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Abstrak 

Heterophoria atau disebut juga dengan strabismus merupakanpada penglihatan secara 

binokuler  yang  normal  bayangan benda akan jatuh bersamaan dimasing-masing fovea dan meridian 

vertikal kedua retina tegak lurus. Jika suatu waktu mata tidak sejajar dengan mata yang lain dapat 

terjadi karena adanya sumbu penyimpangan dari penjajaran okuler yang sempurna. Dalam keadaan 

tersebut disebut juga dengan “strabismus”.  

 

Kata Kunci: HETEROPHORIA, TANGENT SCALE, PENDERITA AMBLYOPIA 

 

Pendahuluan 

Mata merupakan alat indra yang 

terdapat pada manusia. Secara konstan mata 

menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk, 

memusatkan paerhatian pada objek yang dekat 

dan jauh serta menghasilkan gambar yang tepat 

yang dengna segera dihantarkan ke otak. 

Tajam penglihatan adalah kemampuan 

seseorang untuk dapat melihat sesuatu suatu 

objek yang sekecil mungkin tanpa 

akomodasi.Refraksi (atau pembiasan) dalam 

optika geometris didefenisikan sebagai 

perubahan arah rambat pertikel cahay akibat 

terjadinya percepatan.Refraksi adalah 

pembiasan sinar dari suatu medium ke medium 

lain yang berbeda indeks biasnya.Dua struktur 

mata yang melakukan refraksi adalah kornea 

dan lensa. 

Heterophoria atau disebut juga dengan 

strabismus merupakanpada penglihatan secara 

binokuler  yang  normal  bayangan benda akan 

jatuh bersamaan dimasing-masing fovea dan 

meridian vertikal kedua retina tegak lurus. Jika 

suatu waktu mata tidak sejajar dengan mata 

yang lain dapat terjadi karena adanya sumbu 

penyimpangan dari penjajaran okuler yang 

sempurna. Dalam keadaan tersebut disebut 

juga dengan “strabismus”. Amblyopia adalah 

suatu keadaan mata dimana tajam penglihatan 

tidak mencapai optimal setelah koreksi 

maksimal. Pada amblyopia terjadi penurunan 

tajam penglihatan unilateral atau bilateral 

disebabkan karena kehilangan pengenalan 

bentuk. Didalam hal pemeriksaan refraksi 

diperlukan tenaga terampil dan memahami 

didalam melakukan teknik pemeriksaan 

refraksi baik secara subjektif maupun objektif. 

 

Mata 

 Mata merupakan alat indra yang terdapat 

pada manusia. Secara konstan mata 

menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk, 

memusatkan perhatian pada objek yang 

dekat dan jauh serta menghasilkan 

gambaran yang kontinue yang dengan 

segera dihantarkan ke otak. 

 

Amblyopia 

Amblyopia semua penurunan 

visus/tajam penlihatan tanpa ditunjukkan 

adanya kelainan refraksi. Dan penurunan tajam 

penlihatan (visus) tanpa adanya kelainan 

struktural pada jalur aferan penglihatan 

(termasuk fovea dan penglihatan otak).  

 
Gambar 2.1 Penglihatan Amblyopia 
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Amblyopia adalah suatu keadaan 

dimana keadaan berkurangnya tajam 

penglihatan akibat kelainan fungsi penglihatan 

dimana kita tidak mencapai adanya kelainan 

pada retina dan tidak dapat diperbaiki dengan 

kacamata. Prevelansi amblyopia secara umum 

sulit ditentukan karea sangat bervariasi. 

Rentang kejadian pada anak-anak yang sehat 

adalah 1-3,5% dan 4-5,3% pada anak-anak 

dengan masalah mata sebelumnya. Amblyopia 

terjadi pada periode kritis perkembangan 

visual. Resiko kejadian amblyopia meningkat 

pada ank-anak yang mengalami perkembangan 

terlambat, lahir premature dan memiliki 

riwayat keluarga dengan amblyopia. Beberapa 

faktor resiko yang dapat menyebabkan 

amblyopia, dan faktor resiko ini dapat 

ditemukan lewat pemeriksaan diri. Bila 

kelainan ini tidak dikoreksi, amblyopiia bisa 

bersifat permanen saat anak tumbuh dewasa. 

