Kecamatan 
Sukawati 
Gianyar 
Bali 

Deskriptif  Variabel 
bebas 
Beban 
kerja 
Variabel 
terikat 
kelelahan 
guru 
mengajar  

30% 
kelelahan 
tergolong 
sangat 
berat, 
35% 
tergolong 
berat, 
25% 
tergolong 
sedang, 
7% 
tergolong 
ringan dan 
3% 
tergolong 
sangat 
ringan.  

 
Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:  

1) Analisis data yang digunakan adalah uji korelasi Chi Square dan dilanjutkan 

dengan analisis pengaruh dengan uji regresi linier sederhana 

2) Rancangan penelitian yang digunakan explanatory research dengan metode 

pendekatan cross sectional 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian  

Guna menghindari terjadinya perbedaan pemahaman terhadap hasil penelitian 

yang diakibatkan oleh ketidaksamaan sudut pandang terhadap ruang lingkup tempat, 

waktu dan materi, maka perlu pembatasan ruang lingkup.  

 



 5

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat  

Lingkup tempat dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri se-

Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.  

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu  

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2006.  

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Penelitian ini termasuk dalam materi kesehatan dan keselamatan kerja tentang 

beban kerja dan kelelahan kerja. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Kesehatan Kerja 

Menurut Suma’mur (1996) kesehatan kerja mempunyai tujuan yang 

ditetapkan dalam The Joint LO/WHO Committee on Occupational Health pada tahun 

1950, yaitu: 

1. Memberikan pemeliharan dan peningkatan derajat kesehatan ketingkat setinggi-

tingginya, baik fisik, mental dan kesejahteraan sosial masyarakat pekerja disemua 

lapangan pekerjaan.  

2. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan masyarakat pekerja yang diakibatkan 

oleh keadaan atau kondisi lingkungan kerjanya.  

3. Memberikan perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dan kemungkinan 

bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor yang membahayakan kesehatan.  

Kesehatan kerja memiliki tiga komponen utama yaitu kapasitas kerja, lingkungan 

kerja dan beban kerja. Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan interaktif yang 

baik dan serasi untuk menghasilkan kesehatan kerja yang optimal.  

2.1.1.1 Kapasitas Kerja 

Menurut Depkes RI (2003:3), kapasitas kerja adalah kemampuan bekerja 

seseorang yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, status kesehatan, pendidikan 

dan ketrampilan. Kapasitas yang dimiliki seorang pekerja erat hubungannya dengan 

pekerjaannya. Semakin tinggi ketrampilan yang dimiliki seorang pekerja maka 

6 
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semakin efisien tubuh dalam bekerja, sehingga beban kerja menjadi relatif lebih 

ringan (Suma’mur, 1996:50). Sebagai contoh seorang pekerja di perpustakaan harus 

orang yang mengerti atau mempunyai keahlian dalam bidang perpustakaan sehingga 

dia dapat bekerja secara maksimal karena sudah memiliki keahlian atau ketrampilan 

dalam bidang tersebut.  

Jenis kelamin berpengaruh dalam melakukan pekerjaan, sebab laki-laki dan 

perempuan berbeda dalam kemampuan fisiknya dan kekuatan ototnya. Ukuran-

ukuran tubuh juga mempengaruhi dalam menjalankan sebuah alat. Sebuah alat yang 

ukurannya tidak sesuai dengan pekerja akan membuat pekerja kesulitan dalam 

mengoperasikan alat tersebut.  

2.1.1.2 Lingkungan Kerja 

Menurut Depkes RI (2003:3), lingkungan kerja adalah lingkungan di sekitar 

tempat kerja yang dapat menjadi beban tambahan pekerja seperti bising, cuaca panas, 

debu, alat kerja yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh, meja kerja yang terlalu tinggi 

dan sebagainya. Beban tambahan tersebut secara sendiri-sendiri maupun bersama-

sama dapat menimbulkan gangguan kesehatan maupun penyakit akibat kerja 

(Suma’mur, 1996:49). Lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap produktivitas 

pekerja.  

2.1.1.3 Beban Kerja 

Menurut Depkes RI (2003:3), beban kerja adalah beban yang diterima pekerja 

untuk menyelesaikan pekerjaannya, seperti mengangkat, berlari dan lain-lain. Setiap 

pekerjaan merupakan beban bagi pelakunya. Beban tersebut dapat berupa fisik, 

mental atau sosial.  
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Seorang tenaga kerja memiliki kemampuan tersendiri dalam hubungan 

dengan beban kerja. Mungkin beberapa tenaga kerja lebih cocok untuk beban fisik, 

atau mental, atau sosial. Namun sebagai persamaan yang umum, masing-masing 

tenaga kerja hanya mampu memikul beban pada suatu berat tertentu. Bahkan ada 

beban yang dirasa optimal bagi seseorang. Inilah maksud penempatan seorang tenaga 

kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Derajat tepat suatu penempatan meliputi 

kecocokan, pengalaman, ketrampilan, motivasi dan lain sebagainya (Suma’mur., 

1996:48). 

Begitu juga dengan oksigen. Setiap individu mempunyai keterbatasan 

maksimum untuk oksigen yang dikonsumsi. Semakin meningkat beban kerja, 

konsumsi oksigen akan meningkat secara proporsional sampai didapat kondisi 

maksimumnya. Beban kerja yang lebih tinggi yang tidak dapat dilaksanakan dalam 

kondisi aerobik, disebabkan oleh kandungan oksigen yang tidak mencukupi untuk 

suatu proses aerobik. Akibatnya adalah manifestasi rasa lelah yang ditandai dengan 

meningkatnya kandungan asam laktat (Nurmianto, 2003:133). 

Derajat beratnya beban kerja tidak hanya tergantung pada jumlah kalori yang 

dikonsumsi, akan tetapi juga bergantung pada jumlah otot yang terlibat pada 

pembebanan otot statis. Konsumsi energi dapat menghasilkan denyut jantung yang 

berbeda-beda, selain itu temperatur sekeliling yang tinggi, tingginya pembebanan 

otot statis serta semakin sedikit otot yang terlibat dalam suatu kondisi kerja dapat 

meningkatkan denyut jantung. Dengan demikian denyut jantung dipakai sebagai 

indeks beban kerja (Nurmianto, 2003:136). Adapun hubungan antara metabolisme, 

respirasi, temperatur badan dan denyut jantung sebagai media pe-ngukur beban kerja 

ditunjukkan pada tabel di bawah ini (Nurmianto, 2003:137).  
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Tabel 2 

Klasifikasi metabolisme, respirasi, temperatur badan dan denyut jantung sebagai 
media pengukur beban kerja 

Beban kerja 
Konsumsi 
oksigen 

(liter/menit) 

Respirasi 
(liter/menit) 

Temperatur 
badan (oC) 

Denyut 
jantung 
(/menit) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Sangat ringan 0,25-0,3 6-7 37,5 60-70 

Ringan 0,5-1 11-20 37,5 75-100 

Agak berat 1-1,5 20-31 37,5-38 100-125 

Berat 1,5-2 31-43 38-38,5 125-150 

Sangat berat 2-2,5 43-56 38,5-39 150-175 

Luar biasa berat 2,5-4 60-100 >39 >175 

Sumber: Nurmianto, 2003:137 

2.1.2 Kelelahan Kerja 

2.1.2.1 Pengertian Kelelahan Kerja  

 Kelelahan (fatigue) merupakan suatu perasaan yang bersifat subyektif. 

Kelelahan adalah suatu kondisi yang disertai penurunan efisiensi dan kebutuhan 

dalam bekerja. Kelelahan merupakan suatu mekanisme perlindungan tubuh agar 

tubuh menghindari kerusakan lebih lanjut, sehingga dengan demikian terjadilah 

pemulihan (Suma’mur, 1989:68).  

