
1 
 

Jurnal Ilmiah Binalita Sudama        Volume 4 Nomor 1 Mei 2019 
ISSN: 2541-1039          E-ISSN: 2716-4527 

 

HUBUNGAN PENERANGAN RUANGAN KELAS DENGAN KELAINAN MIOPIA 

 

AHMAT S.H.I, LL.M(1), Maria Ulfa Nasution SH,MH(2), Nadia Salnah Harahap(3), Natasya(4) 

Prodi Optometri STIKes Binalita Sudama Medan 

 

Abstrak 

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa semua responden memiliki pencahayaan lokal yang 

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

sebesar 160,4 luks.  

Pada penelitian di SD X Semarang hubungan antara pencahayaan lokal dengan kelainan 

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

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

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

Dalam penglihatan mata memiliki berbagai macam kelainan refraksi salah satu nya adalah 

Miopia. Miopia adalah suatu keadaan ketika mata mempunyai kekuatan refraksi yang berlebihan 

sehingga sinar jauh dibiaskan di depan retina. Miopia dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah 

satu nya yaitu faktor lingkungan (penerangan ruangan). 

 

 

Kata Kunci: Penerangan ruangan kelas dan kelainan miopia. 

 

PENDAHULUAN 

Miopia atau sering disebut dengan 

rabun jauh merupakan jenis kerusakan mata 

yang disebabkan pertumbuhan bola mata yang 

terlalu panjang atau kelengkungan kornea yang 

terlalu cekung (Sidarta, 2007). 

Penyebab terjadinya miopia dipengaruhi 

oleh faktor genetik (keturunan), aktivitas jarak 

dekat seperti membaca, atau terlalu lama 

didepan komputer. Secara sederhana miopia 

dipengaruhi oleh faktor genetik maupun 

lingkungan. Seperti sering menonton tv atau 

monitor komputer jarak dekat dan membaca 

dengan cahaya redup. 

Menurut WHO , diperkirakan 153 juta 

orang di seluruh dunia memiliki gangguan 

penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak 

diatasi. 

 

Pengukuran Penerangan  

 Alat yang digunakan untuk mengukur 

intensitas penerangan adalah “ lux meter”. alat 

ini dapat mengubah energi cahaya menjadi 

energi listrik dalam bentuk arus digunakan 

untuk menggerakkan jarum skala. Untuk alat 

digital, energi listrik diubah menjadi angka 

yang dapat dibaca pada layar monitor. 

 

Intensitas penerangan di ukur dengan dua cara 

yaitu :  

1. Penerangan setempat yaitu penerangan 

ditempat kerja, pengukurannya dapat 

dilakukan di atas meja maupun pada objek 

kerja. 

2. Penerangan umum yaitu penerangan yang 

pengukurannya dilakukan pada titik 

potong horizontal panjang dan lebar 

ruangan setiap jarak 1 meter dari lantai. 

 Menurut SNI 16- 7062 – 2004 jarak 

tertentu dapat dibedakan derdasarkan luas 

ruangan sebagai berikut : 

1. Luas ruangan kurang dari 10 meter 

persegi : titik potong horizontal panjang 

dan lebar ruangan adalah pada jarak setiap 

1 meter. 

2. Luas ruangan antara 10 meter persegi 

sampai 100 meter persegi : titik potong 

garis horizontal panjang dan lebar 

ruangan adalah pada jarak setiap 3 meter. 

 Penerangan yang baik adalah penerangan 

yang memungkinkan pekerja dapat melihat 

objek dengan baik, jelas, dan tanpa upaya yang 

dipaksakan serta sesuai dengan jenis 

pekerjaannya. Menurut Suma’mur (2009), sifat 

– sifat penerangan yang baik memenuhi faktor 

antara lain: 

1. Pembagian luminansi dalam lapangan 

penglihatan. 

2. Pencegahan kesilauan. 

3. Arah sinar. 

4. Warna dan  

5. Panas penerangan terhadap kelelahan 

mata. 