Penelitian oleh National Institutes of Health 

menunjukan bahwa penglihatan dapat 

diperbaiki bila penanganan dilakukan sedini 

mu gkin hingga usia 14 tahun. Di atas usia 

tersebut, amblyopia sulit dikoreksi. Jadi 

semakin dini penanganan akan semakin baik 

hasilnya. 

Beberapa tanda pada mata amblyopia, seperti : 

1) Berkurangnyya penglihatan satu mata. 

2) Menurunnya tajam penglihatan. 

3) Mata tidak fokus pada obyek yang sama. 

4) Adanya anisokonia. 

5) Menyipitkan mata atau memiringkan 

kepala untuk melihat sesuatu. 

6) Sering menutup satu mata bila membaca 

atau melihat papan tulis. 

 

a. Peyabab Utama Amlyopia 

Ada dua faktor yang menjadi penyebab 

utama trjadinya Amblyopia, yaittu supresi 

dan Nirpakai (none use). 

• Faktor penyebab supresi secara 

unilateral : 

- Strabismus Unilateral Konstan, 

seperti: Esotropia, Exotropia dan 

Hypertropia. 

- Anisometropia, seperti: 

Anisometropia, Anisomyopia, 

Anisoastigmatisme dan Aniseikonia. 

- Deprisiasi visual, seperti katarak, 

vitreous clouding dan trauma pada 

mata 

• Faktor penyebab supresi bilateral : 

- Deprivasi visual, seperti Katarak, 

uncorrected Hypermetropia, 

Ametropia astigmatisma dan 

Nistagmus. 

b. Tanda-tanda Pada Mata Amblyopia 

- Berkurangnya penglihatan satu mata 

- Menurunnya tajam penglihatan 

- Hilangnya sensitif kontras 

- Terjadinyavfiksasi eksentrik 

- Adanya anisokoria 

- Menurunnya saya akomodasi 

 

c. Klasifikasi Amblyopia 

Secara umum klasifikasi amblyopia 

adalah : 

• Amblyopia Fungsional 

Yang termasuk dalam amblyopia fungsional 

adalah : 

Amblyopia Refraktif (ametropik dan 

anisometropia) 

Adalah amblyopia pada mata ametropia atau 

anisometropia yang tidak dikoreksi. Pada mata 

yang anisometropik yang ttidak dikoreksi 

ddengan benar akan mengakibatkan amblyopia 

anisometropik. Hal ini bisa terjadi baik pada 

myopia mapun hypermetropia, dimana dua 

faktor, yaitu faktor interaksi dan faktor fovea, 

ikut berpengaruh. 

Sedangkan pada amblyopia ametropik, 

misalnya akibat hypermetropia pada dua mata, 

terjadi rangsangan fovea yang ttidak sempurna, 

tetapi interaksi binokulernya norrnal. Untuk 

mencegah amblyopia jenis ini, kelainan 

hypermetropia harus dikoreksi dan bila 

anisometropia yang lebih dari 3 dioptri, maka 

penglihatan yang brganti (alternas) akan 

mencegah terjadinya amblyopia. 

Amblyopia StrabAimus 

Adalah myopia yang tterjadi akibat 

juling yang lama krena kurang atau tidaknya 

berkembangnya fungsi penglihatan akibat 

kedudukan bola mata yang tidak sejajar 

sehingga hanya satu mata saya yang terarah 

pada obyek yang dilihat dan biasanya beruoa 

juling ke dalam (Exophporia). 

Pada keadaan ini terjadi supresi pada 

mata yang amblyopia unruk mencegah 

terjadinya diplopia. Diplopia biasanya terjadi 

pada mata yang baru mengalami juling. 