 Istilah kelelahan mengarah pada kondisi melemahnya tenaga kerja untuk 

melakukan suatu kegiatan, sehingga berakibat kepada pengurangan kapasitas kerja 

dan ketahanan tubuh. Menurut Nurmianto (2003: 264), kelelahan kerja akan 

menurunkan kinerja dan menambah tingkat kesalahan kerja. Meningkatnya 

kesalahan kerja akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan kerja dalam 

industri. Kelelahan kerja adalah keadaan karyawan yang mengakibatkan terjadinya 

penurunan vitalitas dan produktivitas kerja akibat faktor pekerjaan. Menurut 

Suma’mur (1996: 190), kelelahan kerja mengandung tiga pengertian yaitu: adanya 
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perasaan lelah dan penurunan hasil kerja serta penurunan kesiagaan yang 

kesemuanya berakibat kepada pengurangan kapasitas kerja dan ketahanan tubuh.  

Kelelahan (fatigue) adalah rasa capek yang tidak hilang waktu istirahat 

(Yayasan Spirita, 2004:thl). Istilah kelelahan mengarah pada kondisi melemahnya 

tenaga untuk melakukan suatu kegiatan, walaupun itu bukan satu-satunya gejala. 

Secara umum gejala kelelahan yang lebih dekat adalah pada pengertian kelelahan 

fisik atau physical fatigue dan kelelahan mental atau mental fatigue (Budiono, dkk, 

2003:86). Dengan kelelahan fisik otot kita tidak dapat melakukan kegiatan apapun 

semudah seperti sebelumnya. Dengan kelelahan mental kita tidak dapat memusatkan 

pikiran seperti dulu (Yayasan Spirita, 2004:thl). 

2.1.2.2 Penyebab Kelelahan  

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kelelahan yang 

mempunyai beragam penyebab, namun demikian secara umum dapat dikelompokkan 

seperti pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensitas dan lamanya 

upaya fisik dan psikis 

Irama detak jantung 

Masalah lingkungan 

kerja : 

 Kebisingan 

 Penerangan 

PENYEMBUHAN 

Nyeri dan 

penyakit lainnya 

Masalah-masalah fisik :

 Tanggung jawab 

 Kecemasan 

Konflik 

Tingkat 

Kelelahan
Gizi/Nutrisi 

Sumber: Budiono, dkk, 2003:88 

Gambar 1 
Penyebab Kelelahan 
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Penyebab kelelahan seperti yang dikelompokkan dalam gambar di atas oleh 

Grandjean (1988) merupakan diagram teoritik efek kombinasi dari penyebab 

kelelahan dan usaha yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan tersebut (Budiono, 

dkk, 2003:88). Jantung berdenyut kira-kira 70 kali dalam satu menit pada keadaan 

istirahat. Frekuensi melambat selama tidur dan dipercepat oleh emosi, olahraga, 

demam dan rangsang lain (Ganong, 1999:535). Berbagai macam kondisi kerja dapat 

menaikkan denyut jantung seperti bekerja dengan temperatur yang tinggi, tingginya 

pembebanan otot statis, dan semakin sedikit otot yang terlibat dalam suatu kondisi 

kerja (Nurmianto, 2004:136). 

Kebisingan merupakan bunyi-bunyian yang tidak dikehendaki oleh telinga 

(Wignjosoebroto, 2003:85). Rangsang bunyi bising yang diterima oleh telinga akan 

menyebabkan sensasi suara gemuruh dan berdenging. Timbulnya sensasi suara ini 

akan menggerakkan atau menguatkan sistem inhibisi atau peng-hambat yang berada 

pada thalamus (Ganong, 1999:122). Selain itu penerangan atau pencahayaan juga 

dapat menyebabkan kelelahan. Pencahayaan yang kurang mengakibatkan mata 

pekerja menjadi cepat lelah karena mata akan berusaha melihat dengan cara 

membuka lebar-lebar. Lelahnya mata ini akan mengakibatkan pula lelahnya mental 

dan lebih jauh lagi bisa menimbulkan rusaknya mata (Wignjosoebroto, 2003:85). 

Intensitas dan lamanya upaya fisik dan psikis dalam bekerja dengan melaku-

kan gerakan yang sama dapat menyebabkan waktu putaran menjadi lebih pendek, 

sehingga pekerja sering melakukan gerakan yang sama secara berulang-ulang 

(Budiono, dkk, 2003:92). Kondisi kerja yang berulang-ulang dapat menimbulkan 

suasana monoton yang berakumulasi menjadi rasa bosan, dimana rasa bosan 

dikategorikan sebagai kelelahan (Nurmianto, 2004:269). 
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Pembebanan otot secara statis dalam waktu yang cukup lama akan mengaki-

batkan RSI (Repetition Strain Injuries) yaitu nyeri otot, tulang, tendon dan lain-lain 

yang diakibatkan oleh jenis pekerjaan yang bersifat berulang  atau repetitive 

(Nurmianto, 2004:264). Suasana kerja dengan otot statis, aliran darah menurun, 

sehingga asam laktat terakumulasi dan merngakibatkan kelelahan otot lokal 

(Nurmianto, 2004:265). 

Pekerja dengan keadaan gizi yang baik akan memiliki kapasitas kerja dan 

ketahanan tubuh yang lebih baik (Budiono, dkk, 2003:154). Tubuh memerlukan zat-

zat dari makanan untuk pemeliharaan tubuh, dan diperlukan juga untuk pekerjaan 

yang meningkat sepadan dengan lebih beratnya pekerjaan (Suma’mur., 1996:197). 

Faktor psikologis juga memainkan peranan besar dalam menimbulkan 

kelelahan. Seringkali pekerja-pekerja tidak mengerjakan apapun juga, tetapi tenaga 

kerja merasa lelah (Suma’mur, 1996:210). Sebabnya ialah adanya tanggung jawab, 

kecemasan dan konflik. 

Kelelahan dapat dihilangkan dengan berbagai cara yaitu melakukan rotasi 

sehingga pekerja tidak melakukan pekerjaan yang sama selama berjam-jam, mem-

beri kesempatan pada pekerja untuk berbicara dengan rekannya, meningkatkan 

kondisi lingkungan kerja seperti mereduksi kebisingan, memperbaiki lingkungan 

kerja (Budiono, dkk, 2003:94-95), memberikan waktu istirahat yang cukup 

(Nurmianto, 2004:264). 

 Penyebab kelelahan secara umum dikelompokkan atas:  

2.1.2.2.1 Keadaan monoton 

 Keadaan monoton dapat berasal dari aktivitas maupun lingkungan. Aktivitas 

yang monoton merupakan proses yang berulang-ulang, rutinitas dan hanya kadang-
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kadang saja memerlukan perhatian. Lingkungan yang monoton merupakan 

lingkungan yang tidak menyenangkan baik dari penghuni maupun penataan ruang. 

Aktivitas dan lingkungan yang monoton kurang memberikan rangsangan sehingga 

menyebabkan kebosanan.  

2.1.2.2.2 Beban dan lamanya pekerjaan baik fisik maupun mental  

 Aktivitas yang sifatnya berat membuat istirahat lebih sering dan waktu kerja 

yang lebih pendek. Apabila aktivitas diperpanjang melebihi kemampuan akan timbul 

kelelahan. Semakin tinggi intensitas suatu aktivitas maka waktu yang dibutuhkan 

semakin pendek, frekuensi istirahat makin banyak (Suma’mur, 1996:191).  

2.1.2.2.3 Keadaan fisik lingkungan  

 Keadaan fisik yang dapat menyebabkan timbulnya kelelahan berupa 

penerangan, kebisingan, suhu serta kelembaban. Suhu yang terlalu rendah dapat 

menimbulkan keluhan kaku dan kurangnya koordinasi sistem tubuh, sedangkan suhu 

terlalu tinggi akan menyebabkan kelelahan dengan akibat menurunnya efisiensi 

kerja, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, aktivitas organ pencernaan 

menurun, suhu tubuh meningkat dan produksi keringat meningkat, sedangkan 

kebisingan akan mempengaruhi faal tubuh seperti gangguan pada saraf otonom yang 

ditandai dengan bertambahnya metabolisme, bertambahnya tegangan otot sehingga 

mempercepat kelelahan (Setiarto, 2002:14).  