 Penerangan yang kurang baik adalah 
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penerangan dimana kurang dapat melihat objek 

dalam lingkungan kerja dapat memicu 

beberapa masalah seperti : 

1. Kelelahan mata. 

2. Kelelahan mental. 

3. Kerusakan alat penglihatan. 

4. Keluhan pegal disekitar mata. 

5. Bertambahnya kecelakaan. 

 

Sumber Penerangan  

 Sumber penerangan dibagi dua yaitu : 

1. Penerangan alami adalah penerangan 

yang dihasilkan oleh sumber cahaya 

alami yaitu matahari yang cahayanya 

kuat tetapi bervariasi menurut jam, 

musim, dan tempat. Pencahayaan yang 

bersumber dari matahari dirasa kurang 

efektif dibandingkan dengan cahaya 

buatan. Hal ini disebabkan karena 

matahari tidak dapat memberikan 

intensitas cahaya yang tetap. 

2. Penerangan buatan adalah penerangan 

yang dihasilkan oleh sumber cahaya 

selain cahaya alami. Apabila 

pencahayaan alami tidak memadai 

atau posisi ruangan sukar untuk 

dicapai oleh pencahayaan alami dapat 

dipergunakan pencahayaan buatan. ( 

Padmanaba, 2006) 

 

Penerangan Ruangan  

  Penerangan dalam ruangan 

yang harus diperhatikan pertama kali adalah 

kuat penerangan, warna cahaya yang 

diperlukan dan arah pencahayaan sumber 

penerangan. Kuat penerangan akan 

menghasilkan Luminansi karena pengaruh 

faktor pantulan dinding maupun lantai 

ruangan.Kuat penerangan ruangan 

dikatagorikan menjadi 6 yaitu : 

1. Penerangan Ekstra Rendah, dibawah 50 

lux. 

2. Penerangan Rendah, dibawah 150 lux. 

3. Penerangan Sedang, 150 hingga 175 lux. 

4. Penerangan Tinggi : 

1) Penerangan Tinggi I, 200 lux. 

2) Penerangan Tinggi II, 300 lux. 

3) Penerangan Tinggi III, 450 lux. 

5. Penerangan Sangat Tinggi, 700 lux. 

6. Penerangan Ekstra Tinggi diatas 700 

lux. 

 Pancaran cahaya perlu mendapatkan 

perhatian pada perencanaan penerangan 

disamping warna yang dihasilkan sumber 

cahaya. Sumber cahaya adalah satuan 

penerangan disamping warna yang terdiri dari 

lampu beserta perlengkapannya baik untuk 

operasi kelistrikan maupun untuk mengatur 

distribusi cahaya, memposisikan lampu, 

melindungi lampu serta menghubungkan 

lampu dengan sumber tegangan. ( Heri 

M,Kholiq,2007) 

 

Standar Penerangan Ruangan 

Tabel standar kuat penerangan 

 

Nama Ruangan 

 

Lux 

 

Ruang komputer 

 

350 

 

Ruang Gambar 

 

750 

 

Ruang Kelas 

 

250 

 

Perpustakaan 

 

300 

 

Laboratorium 

 

500 

 

Kantin 

 

200 

 

Tabel standar intensitas cahaya pada 

ruangan 

 

Nama Ruangan  

 

Tingkat 

Pencahayaan (lux) 

 

Pekerjaan Kasar 

 

100 – 250 

 

Pekerjaan Sedang 

 

200 – 500 

 

Pekerjaan Halus 

 

500 – 1000 

 

Pekerjaan Sangat 

Halus 

 

1000 – 2000 

 

Pemeriksaan Warna 

 

750 

 

Kelainan  Refraksi 

Kelainan refraksi merupakan kelainan 

pembiasan sinar pada mata sehingga 

pembiasan sinar tidak difokuskan  pada retina 

(bintik kuning ). Untuk memasukkan sinar atau 

bayangan benda kemata diperlukan suatu 

sistem optik. Diketahui bola mata mempunyai 
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panjang kira – kira 2.0 cm. Untuk 

memfokuskan sinar kedalam bintik kuning 

(bagian selaput jala yang menerima 

rangsangan ) diperlukan kekuatan 50.0 Dioptri. 

Lensa yang berkekuatan 50.0 Dioptri diketahui 

mempunyai titik api pada titik 2.0 cm. (Sidarta 

Ilyas, 2016, p1). 

