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Abstrak
Saat ini bangku belajar di sekolah belum disesuaikan dengan antropometri
usia siswa. Ketidaksesuaian bangku  dengan dimensi antropometri siswa
akan timbul berbagai dampak antara lain kelelahan siswa. Kelelahan
tersebut berdampak pada penurunan daya reaksi belajar yang sampai saat
ini belum banyak dikaji. Metode penulisan ilmiah ini secara deskriptif yang
ingin memaparkan prinsip desain bangku belajar di sekolah yang dikaitkan
posisi duduk di kursi dan daya berfikirnya saat proses belajar mengajar.
Kajian dan pembahasan ilmiah pada tulisan ini berdasarkan studi observasi
ergonomis pada sekolah dasar di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur,
Indonesia. Kesimpulan: 1) bahwa model bangku kelas yang ada di sekolah
dasar saat ini paling sesuai digunakan untuk siswa kelas 4 (siswa usia 9
tahun); 2) bahwa bangku kelas untuk siswa sekolah dasar terbesar
mengakibatkan keluhan pada: kaku di bagian leher bawah (rasa sangat
sakit 6,3%), pergelangan pada tangan kanan (rasa sangat sakit 6,3%),
punggung (rasa sangat sakit 13,1%), tangan kanan (rasa sakit 26,3%), siku
kiri (rasa sakit 25%), dan pergelangan kaki kiri (rasa sakit 25%). Saran:
gunakan bangku belajar yang ergonomis agar siswa tidak lelah dan
akhirnya tidak terjadi penurunnan daya berfikir siswa.

Kata Kunci: bangku belajar, ergonomis, kelelahan.

Pendahuluan
Kegiatan belajar mengajar mengajar di sekolah formal tidak terlepas dari ruang

kelas yang di dalamnya terdapat meja dan kursi (bangku) belajar di kelas. Sampai saat
ini bangku belajar di sekolah tersebut tidak disesuaikan dengan antropometri usia siswa.
Ketidaksesuaian bangku (alat) dengan pengguna (siswa) akan timbul berbagai dampak
antara lain kelelahan siswaberupa keluhan rasa sakit.
Terkait dengan hasil produk (bangku) yang tidak didasarkan antropometri siswa,
menurut hasil penelitian Woro (2001) “ternyata (100 %) meja dan (81,11 %) kursi untuk
anak sekolah di Indonesia tidak ergonomis”. Artinya bahwa desain meja dan kursi
sekolah yang telah diproduksi tidak sesuai dengan dimensi antropometri peserta didik.
Dampaknya menurut Woro (2001) adalah “gangguan kesehatan pada peserta didik
antara lain pusing dan pegal/sakit (72,3 %), anak merasa lelah (65,4 %), dan leher
pegal/sakit (61,3 %)”. Hal ini menunjukkan bahwa desain produk berupa barang mutlak
harus disesuaikan dengan dimensi antropometri agar ergonomis. Begitu pula hasil
penelitian Gempur (2007) menunjukkan bahwa “kursi dan meja ergonomis dapat
menurunkan kelelahan sebesar 8,5%”.
Kemudian, dari segi pengukuran kelelahan biasa yang dipakai saat ini menggunakan
“angket kelelahan, flicker tension test” (Dewa, 2000). Angket kelelahan berupa lembar
kertas berisi beberapa pertanyaan. Untuk flicker tension test dengan mengukur reaksi
konsentrasi mata menangkap sinyal berupa sinar. Ada pula alat untuk mengukur



114

kelelahan otot disebut electromyograf (EMG) yakni mengukur kontraksi otot.
Kemudian Gempur (2008) pada tahun 2007 melakukan penelitian pada tenaga kerja
menguji kelelahan secara biologis menggunakan konsentrasi asam laktat dan glukosa
dalam darah. Sebelumnya asam laktat telah dapat ditemukan untuk mengukur kelelahan
pada hewan uji coba bukan untuk manusia. Sebagaimana Peter A. Mayes (1999)
“kortisol banyak pada manusia yang biasanya terkait dengan stress”. Selanjutnya, pada
penelitian ini bertujuan menemukan keluhan subyektif (angket kelelahan) pada siswa
sekolah dasar yang menggunakan bangku kelas (bangku belajar di sekolah).