Amblyopia jenis ini terjadi akibat dua faktor, 

yaitu: 
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- Interaksi binokuler yang abnormal, 

misalnya mensupresi mata yang juling 

menhindari diplopia 

- Tidak adanya ramgsang bentuk pada 

fovea 

Amblyopia strabismik ditemukan pada 

penderita esotropia dan jarang pada mata yang 

eksotropia. Strabismus yang dapat enyebabkan 

amblyopia adalah : 

- Stabismus manifes 

- Strabismus monokuler 

- Strabismus dengan sudut deviasi kecil 

diseluruh lapang pandang 

- Amblyopia Ex Anopsia  

 

Adalah amblypia akibat terganggunya 

penglihatan pada saat perkembangan 

penglihatan bayi. Kelainan ini dapat terjadi 

saat mata bayi dengan katarak, ptosis, ataupunn 

kekeruhan kornea sejak lahir atau karena 

terlambat diatasi. 

Katarak kongenital dapat 

menimbulkan komplikasi lain berupa 

nystagmus dan strabismus. 

• Amblyopia Organik 

Yang termasuk dalam amblyopia organik 

adalah : 

- Nutrisional amblyopa (Lack of B 

vitamins0 

- Tokst amblyopia (Methanol, Mercury) 

- Congenital amblyopia (nystagmus, 

ocular albinisme). 

 

Penglihatan Binokuler 

Dari sudut etimologi (arti kata), 

penglihatan binokuler berarti “melihat 

dengann dua mata”. Dari sudut obyek yang 

dilihat, penglihatan binokuler berarti “melihat 

dengan dua mata dan benda yang dilihat adalah 

satu sebagaimana yang ada”. Dengan melihat 

satu sebagaimana yang ada, maka seseorang 

telah memiliki”penglihatan binokuler 

tunggal”. Namun demikian, yang dimaksud 

dengan penglihatan binokuler yang sempurna 

adalah ketika melihat denngan dua mata, dan 

benda yang dilihat satu sebagaimana yang ada, 

disertai pula dengan adanya kedalaman/ruang, 

atau disebut juga dengan penglihatan tiga 

dimensi/tiga matra. Penglilhatan binokuler 

akan terjadi apabila : 

1. Kedua mata berfungsi dengan baik dan 

mampu melihat bagian yang sama dalam 

suatu ruang penglihatan. 

2. Kedua mata harus memiliki tajam 

penglihatan yang sama atau mendekati 

sama. 

3. Kedua mata harus mampu berfiksasi 

sedemikian rupa da sistem penggerak bola 

mata (Oculomotor) harus mampu 

menggerakkan mata dengan cepat dan 

akurat pada lokasi yang berbeda. 

4. Sistim penglihatan binokuler harus 

mampu menyatukan kedua bayangan 

yang terjadi di otak menjadi persepsi 

penglihatan tunggal.  

Heterophoria 

 Heterophoria adalah penyimpangan sumbu 

penglihatan yang laten atau tersembunyi. 

Dikatakan tersembunyi karena kedua mata 

masih tampak kelihatan lurus (alignt) satu 

sama lain. 

 Heterophoria ini dibagi menurut arah 

penyimpangan, yaitu : 

a) Orthophoria yaitu arah bola mata normal. 

b) Esophoria penyimpangan sumbu 

penglihatan kearah nasal yang 

tersembunyi. 

c) Esophoria penyimpangan sumbu 

penglihatan kearah temporal yang 

tersembunyi. 

d) Hyperphoria penyimpangan sumbu 

penglihatan kearah atas yang 

tersembunyi. 

e) Hypophoria penyimpangan sumbu 

penglihatan kearah bawah yang 

tersembunyi. 

 

Tata Laksana Heterpohopria 

a. Definisi 

Pada umunya penderita heterophoria 

tidak mengeluh, kalaupun ada keluhan 

biasanya berupa keluhan-keluhan subjektif 

yang dikenal sebagai ashtenopia. Pada 

penederita heterophoria tidak terdapat 

amblyopia dan mungkin masih terdapat 

penglihatan yang stereoskopik (penglihatan 

ruangan).  