Kelainan refraksi adalah keadaan  dimana 

bayangan tegas tidak dibentuk pada retina 

(makula lutea atau bintik kuning ). Pada 

kelainan refraksi terjadi ketidak seimbangan 

sistem optik pada mata sehingga menghasilkan 

bayangan yang kabur. Pada mata normal 

kornea dan lensa membelokkan sinar pada titik 

fokus yang tepat yang tepat pada sentral retina. 

Keadaan ini memerlukan susunan kornea dan 

lensa yang sesuai dengan panjangnya bola 

mata. Pada kelainan refraksi sinar tidak 

dibiaskan tepat pada bintik kuning, akan tetapi 

dapat di depan atau belakang bintik kuning dan 

malahan tidak terletak pada satu titik yang 

tajam. Kelainan refraksi dikenal dalam bentuk 

miopia, hipermetropia, dan astigmat. ( Sidarta 

Ilyas, 2016, p2 ) 

Penderita dengan kelainan refraksi akan 

memberikan keluhan berikut : 

1. Sakit kepala terutama didaerah tengukuk 

atau dahi. 

2. Mata berair. 

3. Cepat merasa ngantuk. 

4. Mata terasa panas. 

5. Pegal pada bola mata. 

6. Penglihatan kabur. 

 

Emetropia 

Emetropia (mata normal ) berasal dari 

kata yunani emetros yang berati ukuran normal 

atau pembiasan sinar dalam mata dalam 

keseimbangan wajar, dan arti opsis adalah 

penglihatan. Mata yang bersifat emetropia 

adalah mata tanpa adanya kelainan refraksi, 

pembiasan sinar dalam mata berfungsi normal. 

Mata emetropia akan mempunyai penglihatan 

normal, 6/6 atau 100%. 

 

Ametropia 

Ametropia ( mata dengan kelainan 

refraksi ) berasal dari bahasa yunani, ametros 

yang berati tidak sebanding, dan opsis adalah 

penglihatan. Jadi ametropia adalah suatu 

keadaan mata dengan kelainan refraksi pada 

mata yang dalam keadaan tanpa akomodasi 

atau istirahat memberikan bayangan sinar 

sejajar pada fokus yang tidak terletak pada 

retina. 

Kornea mempunyai daya pembiasan sinar 

terkuat dibanding bagian mata lainnya. Lensa 

memegang peranan membiaskan sinar 

terutama pada saat melakukan akomodasi atau 

bila melihat benda yang dekat. Panjang bola 

mata seseorang dapat berbeda – beda. Bila 

terdapat kelainan pembiasan sinar oleh kornea 

atau adanya perubahan panjang bola mata 

maka sinar normal tidak dapat terfokuskan 

pada makula. Keadaan ini disebut sebagai 

ametropia yang dapat berupa miopia, 

hipermetropia dan astigmat. (Sindarta Ilyas, 

2016 )  

 

Pengertian Miopia 

Miopia adalah suatu keadaan ketika 

mata mempunyai kekuatan refraksi yang 

berlebihan sehingga sinar jauh dibiaskan di 

depan retina. Miopia disebut rabun jauh karena 

berkurangnya kemampuan untuk melihat jauh 

akan tetapi dapat melihat dekat dengan jelas. 

(Anung, 2016 ) 

 
Gambar 1 Miopia 

Menurut Sidarta Ilyas (2016) faktor yang 

berkaitan dengan penyebab terjadinya miopia 

adalah : 

1. Faktor herediter atau keturunan. 

2. Faktor lingkungan ( penerangan ruangan ) 

dan faktor gizi.  

Menurut Sidarta Ilyas (2016) miopia pada anak 

biasanya dimasukkan ke dalam kelompok 

akibat membaca dan genetik atau diturunkan. 

Miopia anak dimasukkan kedalam dua 

kelompok yaitu :  

1. Kongenital biasanya miopia tinggi. 

2. Developmetal ( perkembangan ), yang 

biasanya terlihat pada anak berusia 7 – 10 

tahun, yang beratnya kurang dan mudah 

ditangani. 

Keduanya berjalan progresif dan 

memerlukan pemeriksaan kacamata yang 

teratur. Sering terlihat pada anak miopianya 

berjalan progresif yang mungkin disebabkan 
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oleh bekerja atau membaca dekat. Miopia 

ditentukan dengan ukuran lensa negatif di 

dalam dioptri, dimana 1,00 dioptri merupakan 

kekuatan lensa yang memfokuskan sinar 

sejajar pada jarak satu meter. 