2.1.2.2.4 Keadaan kejiwaan  

 Kondisi psikologis biasanya berupa konflik dengan teman, keluarga dalam 

pergaulan sehari-hari di masyarakat. Menurut Suma’mur (1996:210), faktor 

psikologis memainkan peranan besar dalam menimbulkan kelelahan, dimana 

penyebabnya bisa dari luar tempat kerja maupun dari pekerjaannya sendiri.  
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2.1.2.2.5 Penyakit, perasaan sakit dan keadaan gizi  

 Keadaan gizi yang baik akan mendukung seseorang melakukan aktivitas 

dengan baik pula, sedangkan dengan keadaan gizi yang buruk dan beban kerja yang 

berat akan mengganggu aktivitas sehingga menurunkan efisiensi dan timbulnya 

kelelahan (I Dewa Nyoman, dkk, 1999: 59). Selain itu status kesehatan dapat 

mempengaruhi kelelahan kerja, sehingga dapat dilihat dari riwayat penyakit yang 

diderita. Penyakit yang mempengaruhi kelelahan yaitu penyakit jantung terjadi 

apabila ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen dengan penyediaan aliran 

darah yang meningkat. Pada keadaan kurang oksigen, karbondioksida dan ion H+ 

dilepaskan. Untuk memenuhi kekurangan oksigen tersebut, tubuh mengadakan 

proses anaerob dan proses ini menghasilkan asam laktat yang bisa menyebabkan 

kelelahan (Gyton, A.C dan John E Hall, 1999: 143). 

Gangguan ginjal yaitu suatu sistem pengeluaran sisa metabolisme terganggu 

sehingga tertimbun dalam darah. Penimbunan metabolisme ini menyebabkan 

kelelahan (Arthur C. Gyton dan John E Hall, 1999:143). Asma terjadi apabila proses 

transportasi oksigen dan karbondioksida terganggu sehingga terjadi akumulasi 

karbondioksida dalam tubuh. Terganggunya proses tersebut karena adanya agen-agen 

sensitisasi dan iritan dalam saluran pernafasan (Wijaya, 1995: 37). Tekanan darah 

rendah terjadi apabila kerja jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh kurang 

maksimal dan lambat sehingga kebutuhan oksigen terhambat. Tekanan darah tinggi 

menyebabkan kerja jantung menjadi lebih kuat sehingga jantung membesar dan tidak 

lagi mampu memompa darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh selanjutnya terjadi 

sesak nafas akibat pertukaran oksigen terhambat yang akhirnya memicu terjadinya 

kelelahan. Penyakit paru terjadi apabila oksigen dan karbondioksida terganggu 
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sehingga banyak yang tertimbun yang akhirnya akan menyebabkan seseorang cepat 

mengalami kelelahan.  

 Tanda-tanda kelelahan utama adalah hambatan terhadap fungsi-fungsi 

kesadaran otak dan perubahan pada organ-organ di luar kesadaran serta proses 

pemulihan. Gejala yang muncul pada orang yang mengalami kelelahan adalah 

penurunan perhatian, perlambatan dan hambatan persepsi, lambat dan sukar berfikir, 

penurunan kemauan atau dorongan untuk beraktivitas, serta kurangnya efisiensi 

kegiatan-kegiatan fisik dan mental (Suma’mur, 1996:191).  

2.1.2.3 Gejala Kelelahan 

Gambaran mengenai gejala kelelahan (Fatigue Symptons) secara subyekif 

dan obyektif antara lain: perasaan lesu, ngantuk dan pusing, tidak/berkurangnya 

konsentrasi, berkurangnya tingkat kewaspadaan, persepsi yang buruk dan lambat, 

tidak ada/berkurangnya gairah untuk bekerja, menurunnya kinerja jasmani dan 

rohani (Budiono, dkk, 2003:88). 

Gejala-gejala atau perasaan-perasaan yang ada hubungannya dengan 

kelelahan yaitu (Suma’mur., 1996:190-191): 

1) Pelemahan Kegiatan ditandai dengan gejala: perasaan berat di kepala, badan 

merasa lelah, kaki merasa berat, menguap, merasa kacau pikiran, dan lain-lain. 

2) Pelemahan Motivasi ditandai dengan gejala lelah berbicara, menjadi gugup, tidak 

dapat berkonsentrasi, cenderung untuk lupa, tidak tekun dalam pekerjaannya, dan 

lain-lain.  

3) Pelemahan Fisik akibat keadaan umum ditandai dengan gejala: sakit kepala, 

kekakuan di bahu, merasa nyeri di punggung, merasa pernapasan tertekan, tremor 

pada anggota badan, spasme dari kelopak mata, dan merasa pening. 
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2.1.2.4 Cara Mengurangi Kelelahan 

Kelelahan dapat dikurangi dengan berbagai cara yang ditujukan kepada 

keadaan umum dan lingkungan fisik di tempat kerja, misalnya dengan pengaturan 

jam kerja, pemberian kesempatan istirahat yang tepat (Suma’mur., 1996:192). 

Pengetrapan ergonomi sangat membantu, monotoni dan tegangan dapat dikurangi 

dengan penggunaan warna serta dekorasi pada lingkungan kerja. Demikian pula 

organisasi proses produksi yang tepat, selanjutnya usaha ditujukan kepada 

kebisingan, tekanan panas, pengudaraan dan penerangan yang baik (Suma’mur., 

1996:193). 

Untuk mencegah dan mengatasi memburuknya kondisi kerja akibat faktor 

kelelahan pada tenaga kerja disarankan agar (Budiono, dkk, 2003:91): 

1) Memperkenalkan perubahan pada rancangan produk 

2) Merubah metode kerja menjadi lebih efisien dan efektif 

3) Menerapkan penggunaan peralatan dan piranti kerja yang memenuhi standar 

ergonomi 

4) Menjadwalkan waktu istirahat yang cukup bagi seorang tenaga kerja 

5) Menciptakan suasana lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman bagi 

tenaga kerja 

6) Melakukan pengujian dan evaluasi kinerja tenaga kerja secara periodik  

7) Menerapkan sasaran produktivitas kerja berdasarkan pendekatan manusiawi dan 

fleksibilitas yang tinggi.  
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2.1.2.5 Jenis Kelelahan  

 Kelelahan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu kelelahan 

berdasarkan proses meliputi kelelahan umum dan kelelahan otot, menurut waktu 

terjadinya meliputi kelelahan akut dan kronis serta menurut penyebab terjadinya 

kelelahan meliputi kelelahan fisiologis dan psikologis.  

2.1.2.5.1 Berdasarkan Proses   

 Terdapat dua jenis kelelahan yaitu kelelahan umum (general fatigue) dan 

kelelahan otot (muscular fatigue). Kelelahan otot ditunjukkan melalui nyeri yang luar 

biasa seperti ketegangan otot dan daerah sekitar sendi. Sebaliknya kelelahan umum 

dapat terlihat pada munculnya sejumlah keluhan yang berupa perasaan lamban dan 

keengganan untuk melakukan aktivitas (Budiono, 2003: 86).  

2.1.2.5.2 Berdasarkan waktu terjadinya kelelahan  

 Menurut A. M. Sugeng Budiono (2003: 89), berdasarkan waktu terjadinya 

ada kelelahan akut dan kelelahan kronis. Kelelahan akut yaitu disebabkan oleh kerja 

suatu organ atau seluruh organ tubuh secara berlebihan dan datangnya secara tiba-

tiba. Kelelahan kronis merupakan kelelahan yang terjadi sepanjang hari dalam jangka 

waktu yang lama dan kadang-kadang terjadi sebelum melakukan pekerjaan, seperti 

perasaan kebencian yang bersumber dari terganggunya emosi.  

