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Abstrak 

 Refraksi adalah prosedur untuk menentukan dan mengukur setiap kelainan optik. 

(pemeriksaan)refraksi sering diperlukan untuk membedakan pandangan kabur akibat kelainan 

refraksi dari pandangan kabur akibat kelainan medis pada sistem penglihatan. Jadi, selain menjadi 

dasar untuk penulisan resep kacamata atau lensa kontak koreksi, prosedur ini juga memiliki fungsi 

diagnostic. 

 

Kata Kunci: TINGKATAN PENGETAHUAN, KACA MATA, RESEP 

 

Pendahuluan 

Mata merupakan alat indera yang sangat 

berperan penting dalam kehidupan dan sangat 

berharga yang kita miliki, informasi dan ilmu 

pengetahuan yang kita peroleh sakita pelajari, 

dengan cara melihat yaitu dengan 

menggunakan mata. Meskipun fungsinya bagi 

kehidupan manusia sangat penting, namun 

sering kali tidak terperhatikan, sehingga 

banyak penyakit yang menyerang mata tidak di 

obati dengan baik dan menyebabkan gangguan 

penglihatan sampai kebutaan. Oleh sebab itu 

mata perlu di jaga dan dilindungi agar tidak 

terjadi hal - hal yang dapat mengganggu 

penglihatan yang menyebabkan adanya 

kelainan refraksi. 

Kelainan refraksi yang sering kita jumpai di 

tengah-tengah masyarakat adalah myopia, 

hypermetropya dan astigmatisme. Myopia 

adalah kelainan refraksi dimana sinyal sejajar 

yang masuk kemata dalam  keadaan istirahat 

(tanpa akomodasi) akan di bias membentuk 

bayangan di depan makula. Hipermetropya 

adalah kelainan refraksi dimana sinar-sinar 

sejajar yang masuk kemata dalam keadaan 

istirahat( tanpa akomodasi ) akan di bias 

membentuk bayangan di belakang makula 

astigmat adalah keadaan dimanater dapat 

variasi pada kurvatur kornea atau lensa pada 

meredian yang berbeda yang mengakibatkan 

berkas cahaya tidak di fokuskan pada satu titik.  

Kelainan refraksi ini apabila tidak di koreksi 

menyebabkan terjadinya komplikasi pada 

penglihatan dan juga dapat menyebabkan 

terjadinya perbedaan ke akuratan antara mata 

kiri dan mata kanan sehingga tajam 

penglihatan tidak mencapai optimal, walau pun 

sudah di koreksi kelainan refraksinya. 

 

Jenis-Jenis Kelainan Refraksi 

1. Myopia 

Myopia sering disebut dengan rabun jauh. 

Myopia adalah kelainan refraksi yang terjadi 

bila bayangan objek yang dilihat dan cahaya 

langsung yang masuk kemata  pada 

penglihatan jauh (far sight) tidak dapat diretina 

melainkan difokuskan didepan retina. Tetapi 

bayangan atau image objek penglihatan dan 

sinar langsung pada penglihatan dekat tetap 

difokuskan diretina. Klinis penderita akan 

mengeluh kabur pada penglihatan jauh tetapi 

terang pada penglihatan dekat. 

Bila bayangan benda yang terletak jauh 

difokuskan didepan retina oleh mata yang tidak 

berakomodasi, mata tersebut mengalami 

myopia. Bila berukuran lebih panjang dari 

pada normal, kelainan yang terjadi disebut 

myopia aksial. (Untuk setiap millimeter 

tambahan panjang sumbu, mata kira-kira lebih 

miopik 3 dioptri) Apabila unsure-unsur 

pembiasan lebih refraktif dibandingkan dengan 

rata-rata, kelainan yang terjadi disebut myopia 

kurvatura atau myopia refraktif (Vaughan, 

2007). Seperti terlihat pada gambar : 
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Gambar. Myopia 

 

2. Hypermetropia 

Hypermetropia adalah keadaan mata yang 

apabila melihat jauh menjadi kabur dan bila 

melihat dekatakan lebih kabur lagi. Panjang 

sumb bola mata biasanya lebih pendek 

sehingga tidak sanggup memfokuskan cahaya 

tepat diretina. 

