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ABSTRAK
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. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara beban kerja dengan
kelelahan kerja mengajar pada Guru Sekolah Dasar se-Kecamatan
Semarang Barat.
Rancangan penelitian menggunakan pendekatan cross sectional. Teknik
yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah non random sampling
dengan teknik purposive sampling. Teknik pengambilan data dilakukan
dengan kelelahan kerja menggunakan kuesioner. Uji korelasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Korelasi Chi-Square.
Berdasarkan uji Chi-Square diperoleh hasil p=0,000 (p<0,05), berarti Ha
diterima atau ada hubungan antara beban kerja dengan kelelahan kerja
mengajar pada Guru Sekolah Dasar se-Kecamatan Semarang Barat tahun
ajaran 2006/2007.
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada
hubungan yang signifikan antara beban kerja dengan kelelahan kerja
mengajar pada Guru Sekolah Dasar. Saran yang diberikan oleh peneliti
yaitu bagi Dinas Pendidikan setempat diharapkan perlu mengadakan
pelatihan manajemen bagi guru Sekolah Dasar serta lebih memperhatikan
kesejahteraan mereka melalui upaya peningkatan gaji, pemberian insensif,
untuk mengurangi beban kerja mengajar guru
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PENDAHULUAN
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.

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.

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.
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.

Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Kelelahan...  - Herry Koesyanto
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Semakin tinggi ketrampilan yang dimiliki
seorang pekerja maka 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. 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.
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.

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 sekelil ing 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).

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
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pengertian yaitu: adanya perasaan lelah
dan penurunan hasil kerja serta
penurunan kesiagaan yang kesemuanya
berakibat kepada pengurangan kapasitas
kerja dan ketahanan tubuh.

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).

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).

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.
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).

Kelelahan kerja dapat mengaki-
batkan penurunan kewaspadaan,
konsentrasi dan ketelitian sehingga
menyebabkan terjadinya kecelakaan
(Suma’mur, 1999:70). Menurut Budiono
(2003:90), kelelahan kerja dapat
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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.

Berdasarkan uraian tersebut di atas,
maka masalah yang diangkat dalam
penelitian ini adalah apakah ada
hubungan antara beban kerja dengan
kelelahan kerja mengajar pada guru
sekolah dasar se-Kecamatan Semarang
Barat tahun ajaran 2006/2007.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian

explanatory research dengan metode
survai analitik dan pendekatan cross
sectional dimana data yang tentang
beban kerja, dan kelelahan kerja
mengajar Guru Sekolah Dasar di
Kecamatan Semarang Barat dikumpulkan
dalam waktu yang bersamaan dan
dilakukan pada satu saat saja.

 Populasi dalam penelitian ini adalah
semua Guru Sekolah Dasar di Kecamatan
Semarang Barat tahun ajaran 2006/2007,
kemudian diambil dengan teknik
purposive sampling atau berdasarkan ciri
sebagai berikut:
1) Responden hanya bekerja sebagai

Guru Sekolah Dasar atau tidak
memiliki pekerjaan sambilan

2) Bekerja dalam satu wilayah tempat
kerja yang sama

3) Responden adalah Guru Sekolah
Dasar yang berhubungan langsung
dengan siswa atau guru kelas

4) Usia responden 20-50 tahun
5) Lama bekerja lebih dari 5 atau sama

dengan 5 tahun
6) Responden minimal tamatan

akademik (Diploma)
7) Status kepegawaian responden adalah

negeri
8) Kondisi kesehatan baik atau sehat dan

tidak dalam keadaan sakit, serta tidak
menderita penyakit tekanan darah
tinggi, tekanan darah rendah,
jantung, gangguan ginjal dan asma
serta paru, karena dapat
mempercepat kelelahan.
Adapun jumlah sampel dalam

penelitian ini ditetapkan menurut
Suharsimi Arikunto (2002:107), 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,
penulis menetapkan sebesar 20% dari
jumlah populasi. Besar sampel dalam
penelitian adalah sebesar 55 orang.

Penelitian ini dilaksanakan di
Sekolah Dasar Kecamatan Semarang
Barat Kota Semarang.

Data dikumpulkan secara langsung
(primer) dengan melakukan wawancara
pada Guru Sekolah Dasar dengan
menggunakan alat kuesioner. Data yang
didapat kemudian diolah dengan cara
mengelompokan  data berdasar gejala
yang timbul. Data penelitian ini diuji
dengan menggunakan uji korelasi Chi-
Square, karena sesuai dengan skala
pengukuran yang digunakan yaitu skala
ordinal dengan taraf kepercayaan 95%.
Penyajian hasil dilakukan dalam bentuk
tabel.