Beberapa penyebab heterophoria adalah : 

• Kelemahan otot-otot bola mata 

• Kelainan anatomis otot-otot bola mata dan 

kelainan orbita 

• Spasme otot-otot bola mata 

• Gangguan saraf mata 

• Kelainan refraksi yang tidak dikoreksi 

secara optimal  
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• Desentrasi lensa kacamata (efek prisma) 

 

b. Klasifikasi Heterophoria 

Jenis Heterophoria ditinjau dari arah 

deviasinya adalah : 

• Exophoria (mata berbakat juling 

kedalam/strabismus convergen laten/E). 

Esophoria adalah penyimpangan 

sumbu penglihatan ke arah nasal yang 

tersembunyi oleh karena masih adanya refleks 

fusi. Strabismus ini terjadi biasanya oleh suatu 

akomodasi yang berlebihan pada 

hipermetropia yang tidak dikoreksi. 

Penglihatan Esophoria dapat diobati dengan 

jalan : 

- Mengoreksi kelainan hypermetropia agar 

tidak berakomodasi berlebihan. 

- Memberikan miotika untuk 

menghilangkan akomodasinya. 

- Memeberikan kacamata dengan koreksi 

prisma base out yang dibagi sama besar 

untuk mata kanan dan mata kiri. 

- Tindakan opersi sebagai alternatif terakhir 

• Exophoria (mata berbakat juling 

keluar/strabismus divergence laten/X) 

Exophoria adalah suatu tendensi 

penyimpangan sumbu penglihatan kearah 

temporal. Pada exophoria kecil yang tanpa 

keluhan sering terjadi pada anak-anak, 

sedangkan pada exophoria besar sering 

menimbulkan keluhan ashtenopia.  

Pada penderita myopia mudah terjadi 

exophoria karena mereka jarang 

berakomodasi akibatnya otot-otot untuk 

berkonvergensi menjadi lebih lemah dari 

yang seharusnya.  

 

Identifikasi Heterophoria 

Identifikasi obyektif umtuk mengetahui 

ada tidaknya heterophoria adalah dengan 

metode Cover Un Cover test. Identifikasi 

subyektif untuk mengetahui arah dan besarnya 

deviasi yang terjadi adalah dengan melakukan 

pemeriksaan Muscle Balance Test 

(keseimbangan otot-otot bola mata) dengan 

menggunakan Maddox Rod dan Tangent Scale. 

Identifikasi obyektif heterophoria dengan tes 

tutup-buka mata (cover uncover). 

Tujuanpemeriksaan adalah mengidentifikasi 

adanya heterophoria. 

Dasar Pemeriksaan : 

- Pada heterophoria apabila fusi kedua mata 

diganggu (menutup salah satu matanya 

dengan ocluder/penutup, atau 

dipasangkannya suatu filter), maka 

deviasi laten akan terlihat. 

- Perhatikan gerak mata yang baru ditutup. 

Maddox Wing Test 

- Mata panah putih vertikal menunjuk 

besaran E/X. 

- Mata panah merah horizontal 

menunjukkan besaran hypo/hyperphoria. 

- Mata panah putih dan mata panah merah 

dilihat oleh OD. 

- Skala E/X berwarna putih dan skala 

hypo/hyper berwarna merah dilihat oleh 

OS. 

 

Pemeriksaan Heterophoria Dengan 

Tangent Scale 

 
Gambar 2.2 Tangent Scale 

Tangent scale untuk melihat jenis dan ukuran 

heterophoria pada jarak jauh dan jarak dekat. 

Pemeriksaan dengan menggunakan Tangent 

Scale dapat mengetahui secara mudah nilai 

prisma dan skala untuk mengukur sudut 

heterophoria dan heterotropia yang terdiri satu 

garis horizontal dan garis vertikal dalam 

bentuk tambah dengan sumber cahaya yang 

diletakkan ditengah persimpangan. 