Secara normal hipermetropia dapat dijumpai 

pada mata anak-anak, sebagai akibat bola 

matanya yang belum tembuh secara sempurna.  

Keadaan hipermetropia ini biasanya terus 

membaik bahkan menghilang, sejalan dengan 

bertambahnya sumbu bola mata mengikuti 

pertumbuhan tubuh. 

Pada golongan remaja yang menderita 

hipermetropia biasanya lebih mampu melihat 

dengan jelas, baik objek yang terletak jauh 

maupun dekat, karena karena lensa mata 

mereka masih memiliki daya pemfokusan yang 

cukup kuat untuk mengatasi kelainan yang 

diderita. Namun keadaan ini tidak berlangsung 

lama sebagai akomodasi yang kuat dan terus 

menerusakan amelehkan mata, sehingga 

muncul keluhan sakit kepala, tidak suka 

membaca atau cepat lelah 

Penanganan hipermetropia adalah dengan 

menggunakan lensa plus atau dengan lensa 

kontak. Pada anak kecil dengan kelainan 

berderajat rendah yang tidak menunjukkan 

gejala sakit kepala dan keluhan lainnya, tidak 

perlu diberikacamata, hanya orang-orang yang 

derajat hipermetropia berat dengan disertai 

mata juling dianjurkan kacamata. Seperti 

terlihat pada gambar : 

 
Gambar Hypermetropia 

 

3. Astigmatisme 

Astigmatisme adalah suatu keadaan dimana 

titik fokus dalam bentuk satu titik. Yang 

dimaksud astigmat atau cylinder adalah 

terdapatnya variasi kurvatur atau 

kelengkungan kornea atau lensa pada meridian 

yang berbeda yang akan mengakibatkan sinar 

tidak terfokus pada satu titik. Pembiasan sinar 

pada mata tidak sama pada semua bidang atau 

meridian. 

Astigmat regular adalah suatu keadaan refraksi 

dimana terdapat dua kekuatan pembiasan yang 

saling tegak lurus pada system pembiasan 

mata. Hal ini diakibatkan  kornea yang 

mempunyai daya bias berbeda-beda pada 

berbagai meridian pemukaannya.(Ilyas, 2006) 

 

 

Sepertiterlihat pada gambar : 

 

 
Gambar Astigmatisme 

 

Cara mengatasi gangguan penglihatan akibat 

astigmatisme dengan : 
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a. Kaca Mata. 

Koreksi dengan lensacylindris negative dan 

positif terkuat yang menghasilkan tajam 

penglihatan terbaik. 

b. Lensa Kontak 

Biasanya menggunakan lensa kontak lunak 

toric. 

c. Excimer  Laser (LASIK) 

Untuk mengkoreksin astigmatisme yang berat, 

dapat digunakan pisau khusus atau dengan 

laser. 

 

Pemeriksaan Refraksi Dapat Di 

LakukanDengan 2 Cara 

a. Pemeriksaan secara objektif 

Melakukan pemeriksaan kelainan pembiasan 

mata pasien dengan alat tertentu tanpa perlunya 

kerjasama dengan pasien. Dimana pemeriksa 

bersifat aktif sedangkan pasien bersifat pasif 

dengan menggunakan alat Opthalmoscope, 

Retinoscope, Keratometer. 

b. Pemeriksaan secara subjektif 

Memeriksa kelainan pembiasan mata pasien 

denga memperlihatkan kartu lihat jauh dan 

memasang lensa yang sesuai dengan hasil 

pemeriksaan bersama pasien. Dimana 

pemeriksaan dan pasien sama-sama aktif 

dilakukan dengan memakai Optotype dari 

Snellen dan Trial lenses. (Ilyas, 2006). 