Bangku kelas yang tidak sesuai postur tubuh siswa (antropometri) akan
mengkibatkan kelelahan. Bila terjadi kelelahan, maka respons daya reaksi berfikir untuk
menyerap materi pelajaran juga menurun hal itu disebut dengan  kelelahan syaraf.
Respons kelelahan syaraf yang positif atau coping mechanism perubahan daya reaksi
berfikir ini berjalan mengalir dalam tubuh dan diterima oleh batang otak. Setelah
diformat dengan bahasa otak, kemudian ditrasmisikan ke salah satu bagian otak besar
yakni hipotalamus yang terletak di bawah otak. Hopotalamus mestimulasi adrenocortio
trophic hormone (ACTH), kemudian merangsang peningkatan adrenal, di dalam
adrenal tersebut memproduksi sekresi peningkatan hormone kortisol.

Kegiatan belajar mengajar bagi siswa duduk di kelas membutuhkan waktu lama
antara 4 – 7 jam sehari. Menurut Alan Glaser (2001) “duduk lama dan statis akan
menimbulkan ketegangan pada vertebralis terutama pada lumbar”. Juga, “bila tinggi
kursi terlalu pendek, duduk akan membungkuk, karena lutut akan lebih tinggi dibanding
posisi pantat, akibatnya pelvic merenggang, columna spinal tegang, abdomen bawah
menekan dan sirkulasi gerakan terbatas, serta lambat laum terjadi nyeri dan lelah” Alan
Glaser (2001). Dalam keadaan lelah maka daya reaksi berfikir akan mengalami
penurunan. Penurunan daya reaksi berfikir tersebut menupakan kelahan syaraf.

Di sisi lain, bahwa sampai saat ini ukuran bangku sekolah disamakan antara
siswa SD kelas satu sampai kelas enam. Padahal, antropometri antara siswa SD kelas
satu sampai kelas enam adalah berbeda. Oleh karena itu, sangat mungkin siswa SD di
seluruh Indonesia saat ini mengalami kelelahan karena faktor bangku belajar di kelas.

Penelitian ini mencoba untuk dapat menemukan pola bahwa antropometri terkait
usia siswa yang berbeda harus menggunakan bangku sekolah yang berbeda, agar siswa
di Sekolah Dasar tidak mengalami keluhan. Tujuan penelitian ini, 1) Menemukan model
bangku ergonomis berdasarkan respons keluhan siswa sekolah dasar pada setiap kelas
yang menggunakan bangku yang sama; 2) menemukan jenis keluhan tubuh yang
terbesar siswa sekolah dasar yang menggunakan bangku kelas.

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskiptif secara crossecsional dilakukan
pengambilan data secara obsevasional untuk mengetahui keluhan siswa Sekolah Dasar
ketika duduk di bangku kelas saat proses belajar mengajar. Populasi dalam penelitian ini
dirancang (terencana) adalah siswa kelas dua sampai dengan siswa kelas 5 Sekolah
Dasar Negeri (SDN) Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Sampel sebagai
berikut: siswa kelas dua = 32 orang (usia 7 tahun); siswa kelas tiga = 41 orang
(usia 8 tahun); siswa kelas empat = 46 orang (usia 9 tahun); siswa kelas lima = 36
siswa (usia 10 tahun).
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Analisis dan Pembahasan

1. Penggunaan Model Bangku Berdasarkan Respons Keluhan Siswa Sekolah
Dasar Pada Setiap Kelas.

Terdapat empat respons keluhan yang diterima siswa saat duduk di bangku kelas
di sekolah yakni: tidak sakit, agak sakit, sakit, dan sangat sakit. Respons keluhan yang
diterima siswa setiap kelas yakni siswa kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 terdapat
perbedaan, hal itu dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Respons Keluhan Siswa Pada Setiap Kelas
(SDN Bohar, Agustus 2012)

No Respons
Keluhan

Siswa
Kelas 2

Siswa
Kelas 3

Siswa
Kelas 4

Siswa
Kelas 5

1 Tidak sakit 55,7% 57,3% 93,9% 91,4%
2 Agak sakit 27,6% 21,7% 5,5% 5,6%
3 Sakit 12,4% 15,5% 0,6% 2,4%
4 Sangat sakit 4,3% 5,5% 0% 0,6%

J u m l a h 100% 100% 100% 100%

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dibuat diagram respons keluhan siswa setiap
kelas, sebagaimana dapat dilihat pada grafik 1 berikut ini.