Sarana : 

1. Red Maddox Lens 

2. Tangent scale 

3. Trial frame 

Persiapan pemeriksaan : 

a. Pastikan pasien menggunakan koreksi 

maksimalnya 

b. Untuk pemeriksaan jauh, pasien 

ditempatkan pada jarak 5 meter dari tangent 

scale dan kemudian meredupkan lampu 

kamar 
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c. Untuk pemeriksaan dekat, pasien 

ditempatkan pada jarakk 3 meter dari 

tangent scale dan kemudian redupkan 

kembali lampu kamar 

 
Prosedur pemeriksaan  

1. Tempatkan batang Maddox di mata kanan 

pasien kemudian ikuti aturan : 

a) Untuk pemeriksaan phoria lateral, alur 

Maddox Rod diletakkan benar-benar 

pada posisi horizontal, dan oasien akan 

melihat kilatan cahaya berbentuk garis 

vertikal yang memanjang. 

b) Untuk pemeriksaan phoria vertikal, 

alur Maddox Rod ditempatkan benar-

benar pada posisi vertikal dan pasien 

akan melihat kilatan cahaya berbentuk 

garis horizontal memanjang. 

2. Mata pasien untuk melihat arah lampu, 

tanggapan berikut akan terjadi : 

a) Untuk phoria lateral, garis vertikal 

akan terlihat dikiri (exophoria), kanan 

(esophoria), atau menyatu/berhimpit 

dengan spot cahaya (normal). 

b) Untuk phoria lateral garis horizontal 

akan terlihat diatas (hyperphoria0, 

dibawah (hypophoria), atau berhimpit 

spot cahaya (normal). 

3. Untuk mengukur besarnya phoria terdapat 

pada tangent scale, pasien akan mengingat 

cahaya yang akan menandai garis pada 

tangent scale. 

 

Terapi Amblyopia 

 Dilakukan sesegara mungkin setelah pasien 

didiagnosis dokter. Terapi paling baik 

adalah ketika si anak berumur kurang dari 6 

tahun dan harus dimulai sebelum visual 

anak berhenti berkembang yaitu sekitar 9-

10 tahun. Semakin awal terapi dimulai, 

semakin besar pula kemungkinan untuk 

sembuh. Prinsip terapinya yaitu dengan 

melatih otak untuk selanjutnya membangun 

hubungan kuat antara otak dan mata yang 

kemudian memungkinkan mata untuk bisa 

bekerja dengan normal kembali. Ada 

beberapa cara untuk memaksa mata yang 

lemah menjadi lebih kuat, dua diantaranya 

metode oklusi dan penalisasi. 

1) Metode oklusi 

Metode oklusi dilakukan dengan menutup 

salah satu mata yang bekerja lebih kuat 

menggunakan plester mata. Dengan 

demikian, otak dipaksa untuk 

“mempekerjakan” mata yang lebih 

lemah. Metode ini merupakan metode 

yang paling umum. Lama penggunaan 

plester mata ini bervariasi tergantung 

dari keparahan, bisa digunakan secara 

terus-menerus maupun hanya pada 

saat-saat tertentu selama beberapa 

minggu atau bulan. 

2) Terapi penalisasi 

Penalisasi dengan maksud mengaburkan 

mata amblyopia untuk berfiksasi. Pada 

keadaan dimana oklusi sulit untuk 

dilakukan atau bahkan tidak mungkin, 

maka terapi penalisasi dapat menjadi 

alternatif terapi oklusi. Terapi 

penalisasi dapat dilkukan dengan cara 

penalisasi optik dan penalisasi atropin. 

Penalisasi optik, yaitu memberikan 

ukuran kacamata plus yang berlebihan 

pada mata untuk melihat jauh sehingga 

pasien akan menggunakan mata yang 

sehat untuk melihat target dekat. Pada 

penalisasi atropin ini digunakan 

atropin 0,5% atau 1% yang diteteskan 

ke mata setiap hari. 