Pemeriksaan tajam penglihatan merupakan 

salah satu kegiatan utama dalam pemeriksaan 

refraksi. Dengan melakukan pemeriksaan 

tajam penglihatan kita dapat mengetahui 

gangguan penglihatan dan hal tersebut 

merupakan pemeriksaan untuk mengetahui 

sebab kelainan mata yang mengakibatkan 

turunnya tajam penglihatan. 

Untuk mengetahui tajam penglihatan 

seseorang dapat dilakukan dengan kartu 

Snellen dan bila penglihatan kurang maka 

tajam penglihatan diukur dengan menentukan 

kemampuan melihat jumlah jari (hitung jari) 

atau pun proyeksi sinar. 

Untuk besarnya kemampuan mata 

membedakan bentuk dan rincian benda 

ditentukan dengan kemampuan melihat benda 

terkecil yang masih dapat dilihat pada jarak 

tertentu. 

Kemampuan mata melihat benda atau secara 

rinci sebuah objek secara kuantitatif ditentukan 

dengan 2 cara : 

Sebanding dengan sudut resolusi minimum 

(dalam busur menit). Ini merupakan tajam 

penglihatan resolusi. Disebut juga resolusi 

minimum tajam penglihatan. 

Dngan fraksi Snellen. Ini ditentukan 

mempengaruhi huruf atau cincinlandolt atau 

objek ekuivalen lainnya. (Ilyas, 2010) 

 

Pengertian Kaca Mata 

Kacamata merupakan alat koreksi yang paling 

banyak dipergunakan karena mudah 

merawatnya dan murah merawatnya dan 

murah. 

Kacamata dapat beberapa bentuk yang sering 

mengakibatkan perubahan wajah seseorang. 

Hal ini tidaklah selalu menyenangkan karena 

selain dari pada perubahan paras, rasa berat 

bingkai kacamata membuat seseorang tidak 

menginginkan memakai kacamata.(Ilyas, 

2006) 

Kaca Mata 

Kacamata terdiri dari lensa untuk 

mempertajam penglihatan jauh atau pun dekat. 

Kacamata merupakan sepasang lensa yang 

terdiri dari sekeping gelas,plastik, atau bahan 

bening yang dibentuk untuk membiaskan atau 

memfokuskan sinar.(Ilyas, 2004) 

Memakai Kaca Mata Terjadi Sakit Kepala 

Bila setelah memakai kacamata terjadi keluhan 

sakit kepala mungkin sekali terjadi hah-hal 

berikut : 

1. Belum terdapat penyesuaian mata 

dengan kemampuan penglihatan 

dengan kacamata baru. 

2. Letak fokus lensa pada gagang 

kacamata tidak tepat. 

3. Kacamata ukuran tidak sesuai dengan 

ukuran mata sesungguhnya. 

4. Lensa yang dipergunakan tidak 

memakai lengkungan dasar lensa yang 

biasa dipergunakan.(Ilyas, 2004) 

Bahaya Memakai Kacamata Dengan Resep 

Salah 

Pemakaian kacamata yang kurang tepat dapat 

menyebabkan nyeri kepala, maupun pusing 

(vertigo). 

Pemakaian kacamata dengan lensa positif atau 

negatif memang dapat menyebabkan sensasi 

tidak nyaman di kepala dan sering dikeluhkan 

sebagai sakit kepala. Beberapa hal yang mesti 
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diperhatikan untuk mencegah sakit kepala ini 

adalah : 

a. Bila mempunyai astigmatisme 

(silinder) pastikan lensa silinder 

dipasang tepat di tengah-tengah bola 

mata. Bila letaknya tidak pas, dapat 

membuat sakit kepala. 