HASIL
1. Beban Kerja

Beban kerja dalam penelitian ini
diukur berdasarkan banyaknya denyut
nadi per detik. Pengukuran dilakukan tiga
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kali pada waktu responden melaksanakan
pekerjaannya. Berikut adalah distribusi
responden menurut beban kerjanya.
2. Kelelahan Kerja Mengajar

Pengukuran kelelahan kerja dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu melalui
pengukuran kuesioner alat ukur perasaan
kelelahan kerja (KAUPK2) yang disusun
oleh Lintje (1994) untuk menunjukkan
tingkat kelelahan mental responden dan
dengan menggunakan alat reaction timer
untuk mengetahui tingkat kelelahan fisik
responden. Berdasarkan kuesioner,
tingkat kelelahan dapat diklasifikasikan
berdasarkan skala pengukurannya yaitu
ordinal dengan kategori rendah bila d” x
– SD, sedang bila skor antara >-SD dan
+ SD serta tinggi bila skor e” x + SD
(Agus Irianto, 2004:45). Hasil penelitian
dengan kuesioner diperoleh tingkat
kelelahan Guru Sekolah Dasar se-
Kecamatan Wiradesa Kabupaten
Pekalongan adalah sebagai Tabel 3
berikut.

Pengukuran tingkat kelelahan kerja
menggunakan waktu reaksi dengan
pemberian rangsang cahaya. Semakin
lama tenaga kerja merespon rangsang

maka dapat dikatakan semakin lelah.
Pengukuran kelelahan dilakukan sebelum
dan sesudah bekerja. Pengukuran
kelelahan fisik dikategorikan menjadi
normal jika waktu reaksi 150,0–240,0
milidetik, Kelelahan Kerja Ringan (KKR)
jika waktu reaksi > 240,0-< 410,0
milidetik, Kelelahan Kerja sedang (KKS)
jika waktu reaksi > 410,0-< 580,0
milidetik dan Kelelahan Kerja Berat (KKB)
jika waktu reaksi ³580,0 milidetik.
Berdasarkan pengukuran kelelahan fisik
dengan menggunakan reaction timer
diperoleh hasil sebagai tabel 4 berikut.
3. Hubungan antara Beban Kerja

dengan Kelelahan Kerja Mengajar
Berdasarkan hasil analisis chi-

Square diperoleh nilai probabilitas 0,000<
0,05 atau dapat dikatakan terdapat
hubungan yang signifikan antara beban
kerja dengan tingkat kelelahan atau
semakin ringan beban kerja semakin
rendah atau ringan tingkat kelelahan.
Koefisien korelasi + 0,626 menunjukkan
hubungan yang kuat, tanda (+) berarti
bahwa semakin ringan beban kerja maka
akan semakin ringan tingkat kelelahan
kerja.

Tabel 2. Distribusi Responden menurut Beban Kerja

No Beban Kerja Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

1. Agak Berat 13 23,6 

2. Ringan 42 76,4 

 Jumlah 55 100,0 

No. Tingkat Kelelahan Frekuensi (Orang) 
Persentase 

(%) 

1. Rendah 11 20 

2. Sedang  35 63,6 

3. Berat  9 16,4 

 Jumlah  55 100 

Tabel 3. Tingkat Kelelahan Responden

Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Kelelahan...  - Herry Koesyanto
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PEMBAHASAN
1. 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 r ingan 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
memil ik i  tugas membimbing dan
mengarahkan serta menuntun kearah

yang lebih baik dan maju.
Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan di Sekolah Dasar se-Kecamatan
Semarang Barat diperoleh hasil bahwa
23,6% responden menyatakan beban
kerjanya sebagai guru adalah agak berat
dan 76,4% menyatakan 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).

Waktu Pengukuran 

Sebelum Bekerja Sesudah Bekerja 
Waktu Reaksi 
(milli detik) 

Kriterian 
Kelelahan 

F % f % 

150,0 – 240,0 Normal 10 18,2 0 0 

>240,0 - 
<410,0 

Ringan 45 81,8 47 85,5 

410,0 – 580,0 Sedang 0 0 8 14,5 

>580,0 Berat 0 0 0 0 

 Jumlah 55 100 55 100 

Tabel 4. Tingkat Kelelahan Responden

Kelelahan Kerja 

Berat Sedang  Ringan  
Total  Beban 

Kerja 
f % f % F % f % 

p CC 

Agak Berat 9 16,4 4 7,3 0 0,0 13 23,6 

Ringan 0 0,0 31 56,4 11 20,0 42 76,4 

Jumlah  9 16,4 35 63,6 11 20,0 55 100,0 

0,000 0,626 

Tabel 6. Hubungan Beban Kerja dengan Kelelahan Kerja Mengajar
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2. Kelelahan Kerja
Kelelahan dapat diukur dengan

beberapa metode salah satunya adalah
waktu reaksi (Suma’mur P.K, 1996:190).
Waktu reaksi adalah jangka waktu dari
pemberian suatu rangsang sampai
kepada suatu saat kesadaran atau
dilaksanakannya kegiatan tertentu.
Pemanjangan waktu reaksi merupakan
petunjuk adanya pelambatan faal saraf
dan otot (Suma’mur P.K, 1989:71).