2.1.2.5.3 Berdasarkan penyebabnya  

 Menurut Depnaker (2004:55), ada kelelahan fisiologis, yaitu merupakan 

kelelahan yang disebabkan adanya faktor lingkungan fisik, seperti penerangan, 

kebisingan dan panas/suhu serta kelelahan psikologis terjadi apabila ada pengaruh 

hal-hal di luar diri yang berwujud pada tingkah laku atau perbuatan dalam memenuhi 
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kebutuhan hidupnya, seperti suasana kerja, interaksi dengan sesama pekerja maupun 

dengan atasan.  

2.1.2.6 Mekanisme Kelelahan  

 Menurut Suma’mur (1996:191), konsep kelelahan adalah reaksi fungsional 

dari pusat kesadaran yaitu cortex cerebri, yang dipengaruhi oleh dua sistem 

antagonik, yaitu sistim penghambat (inhibisi) dan sistim penggerak (aktivasi). 

Apabila sistim penghambat lebih kuat, seseorang berada dalam kelelahan dan 

sebaliknya manakala sistim aktivasi lebih kuat, seseorang dalam keadaan segar untuk 

bekerja.  

 Secara teori kimia terjadinya kelelahan adalah akibat berkurangnya cadangan 

energi dan meningkatnya sistem metabolisme sebagai penyebab hilangnya efisiensi 

otot, sedangkan perubahan arus listrik pada otot dan syaraf adalah penyebab 

sekunder (Tarwaka, dkk, 2004: 107).  

 Kelelahan diatur secara sentral oleh otak (Depkes RI, 1990: 5). Pada susunan 

saraf pusat terdapat sistim aktivasi dan inhibisi. Kedua sistim ini saling mengimbangi 

tetapi kadang-kadang salah satu darinya lebih dominan sesuai dengan keperluan. 

Sistem aktivasi bersifat simpatis, sedangkan inhibisi bersifat parasimpatis. Agar 

tenaga kerja berada dalam keserasian dan keseimbangan, kedua sistem tersebut harus 

berada pada kondisi yang memberikan stabilitas kepada tubuh (Gambar 2). Bila 

kelelahan telah merupakan keadaan penyakit, kelelahan tersebut telah bersifat medis 

(Suma’mur; 1989:68).  
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Gambar 2. 
Neraca keseimbangan aktivitas dan inhibisi kelelahan 

2.1.2.7 Akibat Kelelahan  

 Kelelahan kerja merupakan komponen fisik dan psikis. Kerja fisik yang 

melibatkan kecepatan tangan dan fungsi mata serta memerlukan konsentrasi terus 

menerus dapat menyebabkan kelelahan fisiologis dan disertai penurunan keinginan 

untuk bekerja yang disebabkan faktor psikis sehingga menyebabkan timbulnya 

perasaan lelah (Setiarto, 2002: 15).  

 Kelelahan kerja dapat mengakibatkan penurunan kewaspadaan, konsentrasi 

dan ketelitian sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan (Suma’mur, 1999:70). 

Menurut Budiono (2003:90), kelelahan kerja dapat mengakibatkan penurunan 

produktivitas. Jadi kelelahan kerja dapat berakibat menurunnya perhatian, 

perlambatan dan hambatan persepsi, lambat dan sukar berfikir, penurunan kemauan 

atau dorongan untuk bekerja, menurunnya efisiensi dan kegiatan-kegiatan fisik serta 

mental yang pada akhirnya mnyebabkan kecelakaan kerja dan terjadi penurunan 

produktivitas kerja.  
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2.1.2.8 Cara Pengukuran Kelelahan  

 Menurut Suma’mur (1982: 70-73), beberapa parameter yang dapat digunakan 

untuk mengukur kelelahan kerja adalah sebagai berikut:  

2.1.2.8.1 Penilaian Gejala-gejala atau Perasaan-perasaan 

 Suatu daftar gejala-gejala atau perasaan-perasaan yang ada hubungannya 

dengan kelelahan adalah perasaan lelah di kepala, menjadi lelah seluruh badan, kaki 

merasa berat, menguap, merasa kacau pikiran, menjadi mengantuk, merasakan beban 

pada mata, kaku dan canggung dalam gerakan, tidak seimbang dalam berdiri, mau 

berbaring, merasa susah berfikir, lelah berbicara, menjadi gugup, tidak dapat 

berkonsentrasi, tidak dapat mempunyai perhatian terhadap sesuatu, cenderung untuk 

lupa, kurang kepercayaan, cemas terhadap sesuatu, tidak dapat mengontrol sikap, 

tidak dapat tekun dalam pekerjaan, sakit kepala, kekakuan pada bahu, merasa nyeri 

di punggung, merasa pernafasan tertekan, haus, suara serak, merasa pening, spasme 

dari kelopak mata, tremor pada anggota badan dan merasa kurang sehat. Pertanyaan-

pertanyaan dapat dilantarkan pada waktu bekerja dan saat istirahat.  

2.1.2.8.2 Pengukuran Waktu Reaksi  

 Waktu reaksi yang diukur dapat merupakan reaksi sederhana atau rangsang 

tunggal atau reaksi-reaksi yang memerlukan koordinasi. Biasanya waktu reaksi 

adalah jangka waktu dari pemberian suatu rangsang sampai kepada suatu saat 

kesadaran atau dilaksanakannya kegiatan tertentu, seperti denting suara dan injak 

pedal.  

2.1.2.8.3 Uji Hilangnya Kelipatan (Flicker fusion test) 

 Pengukuran kelelahan tenaga kerja dengan melihat kemampuan untuk 

melihat kelipan yang berkurang. Alat uji kelip memungkinkan mengatur frekuensi 
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kelipan dan pada batas frekuensi kelipan dan dengan demikian pada batas frekuensi 

mana tenaga kerja mampu melihatnya.  

2.1.2.8.4 Pengamatan tentang Koordinasi dan Efisiensi Kegiatan Fisik  

 Aneka ragam gerakan tubuh dan efisiensinya dapat dinilai. Sebagai misal 

keseimbangan badan ketika berdiri, koordinasi mata dan tangan, uji akomodasi mata 

untuk efisiensi visual serta kemantapan tangan dan jari. Pada tenaga kerja dengan 

kelelahan yang berarti, koordinasi dan efisiensi kegiatan-kegiatan fisik ini akan 

menurun.  

2.1.2.8.5 Pendekatan tentang Kemampuan Konsentrasi  

 Konsentrasi adalah salah satu segi dari kemampuan daya pikir. Hasilnya 

dicerminkan dalam ketelitian dan kecepatan menyelesaikan suatu atau serangkaian 

tugas yang diberikan sebagai bahan uji.Untuk keperluan ini, dapat digunakan bahan-

bahan uji yang sudah disiapkan sebagai bahan tes seperti ketelitian dan kecepatan 

menghitung, mendengar, melihat dan sebagainya.  

 Menurut Tarwaka, dkk (2004: 110), pengukuran kelelahan dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, yaitu:  

1) Kualitas dan kuantitas hasil kerja  

  Kuantitas kerja dapat dilihat pada prestasi kerja yang dinyatakan dalam 

banyaknya produksi persatuan waktu, sedangkan kualitas kerja didapat dengan 

menilai kualitas pekerjaan seperti jumlah yang ditolak, kesalahan, kerusakan 

material dan lain-lain. 

2) Pencatatan perasaan subyektif kelelahan kerja, yaitu dengan cara Kuesioner Alat 

Ukur Perasaan Kelelahan Kerja (KAUPKK). 

3) Pengukuran gelombang listrik pada otak dengan Electroenchepalography (EEG) 
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4) Uji psiko-motor, dapat dilakukan dengan cara melibatkan fungsi persepsi, 

interpretasi dan reaksi motor dengan menggunakan alat digital reaction timer. 

5) Uji mental, pada metode ini konsentrasi merupakan salah satu pendekatan yang 

dapat digunakan untuk menguji ketelitian dan kecepatan dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Bourdon wiersman test merupakan salah satu alat yang dapat 

digunakan untuk menguji kecepatan, ketelitian dan konsentrasi.  