b. Bila lensa minus yang dipakai 

perbedaannya terlalu jauh (lebih dari 

atau sama dengan 2 Dioptri, contoh 

:mata kiri minus 1, dan mata kanan 

minus 3) antara mata kiri dan mata 

kanan, maka hal ini juga dapat 

menimbulkan sakit kepala hingga 

terbiasa dengan kacamata tersebut. 

c. Bila lensa minus cukup tinggi dan baru 

dipakai pertama kali (lebih dari minus 

2.5) lapangan pandang bagian pinggir 

akan tampak lebih kabur dari bagian 

tengah. 

d. Dan yang terakhir adalah apabila 

penyangga dari “frame” kacamata 

yang kurang pas (terlalu kencang atau 

berat) di bagian hidung mau pun 

telinga. Terkadang pula kita merasa 

kacamata tersebut miring, karena 

kebanyakan orang yang mempunyai 

bentukwajah yang kurang simetris 

antara bagian kiri dan kanan. 

Akibat Dari Penggunaan Kacamata Yang 

Tidak Sesuai Resep 

Kacamata dengan resep yang salah dapat 

menyebabkan beberapa dampak yang kurang 

baik sebagai berikut : 

 

1. Ambliopia 

Ambliopia adalah suatu keadaan mata dimana 

tajam penglihatan tidak memcapai optimal 

sesuai dengan usia dan intelegensinya 

walaupun sudah dikoreksi kelainan 

refraksinya. Pada ambliopia terjadi penurunan 

tajam penglihatan unilateral atau bilateral 

disebabkan karena kehilangan pengenalan 

bentuk, interaksibinokuler abnormal, 

ataukeduanya, dimana tidak ditemukan kausa 

organic pada pemeriksaan fisik mata dan pada 

kasus yang keadaan baik, dapat dikembalikan 

fungsinya dengan pengobatan.Ambliopia ini 

dapat tanpa kelainan organik dan dapat pula 

dengan kelainan organic yang tidak sebanding 

dengan visus yang ada. 

Biasanya ambliopia disebabkan oleh 

kurangnya rangsangan untuk meningkatkan 

perkembangan penglihatan. Yang 

menyebabkan menurunnya tajam penglihatan 

seperti katarak, astigmatisme, strabismus, atau 

kelainan refraksi unilateral atau bilateral yang 

tidak dikoreksi, merupakan mekanisme pemicu 

yang mengakibatkan suatu penurunan fungsi 

visual pada orang yang sensitif. Beratnya 

ambliopia berhubungan dengan lamanya 

mengalami kurangnya rangsangan untuk 

perkembangan makula.(Ilyas, 2010) 

Penyebab Ambliopia (mata malas) 

Gangguan perkembangan penglihatan pada 

masa kanak-kanak 

Mata juling sejak masa kanak-kanak 

Akibat satu mata tidak dapat memfokuskan 

sinar dengan baik. 

 

 

Desain dan Jenis Penelitian 

Jenis metode ini menggunakan metode 

kualitatif. 

Metode kualitatif adalah sebuah pendekatan 

perhatian yang berusaha mendeskripsikan dan 

memahami satu fenomena secara mendalam 

dengan instrument utama. Pendekatan 

kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip 

umum atau pola-pola yang mendasari 

perwujudan satuan-satuan gejala yang ada 

dalam kehidupan manusia. 

 

 

Sumber Data 

Data yang dikumpul secara primer. 

Data perimer adalah sumber data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli atau 

pihak pertama. Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 

pertanyaan riset atau penelitian. 

 

MetodePengumpulan Data 

Berdasarkan metode pengumpulan data maka 

proposal ini menggunakan metode observasi 

(pengamatan) dan metode kuisioner (angket) 

 

Pembahasan 

Amnanesa 

1. Bertanya kepada pasien keluhan-

keluhan utama. 
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2. Bertanya kepada pasien riwayat 

penyakit umum. 

3. Bertanya kepada pasien tentang 

riwayat penyakit dalam keluarga. 