Metodologi Penelitian 

Metode ini menggunakan metode. 

Penelitian Kualitatif metode yang menekankan 

pada pengujian teori-teori melalui pengukuran 

variabel-variabel penelitian dengan angka 

mengangkat masalah dalam pemeriksaan 

heterophoria pada penderita amblyopia dengan  

menggunakan tangent scale pada beberapa 

sample dan populasi. 
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Hasil Penelitian 

Hasil Anamnesa Riwayat Pasien 

- Nama    : Aldi 

- Usia    : 20 Tahun 

- Jenis Kelamin   : Laki-laki 

- Keluhan    : Mata berair, silau, berbayang 

- Riwayat Kesehatan Mata  :  

- Riwayat Kesehatan Umum : - 

- Famili history   : Ayah, Ibu dan juga adik-adik berkacamata 

 

 

Hasil Pemeriksaan Pendahuluan 

OD OS NPA 

 

OD  : 7 D,7D 7D 

OS   :7D,7D,7D 

OU  :7D,7D,7D 

TARGET : N5 

Jauh PH/ 

+1.00 

Dekat Jauh PH/ 

+1.00 

Dekat 

VA 

Tanpa 

Alat 

Bantu 

2/60 6/12 - 2/60 6/12 - 

Dengan 

Alat 

Bantu 

 - -  - - 

Palpebra Normal Normal NPC 

Obj : 12 cm 

Sub : 

Target : Dot and line 

Conjungtiva Grade 1 Gradde 1 

Cornea Normal Normal 

Iris Coklat Coklat 

Lensa Jernih Jernih 

Mallet : Esophoria 
Pupil Perrla Perrla 

COA Deep Deep 

Cover 

Test 

Distance Esophoria WFDT :  

OD : no supresi 

OS : no supresi 

OU : nosupresi 
Near Esophoria 

OM Test 

 

Safe 

Stereopsi  

Streofly : 400”Arc 

TNO      : 240” arc  

 

Hasil pemeriksaan refraksi 

 R VA L VA 

Trial and error -4.00 6/21 -4.00 6/30 

Foging lens - - - - 
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CC teknik - - - - 

Subjektif test -6.25 6/9 -7.50 6/18 

 

Hasil Pemeriksaan Refraksi Subjektif  

 R VA L VA 

Trial and Eror -3.00 6/30 -3.00 6/30 

Fogging Lens +0.75  +0.75  

CC teknik  - -  - - 

Subjek test S-6.25  6/9 S-7.00 6/9 

 

Hasil Akhir  

 Sph Cyl Axis V/A Prism VD 

R -6.50 -2.00 180 6/9   

L -7.25 -1.25 180 6/9   

 

Hasil Test Prisma 

Maddox Rod  Distance Near 

 H 12 D Esophoria 6 D Esphoria 

V 8 D Hyperphoria Orthophoria 

Tangent Scale  Distance Near 

 H 4 D Esophoria Orthophoria 

V 3 D Hypohoria Orthophoria 

Streopsis  Distance Near 

 H   

V   

 

Hasil pemerksaan Tangent Scale 

NO  DISTANCE NEAR 

1 ORTHOPHORIA 0 8 

2 ESOPHORIA 4 1 

3 EXSOPHORIA 6 1 

4 HYPERPHORIA 1 0 

5 HYPOPHORIA 0 0 

 

Dari pengambilan sempel tersebut dapat 

disimpulkan bahwa untuk pemeriksaan tangent 

scale pada penderita Amblyopia terdapat 6% 

exsophoria , 4% esophoria dan 1% 

Hyperphoria. Pada uji test pemeriksaan dengan 

alat bantu (kacamata, resep pasien sebelumnya 

dengan ukuran OD -6.50 dan OS -7.25, pasien 

melihat garis dan senter pada papan tangent 

scale tidak bertindih/orthophoria, melainkan 

pasien melihat cahaya dan senter nya berjauhan 

atau Esophoria.  Pada hasil pemeriksaan 

tangent scale diatas menunjukkan pergerakan 

mata yang abnormal. Pada saat pemeriksaan 

mata pasien bergerak kedalam. Adapun 

pemeriksaan berbagai test pemeriksaan 

pendahuluan lainnya diatas menunujukkan 

berbagai hasil test pemeriksaan tidak 

normalnya pada penglihatan binokuler.  
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Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengumpulan data 