 Menurut Grandjean (dalam Setiarto, 2002:17), proses penerimaan rangsangan 

terjadi karena setiap rangsang yang datang dari luar tubuh akan melewati sistem 

aktivitas, yang kemudian secara aktif menyiagakan korteks bereaksi. Dalam hal ini 

sistem aktivasi retrikulasi berfungsi sebagai distributor dan amplifier sinyal-sinyal 

tersebut. Pada keadaan lelah secara neurofisiologis, korteks cerebri mengalami 

penurunan aktivasi, terjadi perubahan pengarahan sehingga tubuh tidak secara cepat 

menjawab sinyal-sinyal dari luar.  

 Kelelahan menurut Setyawati (2003), dapat diklasifikasikan berdasarkan 

rentang atau range waktu reaksi sebagai berikut: 

1) Normal : waktu reaksi 150,0 – 2400 milidetik  

2) Kelelahan Kerja Ringan (KKR) : waktu reaksi > 240,0 - < 410,0 milidetik  

3) Kelelahan Kerja sedang (KKS) : waktu reaksi > 410,0 - < 580,0 milidetik  

4) Kelelahan Kerja Berat (KKB) : waktu reaksi ≥ 580,0 milidetik.  

2.1.3 Hubungan Beban Kerja dengan Kelelahan Kerja Mengajar Guru 

Sekolah Dasar 

Beban kerja terjadi pada setiap tenaga kerja dan sebagian orang yang banyak 

memberikan layanan kemanusiaan, termasuk guru yang memberikan layanan 

pendidikan kepada para siswa di sekolah. Beban kerja minimal seorang guru adalah 
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24 jam per minggu dan di luar itu guru masih harus mengerjakan tugas-tugas 

akademik (mengoreksi pekerjaan/tugas siswa), melakukan tugas-tugas 

pendampingan (membimbing kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan pembinaan lain) 

(Adiartanto, 2003).  

Menurut peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Menneg 

PAN), seorang guru PNS maksimal mengajar 18 jam seminggu. Meski aturan itu 

berlaku untuk semua guru, tidak terkecuali guru sekolah dasar. Dalam praktiknya 

guru-guru sekolah dasar mengajar 28 jam pelajaran seminggu dan bisa kelebihan 

mengajar menjadi 56 jam pelajaran seminggu karena seorang guru harus mengajar 2 

kelas sekaligus akibat sekolahnya kekurangan guru (Adiartanto, 2003). Akibatnya 

seorang guru dapat mengalami kelelahan fisik (seperti sakit kepala, tegang pada otot 

leher,dll), mental (seperti merasa tidak berharga, sinis, acuh tak acuh, selalu 

menyalahkan,dll) serta kelelahan emosional (seperti rasa bosan, tidak peduli dengan 

siswa, suka marah, dll), yang akan membawa efek psikologis yang buruk terhadap 

rendahnya aspek moral seperti membolos, telat kerja, mudah tersinggung dan 

keinginan untuk pindah. Sikap diri dan sikap negatif muncul akibatnya perhatian dan 

perasaan terhadap orang lain menjadi tumpul (Firdaus, 2006).  
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2.2 Kerangka Teori  

Faktor dari individu 

 
Usia 
Status Gizi 
Kondisi Kesehatan 

Penyakit jantung 
Penyakit ginjal 
Asma 
Tekanan darah rendah 
Tekanan darah tinggi 
Psikologi 

 

 

Faktor dari luar 
 

Beban kerja 
Lingkungan kerja 
 

 
Keterangan: 
  : yang diteliti 
  : yang mempengaruhi 

 
Gambar 3 

 
Kerangka Teori  

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

Variabel Bebas 

Beban Kerja Mengajar 

Variabel tergantung

Kelelahan  

Variabel Pengganggu
Usia 

Status Gizi 
Kondisi kesehatan 

Psikologi  
Lingkungan kerja 

Gambar 4 
 

Kerangka Konseptual 

3.2 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan, 

yang kebenaran jawaban ini akan dibuktikan secara empirik dengan penelitian yang 

akan dilakukan (Pratiknyo, 2003:30). Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan antara beban kerja dengan kelelahan kerja mengajar pada Guru Sekolah 

Dasar se-Kecamatan Gabus Grobogan Tahun 2006.   

3.3 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

Varia
bel Definisi Operasional Ukuran Skala 
(1) (2) (3) (4) 

Beban 
Kerja 

Adalah beban yang 
diterima pekerja untuk 
menyelesaikan 
pekerjaannya. Pada 
penelitian ini yang 
diukur adalah beban 
kerja secara mental.  

(1) 60-70 
(2) 75-100 
(3) 100-125 
(4) 125-150 
(5) 150-175 
(6) >175 
*   Diukur dengan 
denyut nadi/menit 

Ordinal 
(1) Sangat Ringan 
(2) Ringan 
(3) Agak Berat 
(4) Berat 
(5) Sangat Berat 
(6) Luar Biasa Berat 

25 
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Lanjutan Tabel   
(1) (2) (3) (4) 

Kelela
han 
Kerja 

Adalah suatu keadaan 
penurunan vitalitas dan 
produktivitas kerja 
akibat faktor pekerjaan 
yang ditandai dengan 
kelelahan mental 
(menurunnya 
kemampuan 
memusatkan pikiran). 
Diukur berdasarkan 
keluhan subyektif yang 
dialami oleh responden. 

(1) ≥ x + SD 
(2) >- SD dan <+ 

SD 
(3) ≤ x – SD 

 
* Diukur dengan 
kuesioner 

Ordinal 
(1) Kelelahan Kerja 

Berat 
(2) Kelelahan Kerja 

Sedang 
(3) Kelelahan Kerja 

Ringan 

 
3.4 Jenis dan Rancangan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode explanatory research, yaitu ingin 

menjelaskan hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis yang 

telah dirumuskan. Pada penelitian ini digunakan metode pendekatan cross sectional 

dimana data yang menyangkut variabel bebas dan variabel terikat dikumpulkan 

dalam waktu yang bersamaan dan dilakukan pada satu saat saja. Untuk itu dilakukan 

studi observasi (survei). Penentuan kejadian kelelahan berdasarkan gambaran 

keluhan subyektif yang dirasakan responden selama bekerja dan diukur dengan 

kuesioner. Data tentang beban kerja digunakan kategori beban kerja berdasarkan 

denyut nadi.    

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi adalah keseluruham objek penelitian atau objek yang diteliti 

(Notoatmodjo, 2002:79). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Guru kelas 

Sekolah Dasar di Kecamatan Gabus Grobogan yang berjumlah 348 orang.  

 Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti dan dianggap 

mewakili populasinya (Notoatmodjo, 2002:79). Teknik pengambilan sampel dalam 
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penelitian ini adalah dengan teknik purposive random sampling atau pengambilan 

sampel secara acak berdasarkan ciri sebagai berikut:  

1) responden merupakan guru Sekolah Dasar yang menangani secara langsung atau 

memiliki kontak langsung dengan murid  

2) responden hanya bekerja sebagai guru Sekolah Dasar atau tidak memiliki 

pekerjaan sambilan  

3) responden tidak memiliki riwayat kesehatan penyakit jantung dan darah tinggi. 

Berdasarkan kriterian di atas, diperoleh hasil bahwa dari 348 orang guru 

sebesar 288 orang guru mempunyai peluang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan menurut Arikunto 

(1993:107), yaitu apabila subyek kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya, jika 

jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10–15% atau 20–25%. Berdasarkan 

pendapat tersebut dan penelitian ini merupakan penelitian awal di kecamatan Gabus 

Kabupaten Grobogan, maka penulis menetapkan sampel dalam penelitian ini sebesar 

20% dari jumlah populasi. Besar sampel dalam penelitian adalah sebesar 58 orang.  