Inspeksi Observasi Refraksi 

Pemeriksaan mengamati bola mata pasien dan 

tidak terdapat kelainan pada kelopak mata, 

sklera, iris, pupil, kornea, dan semua bagian 

segmen anterior. 

Dengan menggunakan alat bantu Penlight dan 

rol PD untuk mengamati dan mengukur 

diameter pupil. 

Palpebra  : Normal 

Konjungtiva  : Jernih 

Sklera   : Putih 

Bilik mata depan : Normal 

Iris   : Coklat 

Pupil Diameter : 4 mm 

Bentuk   : bulat 

Pinggir   : rata 

PD   : 62 mm 

Gerakan Mata : Normal kesegala arah 

 

Pemeriksaan Pendahuluan 

Tujuan  

Pemeriksaan :Untuk mengetahui jarak 

antara pusat pupil mata kanan  dan kiri pasien 

Alat dan bahan :Senter dan mistar 

 

Cara Kerja Pengukuran PD Jauh Binokuler 

: 

1. Pasien duduk sejajar dengan 

pemeriksa dan saling berhadapan 

dimana jarak mata pasien dan mata 

pemeriksa sejauh 40cm atau sepanjang 

lengan 

2. Pemeriksa menutup matakanannya 

dan pasien berfiksasi kemata kiri 

pemeriksa yang terbuka 

3. Pemeriksa menggunakan senter untuk 

melihat refleks cahaya dipusat pupil 

pasien 

4. Pemeriksa meletakkan mistar PD yang 

melintang dibagian hidung pasien 

5. Skala 0 diletakkan dipusat pupil mata 

kiri pasien 

6. Kemudian pemeriksa menutup mata 

kiri dan membuka mata kanan pasien 

dimana pasien berfiksasi ke mata 

kanan pemeriksa yang terbuka 

7. Pemeriksa  melihat refleks cahaya 

dipusat pupil mata kiri pasien yang 

menunjukkan skala 62 mm 

8. Maka didapatlah PD jauh pasien 62 

mm 

 