 

Klasifikasi Miopia 

Menurut perjalanan penyakitnya, miopia 

dibagi menjadi : 

1. Miopia stasioner, yaitu miopia yang 

menetap setelah dewasa. 

2. Miopia progresif, yaitu miopia yang 

bertambah terus menerus pada usia 

dewasa akibat bertambah panjang bola 

mata. 

3. Miopia maligna, yaitu yang berjalan 

progresif, yang dapat mengakibatkan 

ablasi retina dan kebutaan atau sama 

dengan miopia pernisiosa atau sama 

dengan miopia degeneratif. Disebut 

miopia degeneratif atau miopia maligna, 

bila miopia lebih dari 6 dioptri disertai 

dengan kelainan pada fundus okuli dan 

panjang bola mata hingga berbentuk 

stafiloma postikum yang terletak pada 

bagian temporal papil di sertai dengan 

atrofil karioretina. ( Ilyas, Sidarta , 2008 )  

Menurut Sidarta Ilyas tahun 2008berdasarkan 

derajat keparahannya, miopia dapat di bagi 

menjadi tiga : 

1. Miopia ringan, dimana miopia dari 1-3 

dioptri. 

2. Miopia sedang, dimana miopia lebih 

antara 3 – 6 dioptri. 

3. Miopia berat atau tinggi, dimana miopia 

lebih besar dari 6 dioptri.  

Menurut Sidarta Ilyas tahun 2008 berdasarkan 

karakteristik miopia dapat dibagi dua yaitu : 

1. Miopia aksial, miopia akibat dari 

panjangnya sumbu bola mata, dengan 

kelengkungan kornea dan lensa yang 

normal. 

2. Miopia refraktif, yaitu miopia yang 

bertambahnya indeks bias media 

penglihatan seperti terjadi pada katarak 

intumesen dimana lensa menjadi lebih 

cembung sehingga pembiasan lebih kuat. 

Berdasarkan umur miopia dibagi menjadi 

empat yaitu : 

1. Miopia kongenital, yaitu miopia yang 

sudah ada sejak lahir dan menetap seumur 

hidup. 

2. Miopia onset muda, yaitu miopia yang 

terjadi pada usia 5 – 20 tahun. 

3. Miopia dewasa muda, yaitu miopia yang 

terjadi pada usia 20 – 40 tahun. 

4. Miopia dewasa akhir, yaitu miopia yang 

terjadi pada usia lebih dari 40 tahun.  

Gejala – gejala miopia 

1. Kaburnya penglihatan jarak jauh secara 

terus menerus. 

2. Memicingkan mata. 

3. Sering menggunakan jarak kerja dekat 

Miopia sendiri biasanya tidak menyebabkan 

kelelahan mata walaupun penderita sering 

memicingkan mata dan menggunakan jarak 

kerja yang pendek. 

 

Koreksi miopia  

Koreksi miopia ialah koreksi yang 

menggunakan lensa minus atau lensa negatif 

yang ukurannya teringan yang sesuai untuk 

mengurangkan kekuatan daya bias di dalam 

mata. Lensa cekung (minus ) digunakan untuk 

memfokuskan cahaya datang pada retina 

(Anung, 2016 ) 

 
Gambar 2 Koreksi Miopia 

Dengan pemilihan kekuatan minus 

yang teliti, miopia dapat dikoreksi secara tepat. 

Proses ini dapat dibantu dengan penggunaan 

peralatan pada pemeriksaan refraksi 

objektif,seperti Autorefractor atau 

Retinoscopi. Koreksi dapat dibagikan dalam 

berbagai bentuk, namun kacamata adalah yang 

paling populer dibanding lensa kontak. ( 

Anung, 2016) 

Pada pemeriksaan subjectif diperlukan 

hubungan atau komunikasi yang baik antara 

pemeriksa dengan pasien. Dalam pemeriksaan 

ini menggunakan optotype yang diletakkan di 

jarak sejauh 5 atau 6 meter dari pasien yang 

akan diperiksa, karena pada jarak 5 atau 6 

meter sinar – sinar yang datang di anggap sinar 

sejajar, dan mata yang di periksa dalam 

keadaan tidak berakomodasi, dan penerangan 

ruangan pemeriksaan juga tidak terlalu cerah. 