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data dari suatu 

penelitian. Instrumen dalam penelitian ini meliputi kuesioner tentang identitas 

responden dan untuk mengetahui keluhan subyektif (Setyawati, 2003).  

3.7 Teknik Pengambilan Data  

3.7.1 Data Primer  

 Adalah data yang diperoleh secara langsung melalui angket yang dipandu 

pengisiannya mengenai: 
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(1) data umum responden meliputi umur, masa kerja 

(2) hasil pengukuran kelelahan melalui kuesioner tentang keluhan subyektif  

(3) pengukuran beban kerja melalui pengukuran denyut nadi per menit.  

3.7.2 Data Sekunder  

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kelompok usaha mengenai 

kondisi lingkungan kerja yang menjadi beban tambahan bagi guru dan jumlah guru 

Sekolah Dasar di Kecamatan Gabus Grobogan.  

3.8 Teknik Analisis Data 

Data diolah sesuai dengan tujuan dan kerangka konsep penelitian. Setelah 

semua data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data. Pengolahan data 

dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:  

1) Editing : melengkapi isian dalam kuesioner yang belum lengkap.  

2) Koding  : memberi  kode  pada  masing-masing  jawaban,  untuk  memudahkan 

pengolahan data.  

3) Tabulasi : mengelompokkan  data  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  kemudian 

dimasukkan dalam tabel yang sudah disiapkan.  

Data diolah dan dianalisis dengan teknik-teknik tertentu. Pengolahan data 

kuantitatif dilakukan dengan melalui proses komputerisasi. Analisis data dalam 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik sebagai berikut : 

1) Analisis univariat 

Analisa deskriptif dilakukan untuk membuat tabel dan distribusi frekuensi 

dari masing-masing variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui gambaran tingkat kelelahan pekerja, karakteristik 

responden (umur, status gizi dan lama bekerja). 
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2) Analisis bivariat  

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Analisis bivariat 

dilakukan pengujian statistik dengan uji korelasi Chi Square, karena sesuai dengan 

skala pengukuran yang digunakan yaitu skala ordinal dengan taraf kepercayaan 95%. 

Kriteria hubungan berdasarkan nilai p value (probabilitas) yang dihasilkan 

dibandingkan dengan nilai kemaknaan yang dipilih, dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika p value > 0,05, maka Ho ditolak 

2) Jika p value < 0,05, maka Ho diterima (Santoso, 2003: 236). 

 Signifikansi hubungan dapat dilihat berdasarkan besaran angka, yaitu:  

1) 0,00 – 0,199 : Tingkat hubungan sangat rendah  

2) 0,20 – 0,399 : Tingkat hubungan rendah  

3) 0,40 – 0,599 : Tingkat hubungan sedang  

4) 0,60 – 0,799 : Tingkat hubungan kuat  

5) 0,80 – 1,00 : Tingkat hubungan sangat kuat (Sugiyono, 1999: 216). 

Guna mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kelelahan mengajar Guru 

Sekolah Dasar dilakukan uji regresi linier sederhana. Uji regresi dapat dilaksanakan 

apabila ada korelasi dari kedua variabel yang diuji. Teknik statistik regresi digunakan 

bila peneliti bermaksud melakukan prediksi seberapa jauh nilai variabel dependen 

bila nilai variabel independen dirubah. Dikatakan regresi linier sederhana bila 

variabel bebas atau variabel independen sebagai prediktor jumlahnya hanya satu. 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah 

^
Y  = a + bX 
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Dimana: 

^
Y  = subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a = harga Y bila X=0 

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel 

independen. Bila b (+) maka naik, dan bila b (-) maka terjadi penurunan 

X = subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu 

(Sugiyono, 2004:244-245). 

Berdasarkan uji statistik, dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan 

hipotesis. 

Ho = tidak ada pengaruh beban kerja terhadap kelelahan kerja mengajar Guru 

Sekolah Dasar. 

Ha = ada pengaruh beban kerja terhadap kelelahan kerja mengajar Guru Sekolah 

Dasar. 

Jika statistik thitung < ttabel, maka Ho diterima. 

Jika statistik thitung > ttabel, maka Ho ditolak. 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Analisis Univariat  

Analisis univariat dimaksudkan untuk menggambarkan sebaran dan hasil 

penelitian yang diperoleh secara kuantitatif dengan menggunakan daftar distribusi 

frekuensi serta dilengkapi dengan tabel. Analisis univariat dalam penelitian ini 

meliputi analisis deskriptif data tentang karakteristik responden (meliputi: jenis 

kelamin responden, data umur responden, berat badan, tinggi badan dan data masa 

kerja responden), beban kerja dan kelelahan kerja mengajar.  

4.1.1.1 Karakteristik Responden  

4.1.1.1.1 Jenis Kelamin 

Tabel 3 

Distribusi Responden menurut Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
1. 
2. 

Laki-laki 
Perempuan 

28 
30 

48,3 % 
51,7 % 

 Jumlah 58 100 % 
 
 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 

menurut jenis kelaminnya terdiri dari 28 orang (48,3%) laki-laki dan 30 orang 

(51,7%) perempuan. Berikut adalah grafik mengenai gambaran distribusi responden 

menurut jenis kelamin.  
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     Sumber: Hasil penelitian tahun 2006.  
Grafik 1 

 
Distribusi Responden menurut Jenis Kelamin 

4.1.1.1.2 Umur Responden 

Tabel 4 

Distribusi Responden menurut Umur  
No Kelompok Umur Jumlah Persentase 
1. 
2. 
3. 

< 41 tahun 
41-50 tahun 
≥ 50 tahun 

11 
35 
12 

19 % 
60,3 % 
20,7 % 

 Jumlah 58 100 % 
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Kelompok Umur

 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 

menurut umur responden terdiri dari 11 orang (19 %) kurang dari 41tahun, 35 orang 

(60,3 %) berumur 41-50 tahun dan 12 orang (20,7 %) berumur lebih dari 50 tahun. 

Berikut adalah grafik mengenai gambaran distribusi responden menurut umur. 

 

 

 

 

  
    Sumber: Hasil penelitian tahun 2006. 

Grafik 2 
 

Distribusi Responden menurut Umur  
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4.1.1.1.3 Status Gizi Responden 
Tabel 5 

Distribusi Responden menurut Status Gizi 
No Kelompok Umur Jumlah Persentase 
1. 
2. 
3. 

Kurus 
Gemuk 
Normal 

6 
14 
38 

10,3 % 
24,1 % 
65,5 % 

 Jumlah 58 100 % 
 
 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 

menurut status gizinya terdiri dari 6 orang (10,3 %) kurus, 14 orang (24,1 %) gemuk 

dan 38 orang (65,5 %) normal. Berikut adalah grafik mengenai gambaran distribusi 

responden menurut status gizi.  
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     Sumber: Hasil penelitian tahun 2006.  

Grafik 3 
 

Distribusi Responden menurut Status Gizi 

4.1.1.1.4 Masa Kerja Responden 

Tabel 6 

Distribusi Responden menurut Masa Kerja 
No Masa Kerja Jumlah Persentase 
1. 
2. 
3. 

Lama (> 26 tahun) 
Sedang (15 – 26 tahun) 
Baru (< 15 tahun) 

13 
33 
12 

22,4 % 
56,9 % 
20,7 % 

 Jumlah 58 100 % 
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 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 

menurut masa kerjanya terdiri dari 13 orang (22,4 %) lama, 33 orang (56,9%) sedang 

dan 12 orang (20,7 %) baru. Berikut adalah grafik mengenai gambaran distribusi 

responden menurut masa kerjanya. 
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     Sumber: Hasil penelitian tahun 2006.  

Grafik 4 
 

Distribusi Responden menurut Masa Kerja 
 

4.1.1.2 Beban Kerja  

Beban kerja dalam penelitian ini diukur berdasarkan banyaknya denyut nadi 

per detik. Pengukuran dilakukan tiga kali pada waktu responden melaksanakan 

pekerjaannya. Berikut adalah distribusi responden menurut beban kerjanya.  