Tabel 1 

Data pasien 

Kacamata yang sesuai resep 

No Nama pasien Alamat Umur Ukurakacamata 

1 RasyidaN urzain Jln.K.WanRahmat 12 Tahun OD:S-1.25~6/6 

OS:S-1.00~6/6 

2 Siti kholijah Jln.Satria 

Dusun XI 

12 Tahun OD:S-0.50~6/6 

OD:S-0.75~6/6 

3 Nur fitri Jln.Pahlawan 

remaja II 

13 Tahun OD:S-0.50~6/6 

OS:S-0.50~6/6 

4 Mery Andriani Jln.Nelayan 

Desa T.tinggi 

12 Tahun OD:S-1.75~6/6 

OS:S-1.75~6/6 

5 Dina Aulia Desa Nagur 

Dusun IV 

12 Tahun OD:S-0.50~6/6 

OS:S-0.50~6/6 

6 AsmaliaNst Desa nagur 

dusun III 

12 Tahun OD:S-0.50~6/6 

OS:S-0.75~6/6 

7 Sonia Lestari Jln.Nelayan 

Desa T.tinggi 

12 Tahun OD:S-1.00~6/6 

OS:S-1.25~6/6 

8 Irfan Zailani Desa nagur 

dusun V 

13 Tahun OD:S-1.25C-0.50 

X90o~6/6 
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OS:S-0.75C-0.25 

X60o~6/6 

9 Mutiara Desanagur 

dusun VI 

13 Tahun OD:S-1.25~6/6 

OS:S-1.50~6/6 

10 Fauza Hamwani Dusun V 

pem.kuala 

12 Tahun OD:S-0.75~6/6 

OS:S-0.50~6/6 

11 Doni Pratama Desanagur 

dusun I 

12 Tahun OD:S-0.50~6/6 

OS:S-0.75~6/6 

12 Reza Erlangga Desanagur 

dusun III 

12 Tahun OD:C-1.00 

X180o~6/6 

OS:C-0.75 

X180o~6/6 

13 Mia Lestari Jln.jatidesa 

Pekan tg.beringin 

13 Tahun OD:S-0.75C-0.50 

X180o~6/6 

OS:S-0.75C-0.75 

X90o~6/6 

14 Mhd.Rizki Ramadhan Dusun VI 

bogakbesar 

12 Tahun OD:S-1.50~6/6 

OS:S-1.00~6/6 

15 Fadila Anwar Jln.merdeka pekan 

tg.beringin 

12 Tahun OD:PlanoC-1.75 

X90o~6/6 

OS:S-1.50C-2.00 

X90o~6/6 

16 Mhd.Ferdi Perdana Dusun V bogak 13 Tahun OD:S-0.50~6/6 

OS:S-0.50~6/6 

 

 

Kacamata yang tidak sesuai resep 

No Nama pasien Alamat Umur Ukurankacamata 

lama 

Ukurankacamatabaru 

1 Aulianst Jln.pahlawandusun 

X 

13 

thn 

OD:S-2.00~6/9 

OS:S-2.50~6/18 

OD:S-2.50~6/6 

OS:S-3.00~6/6 

2 Sintiapriska Jln.nagur,  

tgberingin 

13 

thn 

OD:S-1.25~6/9 

OS:S-1.50~6/12 

OD:S-1.75~6/6 

OS:S-2.00~6/6 

3 Toni Syahputra Jln.pahlawan 

gg.rukun 

12 

thn 

OD:S-4.75~6/18 

OS:S-4.25~6/12 

OD:S-5.25~6/7.5 

OS:S-4.75~6/7.5 

4 Sela wulandari Jln.sena 

Dusun V 

12 

thn 

OD:S-2.00~6/9 

OS:S-1.75~6/9 

OD:S-2.50~6/6 

OS:S-2.00~6/6 

5 Popydaulai Pematang 

Kuala 

12 

thn 

OD:S-2.00~6/12 

OS:S-1.75~6/9 

OD:S-2.50~6/6 

OS:S-2.25~6/6 

6 M.Arifik 

maulana 

Jln.merdeka 

Dusun I 

12 

thn 

OD:S-3.50~6/18 

OS:S-4.00~6/24 

OD:S-4.00~6/7.5 

OS:S-4.50~6/7.5 

7 Chairani deka Pematangkuala 

Dusun III 

14 

thn 

OD:S-1.25~6/9 

OS:S-1.25~6/9 

OD:S-1.75~6/6 

OS:S-1.75~6/6 

8 Nur aisyah Pematangkuala 

Dusun IV 

12 

thn 

OD:S-3.00~6/18 

OS:S-3.50~6/18 

OD:S-3.50~6/6 

OS:S-4.00~6/6 

9 

 

Ledimarisa Jln.perjuangan 

 

13 

thn 

OD:S-1.50~6/9 

OS:S-1.50~6/9 

OD:S-2.00~6/6 

OS:S-2.00~6/6 

10 Risayu Dusun II 

Pematangcermai 

12 

thn 

OD:S-1.50~6/12 

OS:S-1.25~6/9 

OD:S-2.00~6/6 

OS:S-1.75~6/6 

11 Vivi novita Dusun I 

Pematangcermai 

12 

thn 

OD:S-2.50~6/9 

OS:S-2.50~6/18 

OD:S-2.75~6/6 

OS:S-3.00~6/6 
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12 Irgialfarizi Dusun I desa 

Bagan kuala 

13 

thn 

OD:S-1.50~6/18 

OS:S-1.50~6/18 

OD:S-2.00~6/6 

OS:S-2.00~6/6 

13 Rizkipratama Pematangkuala 

Dusun II 

13 

thn 

OD:S-5.00~6/24 

OS:S-5.50~6/24 

OD:S-5.75~6/7.5 

OS:S-6.00~6/7.5 

14 Cintaramadhani Bagan kuala 

Kec.tg beringin 

12 

thn 

OD:S-2.00~6/18 

OS:S-1.75~6/18 

OD:S-2.50~6/6 

OS:S-2.25~6/6 

 