pada keluarga yang mengalami 

kelainanrefraksi cenderung pada anak yang 

mengalami kelainan refraksi juga. Anak 

yangmengalami kelainan refraksi lebih besar 

dialami oleh anak perempuan sebesar 

(60%),dibandingkandaripada anak laki-laki 

yaitusebesar (40%). 

Keturunan genetik adalah faktor yang 

berhubungan erat dengan anakyang mengalami 

kelainan refraksi. Dalam penelitian ini seluruh 

data yang di dapatterdapat 30 orang , 10 orang 

yang mengalami astigmat sebesar ( 33.40%), 

12 orangyang mengalami myopia sebesar 

(40%)dan 8 orang yang mengalami 

hipermetropiasebesar (26.%). 

Hal ini menunjukkan bahwa adanya 

faktor hubungan kelainan refraksidalam 

keluarga, sehingga dapat dikatakan bahwa 

riwayat perkacamataaan dalamkeluarga 

memiliki kaitannya dengan kedua orang tua , 

dan selain hubungan keluarga yang 

menyebabkan seseorang mengalami kelainan 

refraksi, ada faktor lain yang dapat 

menyebabkan seseorang mengalami kelainan 

refraksi adalah pengaruh lingkugan seperti 

terlalu sering membaca dengan jarak dekat, 

menonton televisi, menggunakan 

komputer,bermain gadget atau hp terlalu lama 

sehingga dapat menyebabkan kelelahan pada 

mata. 

Simpulan 

Penglihatan binoculer adalah presepsi 

hasil koordinasi kedua mata untuk 

menghasilkan penglihatan tunggal. 

penglihatan binoculer terjadi karena penyatuan 

penglihatan atau fusi binoculer, dimana hanya 

satu gambar yang terlihat meskipun setiap mata 

memiliki objek sendiri, pada penglihatan 

secara binoculer yang normal bayangan benda 

akan jatuh bersamaan dimasing-masing fovea 

dan meridian vertikal kedua retina tegak lurus. 

Amblyopia adalah suatu keadaan mata 

dimana tajam penglihatan tidak mencapai 

optimal walaupun sudah dikoreksi kelainan 

refraksinya dan tidak ada kelainan organik 

nyata. Keadaan ini dapat terjadi bila kelainan 

refraksi seperti miopia, hypermetrpia dan 

astigmatisme pada anak-anak tidak segera 

ditanggulangi. Amblyopia biasanya terjadi 

pada satu mata, tapi dapat pula mempengaruhi 

kedua mata. 

Heterophoria adalah kedudukan kedua 

bola mata yang normal namun akan timbul 

penyimpangan (deviasi) apabila refleks fusi 

terganggu. Deviasi hilang apabila faktor 

desosiasi ditiadakan akibat terjadinya 

pengaruh reflaks fusil. Refleks fusi adalah 

usaha mata mempertahankan letak mata searah 

atau sejajar. Tangent Scale adalah tes yang 

digunakan untuk menilai jenis dan ukuran 

heterophoria  pada jarak jauh dan dekat. 

Saran 

 

1. Untuk menghindari terjadinya gangguan 

penglihatan binoculer, lakukan 

pemeriksaan refraksi secara optimal. 

2. Pasien yang mengalami amblyopia 

diberikan penangan berupa kaca mata, 

patcing (penutup mata) dan obat tetes mata 

(atropin). 

3. Penangan heterophia bisa menggunakan 

lensa prisma, selain untuk terapi, lensa 

prisma diberikan agar mata sipenderita 

menjadi ortophoria. 
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