Tabel 7 

Distribusi Responden menurut Beban Kerja 
No Beban Kerja Jumlah Persentase 
1. 
2. 

Ringan 
Sangat Ringan 

33 
25 

56,9 % 
43,1 % 

 Jumlah 58 100 % 
 
 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 

menurut beban kerjanya terdiri dari 33 orang (56,9 %) ringan dan 25 orang (43,1 %) 
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sangat ringan. Berikut adalah grafik mengenai gambaran distribusi responden 

menurut beban kerjanya. 
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     Sumber: Hasil penelitian tahun 2006.  
Grafik 5 

 
Distribusi Responden menurut Beban Kerja 

 
4.1.1.3 Kelelahan Kerja Mengajar  

Kelelahan kerja mengajar dalam penelitian ini merupakan perasaan subyekif 

yang dialami oleh responden dalam melaksanakan pekerjaannya dengan ditandai 

dengan penurunan kondisi badan seperti adanya perasaan lemah, lesu serta tidak 

bergairah untuk menyelesaikan pekerjaan. Kelelahan mengajar diukur berdasarkan 

keluhan subyektif responden yang diukur dengan menggunakan kuesioner.  

Tingkat kelelahan mengajar diklasifikasikan berdasarkan skala 

pengukurannya yaitu ordinal dengan kategori ringan apabila ≤ x – SD, sedang bila 

skor antara>-SD dan < +SD, serta berat bila skor ≥ x + SD (Agus Irianto, 2004:45). 

Responden dinyatakan mengalami kelelahan kerja ringan apabila jumlah skor 

jawaban kurang atau sama dengan 49 dan dinyatakan mengalami kelelahan kerja 

sedang apabila jumlah skor 50-67 serta mengalami kelelahan kerja berat apabila 

jumlah skor jawaban lebih 67. Berikut adalah distribusi responden menurut kelelahan 

kerja mengajar. 
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Tabel 8 

Distribusi Responden menurut Kelelahan Kerja Mengajar 
No Kelelahan Kerja Jumlah Persentase 
1. 
2. 
3. 

Kelelahan Kerja Ringan 
Kelelahan Kerja Sedang 
Kelelahan Kerja Berat 

7 
39 
12 

12,1 % 
67,2 % 
20,7 % 

 Jumlah 58 100 % 
 
 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 

menurut kelelahan kerja mengajar terdiri dari 7 orang (12,1%) ringan dan 39 orang 

(67,2%) sedang dan 12 orang (20,7%) berat. Berikut adalah grafik mengenai 

gambaran distribusi responden menurut kelelahan kerjanya. 
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     Sumber: Hasil penelitian tahun 2006.  
Grafik 6 

 
Distribusi Responden menurut Kelelahan Kerja Mengajar 

 
 Keluhan subyektif yang dirasakan oleh responden saat bekerja adalah sebagai 
berikut: 

Tabel 9 

Perasaan Subyektif Kelelahan Saat Bekerja 

Persentase No Perasaan Kelelahan SS S AS J SJ TP 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 Merasa susah berfikir 3.4 16 28 29 17 6.9 
2 Merasa lelah bicara 3.4 10 41 22 10 12 
3 Merasa gugup menghadapi sesuatu 1.7 3.4 17 53 24 0 
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Lanjutan Tabel 9 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
4 Merasa tidak dapat berkonsentrasi 0 8.6 36 40 12 3.4 
5 Merasa tidak mempunyai perhatian 0 1.7 19 57 16 6.9 
6 Merasa cenderung lupa  3.4 14 40 33 6.9 3.4 
7 Merasa tidak dapat tekun dalam bekerja 1.7 1.7 16 64 16 1.7 
8 Merasa enggan menatap orang lain 3.4 3.4 28 38 14 14 
9 Merasa enggan bekerja dengan cekatan 1.7 1.7 26 47 16 8.6 
10 Merasa tidak tenang bekerja  1.7 1.7 10 55 22 8.6 
11 Merasa lamban bertindak  3.4 5.2 36 36 17 1.7 
12 Merasa tidak kuat berjalan  0 3.4 12 40 22 22 
13 Merasa daya pikir menurun 5.2 10 47 31 5.2 1.7 
14 Merasa cemas terhadap sesuatu 3.4 1.7 22 55 17 0 
15 Merasa lelah sebelum bekerja 0 1.7 8.6 40 24 26 

Keterangan: 

SS : sangat sering 
S : sering 
AS : agak sering 
J : jarang 
SJ : sangat jarang 
TP : tidak pernah 
 

Berdasarkan tabel di atas perasaan kelelahan yang sering dialami adalah, 

merasa susah berfikir (16%), merasa lelah bicara (10%), merasa daya pikir menurun 

(10%) dan cenderung lupa (14%).  

4.1.2 Analisis Bivariat 

Berikut data hasil uji analisis hubungan antara beban kerja dengan kelelahan 

kerja mengajar Guru Sekolah Dasar. 

Tabel 10 

Hubungan antara Beban Kerja dengan Kelelahan Kerja Mengajar  
Guru Sekolah Dasar 

Kelelahan Kerja 
Berat Sedang Ringan 

Jumlah Beban Kerja 
Mengajar 

Jml % Jml % Jml % Jml % 

Nilai 
p 

Ringan  
Sangat Ringan 

2 
10 

3,4 
17,2 

24 
15 

41,4 
25,9 

7 
0 

12,1 
0 

33 
25 

56,9% 
43,1% 

Jumlah 12 20,7 39 67,2 7 12,1 58 100% 

0,001 
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Berdasarkan tabel di atas terlihat nilai p atau probabilitas 0,001 dimana 

<0,05, maka ada hubungan yang signifikan antara beban kerja dengan kelelahan 

kerja mengajar Guru Sekolah Dasar. Nilai koefisiensi kontingensi sebesar 0,435 

(lampiran), yang berarti bahwa terdapat hubungan yang sedang antara beban kerja 

dengan kelelahan kerja mengajar Guru Sekolah Dasar. 

Oleh karena hasil korelasi Chi Square adalah signifikan sehingga dapat 

dilanjutkan dengan uji regresi dengan melihat R Square. R Square adalah 0,233 

(merupakan pengkuadratan dari koefisien korelasi atau 0,483 x 0,483). R Square 

dapat disebut koefisien determinan yang dalam hal ini berarti beban kerja dapat 

menyebabkan kelelahan kerja mengajar Guru Sekolah Dasar sebesar 23,3% dan 

sisanya dipengaruhi faktor lain. 

Hasil uji Anova diperoleh F hitung 17,012 dengan tingkat signifikan 0,000. 

Oleh karena nilai p 0,000<0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk 

memprediksikan pengaruh beban kerja dengan kelelahan kerja mengajar. Pada kolom 

Unstandarized Coeffisient (B) diperoleh persamaan regresi: 

^
Y   : 6,240 - 0,422X 

Dimana :    : variabel beban kerja 
^
Y

  X1   : variabel kelelahan kerja mengajar 

  a : Konstanta sebesar 6,240 menyatakan bahwa jika koefisien variabel 

kelelahan kerja mengajar (X) dianggap nol, maka nilai varibel 

tingkat beban kerja (Y) sebesar 0,6240.  

  b  : Koefisien regresi sebesar -0,422 menyatakan bahwa setiap 

pengurangan (karena tanda -) koefisien variabel beban kerja (X) 
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sebesar 1, maka akan terjadi pengurangan nilai kelelahan kerja 

mengajar (Y) sebesar -0,422.  