Gambar 1. Grafik Respons Keluhan Siswa Tiap Kelas

Berdasarkan tabel 1 dan gambar 1 di atas, akibat ukuran bangku kelas di sekolah
antar kelas yang sama, respons tidak sakit pada siswa kelas 2 dan kelas 3 hampir sama
(55,7% dan 57,3%),  pada  kelas 4 dan kelas 5 semakin mengalami rasa tidak sakit

KLS 2 KLS 3 KLS 4 KLS 5
Sangat sakit 4,3 5,5 0 0,6
Sakit 12,4 15,5 0,6 2,4
Agak sakit 27,6 21,7 5,5 5,6
Tidak sakit 55,7 57,3 93,9 91,4
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(93,9% dan 91,4%). Pada kelas 2 saat memakai bangku sekolah merasa agak sakit pada
kelas 2 (27,6%), kemudian rasa agak sakit menurun (21,7%) pada kelas 3, dan rasa agak
sakit semakin menurun pada saat kelas 4 da 5 (5,5% dan 5,6%).

Kemudian, bangku kelas yang sama antar kelas tersebut menimbulkan rasa sakit
terbesar dialami siswa kelas 3 (15,5%), kemudian pada siswa kelas 2 (12,4%). Tetapi,
untuk siswa kelas 4 dan 5 saat memakai bangku sekolah tersebut hanya sedikit yang
mengalami rasa sakit (0.6% dan 2,4%). Respons rasa sangat sakit saat memakai bangku
kelas tersebut sangat besar dialami siswa kelas 3 (5,5%) kemudian kelas 2 (4,3%).
Tetapi, pada siswa kelas 4 dan kelas 5 mamakai bangku sekolah tersebut hampir sama
sekali tidak mersa sangat sakit (0% dan 0,6%).

Berdasarkan analisis di atas dapat disebutkan bahwa siswa yang menggunakan
baku kelas tersebut mengakibatkan rasa sakit terbesar pada siswa kelas 2 dan kelas 3
(lihat gambar 5b), dan yang paling besar merasa sakit akibat bangku kelas terdapat pada
siswa kelas 3 karena merasa sakit (15,5%)  dan sangat sakit (5,5%).

Kemudian, berdasarkan analisis di atas, bangku ukuran yang sama antar kelas di
sekolah dasar (ukuran bangku lihat gambar 2a dan 2b), dapat disebutkan bahwa bangku
yang sesuai (dapat dipakai) oleh siswa kelas 4 dan kelas 5 (lihat gambar 3b), dan yang
paling sesuai digunakan untuk siswa kelas 4 (siswa usia 9 tahun) karena saat dipakai
merasa tidak sakit (93,9%), hanya merasa agak sakit (5,5%), merasa sakit (0,6%), dan
sama sekali tidak merasa sangat sakit (0%).

Gambar 2a. Ukuran Bangku (Meja) Kelas di SDN Bohar

2b. Ukuran Bangku (Kursi) di SDN Bohar
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a.Siswa Kelas II b. Siswa Kelas V

Gambar 3. Siswa SDN Bohar Duduk di Bangku Kelas

2. Jenis Keluhan Tubuh yang Terbesar Siswa Sekolah Dasar yang Menggunakan
Bangku Kelas

Berdasarkan grafik pada gambar 3, bahwa bangku kelas yang sama antar kelas
menimbulkan rasa sakit terbesar dialami siswa kelas 3 (15,5%),  juga pada siswa kelas 2
(12,4%). Jenis keluhan tubuh mana saja yang terbesar dialami siswa kelas 2 dan 3
tersebut, lihat tabel 2 dan tabel 3 di bawah ini.