(Sidarta Ilyas, 2016 ) 

Jika ada sejumlah kecil miopia pada 
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saat lahir, miopia ini biasanya akan berkurang 

di tahun – tahun pertama, hal ini disebut 

sebagai emetropisasi dan sering muncul 

kembali pada pertengahan usia kanak – kanak. 

Penyebab perkembangan miopia pada anak – 

anak biasanya karena kecenderungan 

bertambahnya panjang bola mata. 

Bentuk terjadinya miopia lambat biasa 

terlihat pada usia – usia pertengahan remaja 

dan berkembang yaitu sekitar usia 10 tahun, 

dan jarang melebihi 2 dioptri. Hal ini juga 

berhubungan dengan waktu aktivitas dekat 

yang lama. Pada miopia tinggi dapat beresiko 

tinggi menderita ablasi retina yang akan 

mengganggu penglihatan kecuali di deteksi 

dan dikoreksi secara dini. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif, penelitian deskriptif 

adalah metode yang dimaksud untuk 

mendeskripsikan peristiwa – peristiwa yang 

ada dan masih terjadi sampai saat ini. 

Tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran 

lengkap mengenai setting sosial yang 

dimaksudkan untuk explorasi dan klarifikasi 

mengenai suatu fenomena atau kenyataan 

sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah 

variabel yang berkenaan dengan masalah dan 

unit yang diteliti antara fenomena yang diuji 

angka sebagai alat menganalisis keterangan 

mengenai apa yang ingin di ketahui lalu 

menjabarkannya. (Kasiran,2008). 

 

Populasi 

Populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek 

yang memiliki kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono,1997). 

 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi 

(Sugiyono,2011). Sampel penelitian ini adalah 

30 orang dari jumlah populasi penelitian. 

 

TeknikSampling 

 

LokasiPenelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di : SD X 

Semarang. 

  

 WaktuPenelitian 

Waktu penelitian berlangsung pada : 

Tahun 2015 

 

Metode Pengumpulan data 

Pada penelitian ini, sumber data yang 

digunakan oleh penelitian adalah sumber data 

sekunder ( data yang diperoleh secara tidak 

langsung ). Pencarian data sekunder yang 

dilakukan adalah dengan cara manual dimana 

peneliti melihat data penelitian sebelumnya, 

yaitu penelitian yang berjudul “ Hubungan 

Lingkungan Kelas Terhadap Kelainan Refraksi 

Miopia  Pada Siswa Kelas 5 SD di SD X 

Semarang ” yang diteliti oleh Lutfi Andrias, 

Hanifa Maher Denny, Siswi Jayanti. 

 

AnalisisData 

 

Hasil Analisis 

 

Hubungan Lingkungan Kelas Terhadap 

Kelainan Refraksi Miopia  Pada Siswa 

Kelas 5 SD di SD X Semarang 

Tabel. 4.1 kelainan refraksi pada siswa 

kelas 5 SD 

Kelainan 

refraksi 

miopia 

Frekuensi Persentase 

Ya  29 53,7 

Tidak  25 46,3 

Jumlah  54 100 

 

Hasil pengukuran menunjukkan 

bahwa semua responden memiliki 

pencahayaan lokal yang buruk dan dibawah 

NAB yang ditetapkan (300 luks). Maksimal 

pencahayaan yang didapat hanya sebesar 160,4 

luks. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

seluruh responden, baik yang mengalami 

miopia maupun tidak mengalami miopia, 

mendapatkan jumlah pencahayaan lokal 

dibawah NAB. Maka dari itu hasil uji chi 

square tidak dapat dilakukan. Hal ini 

disebabkan karena cahaya lokal yang diterima 

di setiap meja dibawah NAB (Nilai Ambang 

Batas) untuk pencahayaan yang berada di 

kisaran 250 – 300 luks. Walaupun dengan uji 

chi-square pencahayaan lokal tidak 

berhubungansecara bermakna dengan miopia 
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pada penelitian ini, namun didapatkan korelasi 

yang bermakna antara iluminasi dengan jarak 

kerja (p=0,002) dengan kekuatan korelasi 

0,174. Korelasi tersebut positif yang berarti 

perubahan iluminasi akan diikuti perubahan 

miopia namun kekuatan korelasi hanya 0,174 

menunjukkan korelasi antara iluminasi dengan 

miopia sangat lemah. 