Selain itu pada tabel Coeffisient terlihat bahwa pada kolom significance/Sig 

adalah 0,000 (p<0,05), maka Ha diterima atau koefisien regresi signifikan berarti 

beban kerja benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap kelelahan kerja 

mengajar. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Karakteristik Responden 

Kelelahan kerja dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari dalam individu 

seperti umur, status gizi dan status kesehatan maupun dari luar individu seperti beban 

kerja dan kondisi lingkungan kerja (Budiono, dkk, 2003:88). Penelitian ini tentang 

hubungan antara beban kerja dengan kelelahan kerja mengajar Guru Sekolah Dasar 

se-Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan tahun 2006. Jumlah guru di kecamatan 

ini adalah 348 orang yang tersebar dalam 48 sekolah. Jenis kelamin sampel 

penelitian adalah laki-laki dan perempuan dengan proporsi laki-laki sebesar 48,3% 

dan sisanya perempuan.  

Umur dalam sampel penelitian ini didominasi pada umur 41-51 tahun yaitu 

sebesar 60,3%. Umur ini masih termasuk dalam usia kerja. Berdasarkan status 

gizinya, sampel 65,5% memiliki status gizi normal, meski masih ada yang memiliki 

status gizi kurang sehingga kurus, namun hanya 10,3%. Status gizi merupakan salah 

satu penyebab kelelahan. Seorang tenaga kerja dengan keadaan gizi yang baik akan 

memiliki kapasitas kerja dan ketahanan tubuh yang lebih baik, begitu juga sebaliknya 

(Budiono, dkk, 2003:154).  
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4.2.2 Beban Kerja 

Beban kerja adalah beban yang diterima pekerja untuk menyelesaikan 

pekerjaannya, seperti mengangkat, berlari dan lain-lain. Setiap pekerjaan merupakan 

beban bagi pelakunya. Beban tersebut dapat berupa fisik, mental atau sosial. Beban 

kerja seorang guru Sekolah Dasar meskipun dipandang sangat ringan oleh 

kebanyakan orang, namun pada kenyataannya bukan sebagai hal yang mudah. 

Seorang Guru Sekolah Dasar harus mengeluarkan ekstra tenaga dan pikiran untuk 

menjalankan tugas dan kewajibannya. Bukan hanya tugas dalam menyampaikan 

materi saja kepada siswa tetapi juga harus menjadi orang tua bagi siswa-siswinya 

yang memiliki tugas membimbing dan mengarahkan serta menuntun kearah yang 

lebih baik dan maju.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sekolah Dasar se-Kecamatan 

Gabus diperoleh hasil bahwa 56,9% responden menyatakan beban kerjanya sebagai 

guru adalah ringan dan 43,1% menyatakan sangat ringan. Hal ini dimungkinkan guru 

dalam menjalankan tugasnya juga dipengaruhi masa kerja tenaga kerja. Dengan masa 

kerja yang lama bisa menjadikan guru terbiasa dengan apa yang dilakukannya setiap 

hari.  

Beban kerja Guru diukur melalui denyut jantung per menit. Konsumsi energi 

dapat menghasilkan denyut jantung yang berbeda-beda, tingginya pembebanan otot 

statis serta semakin sedikit otot yang terlibat dalam suatu kondisi kerja dapat 

meningkatkan denyut jantung. Dengan demikian denyut jantung dipakai sebagai 

indeks beban kerja (Nurmianto, 2003:136).  
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4.2.3 Kelelahan Kerja Mengajar 

Lelah merupakan suatu perasaan subyektif. Kelelahan merupakan mekanisme 

perlindungan tubuh agar tubuh menghindari kerusakan lebih lanjut sehingga dengan 

demikian terjadilah pemulihan (Suma’mur, 1996:68). Kelelahan dapat berupa 

kelelahan fisik maupun kelelahan mental. Dalam penelitian ini lebih diutamakan 

pada kelelahan mental, karena subyek atau sampel dalam penelitian ini adalah guru. 

Kelelahan mengajar diukur berdasarkan keluhan subyektif responden yang diukur 

dengan menggunakan kuesioner 

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 

menurut kelelahan kerja mengajar terdiri dari 7 orang (12,1%) ringan dan 39 orang 

(67,2%) sedang dan 12 orang (20,7%) berat. Keluhan subyektif yang sering dialami 

dan dirasakan oleh responden saat bekerja antara lain adalah merasa susah berfikir 

(16%), merasa lelah bicara (10%), merasa daya pikir menurun (10%) dan cenderung 

lupa (14%). Apabila keadaan tersebut dibandingkan dengan gejala-gejala kelelahan 

yang dikemukakan oleh Suma’mur (1996), maka Guru Sekolah Dasar yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini dapat dikatakan telah mengalami kelelahan ditandai 

dengan pelemahan motivasi.  

4.2.4 Hubungan antara Beban Kerja dengan Kelelahan Kerja Mengajar Guru 

Sekolah Dasar 

Faktor psikologis juga memainkan peranan besar dalam menimbulkan 

kelelahan. Seringkali pekerja-pekerja tidak mengerjakan apapun juga, tetapi tenaga 

kerja merasa lelah (Suma’mur, 1996:210). Sebabnya ialah adanya tanggung jawab, 

kecemasan dan konflik. Seorang tenaga kerja memiliki kemampuan tersendiri dalam 
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hubungan dengan beban kerja. Mungkin diantara tenaga kerja lebih cocok untuk 

beban fisik, atau mental, atau sosial. Namun sebagai persamaan yang umum, tenaga 

kerja hanya mampu memikul beban pada suatu berat tertentu.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa nilai p atau probabilitas 

0,001 dimana p<0,05, maka ada hubungan yang signifikan antara beban kerja dengan 

kelelahan kerja mengajar Guru Sekolah Dasar. Nilai koefisiensi kontingensi sebesar 

0,435 (lampiran), yang berarti bahwa terdapat hubungan yang sedang antara beban 

kerja dengan kelelahan kerja mengajar Guru Sekolah Dasar. 

Oleh karena hasil korelasi Chi Square adalah signifikan sehingga dapat 

dilanjutkan dengan uji regresi dengan melihat R Square. R Square adalah 0,233 

(merupakan pengkuadratan dari koefisien korelasi atau 0,483 x 0,483). R Square 

dapat disebut koefisien determinan yang dalam hal ini berarti beban kerja dapat 

menyebabkan kelelahan kerja mengajar Guru Sekolah Dasar sebesar 23,3% dan 

sisanya dipengaruhi faktor lain. Hal ini sejalan yang disampaikan oleh A.M Sugeng 

Budiono, dkk (2003:88), bahwa kelelahan kerja dipengaruhi oleh banyak faktor baik 

dari dalam individu maupun dari luar individu seperti beban kerja. Hasil uji Anova 

diperoleh F hitung 17,012 dengan tingkat signifikan 0,000. Oleh karena nilai p 

0,000<0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksikan pengaruh 

beban kerja dengan kelelahan kerja mengajar.  



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p sebesar 0,001 dimana p<0,05, 

maka ada hubungan yang signifikan antara beban kerja dengan kelelahan kerja 

mengajar Guru Sekolah Dasar. Nilai koefisiensi kontingensi sebesar 0,435, yang 

berarti bahwa terdapat hubungan yang sedang antara beban kerja dengan kelelahan 

kerja mengajar Guru Sekolah Dasar. Oleh karena hasil korelasi Chi Square 

signifikan maka dapat dilanjutkan dengan uji regresi dengan melihat R Square. R 

Square adalah 0,233 (merupakan pengkuadratan dari koefisien korelasi atau 0,483 x 

0,483). R Square dapat disebut koefisien determinan yang dalam hal ini berarti beban 

kerja dapat menyebabkan kelelahan kerja mengajar Guru Sekolah Dasar sebesar 

23,3% dan sisanya dipengaruhi faktor lain. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran antara lain:  

Untuk mengurangi beban kerja mengajar guru, Dinas Pendidikan khususnya 

sebaiknya melakukan perubahan dalam pengaturan, yaitu misalnya seorang guru 

bidang matematika mengajar matematika dari kelas 1 sampai dengan kelas 6; guru 

IPA mengajar IPA saja. Demikian juga guru-guru mata pelajaran lainnya.   
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