Berdasarkan hasil pengukuran di
lapangan, diperoleh data bahwa rata-rata
waktu reaksi sebelum bekerja adalah
329,6 milli detik dan waktu reaksi
sesudah bekerja 348 milli detik keduanya
termasuk dalam kategori kelelahan kerja
ringan, karena berada pada range 240,0-
410,0 milli detik. Dari hasil penelitian
sebelum bekerja didapat 45 responden
(81,8%) dan sesudah bekerja didapat 47
responden (85,5%) mengalami kelelahan
ringan.

Kelelahan kerja juga dapat diketahui
melalui perasaan subyektif responden
yang digunakan untuk menggambarkan
tingkat kelelahan mental responden yaitu
dengan kuesioner KAUPK2. Berdasarkan
kuesioner yang dipakai dalam penelitian
ini didapat bahwa 11 responden (20%)
mengalami kelelahan ringan atau rendah,
35 responden (63,6%) mengalami
kelelahan sedang dan sebanyak 9
responden (16,4%) mengalami kelelahan
kerja berat.

Lelah merupakan perasaan
subyektif. Kelelahan juga merupakan
mekanisme perlindungan tubuh agar
tubuh menghindari kerusakan lebih
lanjut sehingga dengan demikian
terjadilah pemulihan (Suma’mur P.K,
1989:68). Kelelahan adalah aneka
keadaan yang disertai penurunan efisiensi
dan kepastian dalam bekerja bahkan

dapat disebabkan oleh cara kerja atau
posisi kerja yang kurang baik, monotomi
kerja, intensitas kerja dan lama kerja,
mental dan fisik serta lingkungan
(Suma’mur P.K, 1996:190). Menurut
Suma’mur PK (1996:210), faktor
psikologis memainkan peranan besar
dalam menimbulkan kelelahan, dimana
penyebabnya bisa dari luar tempat kerja
maupun dari pekerjaannya sendiri.

Faktor psikologi memainkan peran
besar, karena penyakit dan kelelahan itu
dapat timbul dari konflik mental yang
terjadi di lingkungan pekerjaan, akhirnya
dapat mempengaruhi kondisi fisik pekerja
(A.M. Sugeng Budiono, dkk, 2003:151).
Masalah psikologis dan kesakitan–
kesakitan lainnya amatlah mudah untuk
mengidap suatu bentuk kelelahan kronis
dan sangatlah sulit melepaskan
keterkaitannya dengan masalah kejiwaan
(A.M. Sugeng Budiono, dkk, 2003:89).
3. Hubungan antara Beban Kerja

dengan Kelelahan Kerja Mengajar
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 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 0,000 dimana p<0,05, maka
ada hubungan yang signifikan antara
beban kerja dengan tingkat kelelahan atau
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semakin ringan beban kerja semakin
rendah atau ringan tingkat kelelahan kerja
mengajar. Nilai koefisiensi kontingensi
sebesar 0,425, yang berarti bahwa
terdapat hubungan yang kuat antara
beban kerja dengan kelelahan kerja
mengajar Guru Sekolah Dasar.

Menurut Beehr & Frans (1985) yang
dikutip oleh Dr. Machmud.SP.KJ
(2002:17), stres pada pekerjaan adalah
suatu proses yang menyebabkan orang
merasa sakit, tidak nyaman atau tegang
karena pekerjaan, tempat kerja atau
situasi kerja yang tertentu. Situasi stres
menghasilkan reaksi emosional mulai dari
kegembiraan (jika peristiwa menuntut
tetapi dapat ditangani) sampai emosi
umum kecemasan, kemarahan,
kekecewaan dan depresi. Jika situasi stres
terus terjadi, emosi kita mungkin
berpindah bolak-balik di antara emosi
tersebut, tergantung pada keberhasilan
kita menyelesaikannya (Rita L Atkinson,
1953:349).

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Ada hubungan antara beban kerja

dengan kelelahan kerja mengajar pada
Guru Sekolah Dasar se-Kecamatan
Semarang Barat tahun ajaran 2006/2007.

Saran
1) Bagi Dinas Pendidikan setempat

diharapkan perlu mengadakan
pelatihan manajemen stres bagi guru
Sekolah Dasar serta lebih
memperhatikan kesejahteraan
mereka melalui pemberian insensif.

2) Untuk mengurangi beban kerja
mengajar guru, Dinas Pendidikan
khususnya sebaiknya melakukan
perubahan pada sistem pendidikan
seperti halnya yang berlaku pada

sekolah menengah pertama yang
mana sama mempunyai fungsi
sebagai pendidikan dasar yaitu
dengan penetapan guru sesuai
dengan bidang pelajaran tertentu,
sehingga guru tidak harus terlalu
banyak menyiapkan materi untuk
siswa setiap hari.

3) Untuk meningkatkan kualitas
pengajaran khususnya di Kecamatan
Semarnag Barat dan Indonesia pada
umumnya, sebaiknya diadakan
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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