 

 

Pembahasan 

 Berdasarkan penelitian  diatas 

didapatkan akibat dari pemakaian fasilitas 

kerja yang tidak ergonomis akan menyebabkan 

perasaan tidak nyaman, konsentrasi menurun, 

mengantuk dan lain sebagainya, hal ini juga 

terjadi pada siswa sekolah dasar dalam kualitas 

penerangan ruangan kelasnya. Apabila kondisi 

tersebut terjadi terus menerus maka dapat 

menyebabkan gangguan penglihatan.  

Dan penerangan yang kurang juga 

mempengaruhi tajam penglihatan yaitu dimana 

tajam penglihatan akan menurun dikarenakan 

kelelahan mata. Kelelahan mata disebabkan 

stres yang terjadi pada fungsi penglihatan. 

Penerangan yang kurang juga dapat memicu 

beberapa masalah seperti : 

1. Kelelahan mata. 

2. Kelelahan mental. 

3. Kerusakan alat penglihatan. 

4. Keluhan pegal disekitar mata. 

5. Bertambahnya kecelakaan. 

 Maka dari itu ada beberapa hal yang harus 

di perhatikan dalam penerangan ruangan 

seperti, kuat penerangan, warna cahaya yang 

diperlukan dan arah cahaya sumber 

penerangan. Kuat penerangan akan 

menghasilkan luminansi karena pengaruh 

faktor pantulan dinding maupun lantai 

ruangan.Penerangan yang baik dapat 

memenuhi beberapa faktor yaitu : 

1. Pembagian luminansi dalam lapangan 

penglihatan. 

2. Pencegahan kesilauan. 

3. Arah sinar. 

4. Warna dan  

5. Panas penerangan terhadap kelelahan 

mata. 

Standar penerangan ruangan yang harus 

diperhatian yaitu, untuk ruangan kelas 250 lux, 

pekerjaan kasar 100 – 250 lux, pekerjaan 

sedang 200 – 500 lux dan pekerjaan halus 500 

– 1000 lux. 

Pencahayaan ruangan yang kurang 

memenuhi standar ruangan dapat mengganggu 

penglihatan, karena jika pencahayaan kurang 

atau lebih besar pupil harus berusaha 

menyesuaikan cahaya yang diterima oleh mata. 

Akibatnya mata harus memicing silau atau 

berkontraksi secara berlebihan. Pupil akan 

melebar jika menerima cahaya yang kecil , hal 

ini merupakan salah satu penyebab mata 

menjadi lelah.  

 

 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Dari penelitian di atas dapat di ambil 

kesimpulan yaitu Pada penelitian di SD X 

Semarang hubungan antara pencahayaan lokal 

dengan kelainan refraksi miopia tidak dapat 

dianalisis karena hasil yang homogen dan 

berada dibawah NAB. Akan tetapi didapatkan 

korelasi yang bermakna antara iluminasi 

dengan jarak kerja (p=0,002) dengan kekuatan 

korelasi 0,174 menunjukkan korelasi antara 

iluminasi dengan miopia sangat lemah. Maka 

dari itu dapat dikatakan bahwa penerangan 

yang kurang dapat mempengaruhi turunnya 

tajam penglihatan yang disebabkan oleh 

kelelahan mata. 

 

 Saran 

Melakukan screening secara rutin dan 

berkala setiap 6 bulan sekali mengenai refraksi 

dan gangguan kesehatan lainya yang 

berpotensi terjadi pada siswa di sekolah. 

Melakukan secara rutin rotasi posisi 

duduk secara berkala dan seluruh siswa dapat 

merasakan seluruh posisi tempat duduk selama 

melakukan kegiatan belajar mengajar. 

Diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai masukan dan tambahan 

informasi, agar dapat digunakan sebagai 

sumber referensi bagi mahasiwa untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat. 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut 

mengenai refraksi, terutama pada faktor yang 

tidak di cantumkan dalam penelitian ini atau 

penelitian yang sama dengan lokasi yang 

berbeda serta metode yang berbeda. 
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