Tabel 2. Jenis Keluhan Siswa Kelas 2 Yang Menggunakan Bangku Kelas

No
Jenis Keluhan

Respons/Tingkat Keluhan
JumlahTidak

Sakit
Agak
Sakit

Sakit Sangat
Sakit

1 Sakit kaku di bagian
leher bawah

62,5% 12,5% 18,7% 6,3% 100%

2 Sakit lengan atas kanan 47,1% 29,4% 17,6% 5,9% 100%
3 Sakit pada siku kiri 56,3% 12,5% 25,0% 6,2% 100%
4 Sakit pada pergelangan

tangan kanan
50,0% 25,0% 18,7% 6,3% 100%

5 Sakit pada tangan kanan 64,3% 14,3% 21,4% 0% 100%
6 Sakit pada lulut kiri 60,0% 20,0% 20,0% 0% 100%
7 Sakit pada pergelangan

kaki kiri
43,8% 31,2% 25,0% 0% 100%

8 Sakit pada pergelangan
kaki kanan

68,8% 12,5% 18,7% 0% 100%



118

Tabel 3. Jenis Keluhan Siswa Kelas 3 Yang Menggunakan Bangku Kelas

No
Jenis Keluhan

Respons/Tingkat Keluhan
JumlahTidak

Sakit
Agak
Sakit

Sakit Sangat
Sakit

1 Sakit punggung 39,5 % 23,7% 23,7% 13,1% 100%
2 Sakit lengan atas kanan 45,0% 27,5% 22,5% 5% 100%
3 Sakit pada siku kiri 48,7% 30,8% 20,5% 0% 100%
4 Sakit pada pergelangan

tangan kiri
56,4% 12,8% 23,1% 7,7% 100%

5 Sakit pada pergelangan
tangan kanan

45,0% 25,0% 20,0% 10,0% 100%

6 Sakit pada tangan kiri 46,2% 20,5% 23,1% 10,2% 100%
7 Sakit pada tangan kanan 52,6% 15,8% 26,3% 5,3% 100%
8 Sakit pada paha kanan 57,9% 15,8% 21,0% 5,3% 100%
9 Sakit pada pergelangan

kaki kiri
42,1% 31,6% 21,0% 5,3% 100%

10 Sakit pada kaki kanan 43,6% 25,6% 23,1% 7,7% 100%

Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3 di atas jenis keluhan terbesar siswa kelas 2 (usia
7 tahun) akibat dari bangku kelas yang tidak ergonomis yakni sangat sakit terletak pada
kaku di bagian leher bawah dan pergelangan tangan kanan (6,3% dan 6,3%),
kemudian mengalami rasa sakit terbesar terletak pada siku kiri dan pergelangan kaki
kiri (25% dan 25%). Untuk siswa kelas 3 (usia 8 tahun) akibat bangku kelas tidak
ergonomis mengalami rasa sangat sakit terletak pada punggung (13,1%), dan
mengalami rasa sakit pada tangan kanan (26,3%).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa bangku kelas untuk siswa sekolah dasar
terbesar mengakibatkan keluhan pada:
a. Kaku di bagian leher bawah (rasa sangat sakit 6,3%)
b. Pergelangan pada tangan kanan (rasa sangat sakit 6,3%)
c. Punggung (rasa sangat sakit 13,1%)
d. Tangan kanan (rasa sakit 26,3%)
e. Siku kiri (rasa sakit 25%), dan
f. Pergelangan kaki kiri (rasa sakit 25%).

Simpulan dan Saran
Simpulan
1. Bahwa model bangku kelas yang ada di sekolah dasar saat ini paling sesuai

digunakan untuk siswa kelas 4 (siswa usia 9 tahun);
2. Bahwa bangku kelas untuk siswa sekolah dasar terbesar mengakibatkan keluhan

pada: kaku di bagian leher bawah (rasa sangat sakit 6,3%), pergelangan pada tangan
kanan (rasa sangat sakit 6,3%), punggung (rasa sangat sakit 13,1%), tangan kanan
(rasa sakit 26,3%), siku kiri (rasa sakit 25%), dan pergelangan kaki kiri (rasa sakit
25%).

Saran
Gunakan bangku belajar yang ergonomis agar siswa tidak lelah dan akhirnya

tidak terjadi penurunnan daya berpikir siswa.
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