4.10 Tabel 2 

Hasil penelitian 

Hasil penelitian Frekuensi Persentasi 

Sesuai resep 

a.Yang tahu 

b. tidak tahu 

16 orang pasien 

5 orang pasien 

11 orang pasien 

53% 

32% 

68% 

Tidak sesuai resep 

a.Yangtahu 

b. tidaktahu 

14orang pasien 

4 orang pasien 

10 orang pasien 

47% 

29% 

71% 

 

 

Dari tabel diatas dinyatakan bahwa kacamata 

yang sesuai resep 53% atau 16 orang 

pasiendari 30 orang pasien dan yang 

mengetahui bahaya penggunaan kacamata 

yang tidak sesuai resep 32% atau 5 orang 

pasien dari 16 orang pasien, yang tidak 

mengetahui bahaya penggunaan kacamata 

yang tidak sesuai resep  68% atau 11 orang 

pasien dari 16 orang pasien. 

 Sedangkan kacamata yang tidak sesuai 

resep 47% atau 14 orang pasien dari 30 orang 

pasien, dan yang mengetahui bahaya 

penggunaan kacamata yang tidak sesuai resep 

29% atau 4 orang pasiendari 14 orang pasien, 

dan yang tidak mengetahui bahaya penggunaan 

kacamata yang tidak sesuai resep 71% atau 10 

orang dari 14 orang 

 

Permasalahan : 

Dari hasil penelitian yaitu yang sesuai resep 

adalah 16 orang pasien atau 53% dan hanya 5 

orang pasien atau 32% yang tahu. Alasan 

pasien itu tahu karena saat mereka melakukan 

pemeriksaan mata, mereka bertanya lebih 

dalam tentang bahaya penggunaan kacamata 

yang tidak sesuai resep.  

Sedangkan 11 orang pasien atau 68% yang 

tidak tahu itu karena saat mereka melakukan 

pemeriksaan mata mereka tidak ingin bertanya 

lebih dalam baik bertanya kepada dokter mata 

maupun kepada optik tempat mereka periksa.  

 Dan yang tidak sesuai resep yaitu dari 

14 orang pasien atau 47% hanya 4 orang pasien 

atau 29% yang tahu. Alasan pasien itu tahu 

karena sebelum mereka melakukan 

pemeriksaan mata 4 orang pasien itu tersebut 

sudah tahu dari kerabat-kerabat terdekatnya 

tentang bahaya pengunaan kacamata yang 

tidak sesuai resep. 

Sedangkan 10 orang pasien atau 71% yang 

tidak tahu itu karena mereka baru melakukan 

pemeriksaan mata dan pembuatan kacamata 

sehingga rasa ingin tahunya masih kecil. 

 

Solusi : 

1. Mengadakan sosialisasi dirumah sakit 

2. Sering melakukan konsultasi kepada 

dokter mata mau pun 

refraksionisoptision 

3. Sering bertanya kepada kerabat atau 

teman yang sudah lama memakai 

kacamata 

4. Sering melihat informasi dari media 

sosial 

 

Kesimpulan 

Mata adalah penglihatan yang mendeteksi 

cahaya. Yang dilakukan mata yang paling 

sederhana tak lain hanya mengetahui apakah 

lingkungan sekitarnya adalah terang atau 

gelap. Mata yang lebih kompleks dipergunakan 

untuk memberikan pengertian visual. 

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang 

ditemui dan diperoleh manusia melalui 

pengamatan indrawi. Pengetahuan muncul 

ketika seseorang menggunakan indra atau akal 
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budinya untuk mengenali benda atau kejadian 

tertentu yang belum atau dilihat atau dirasakan 

sebelumnya 

Sakit mata adalah terganggunya fungsi mata 

sebagai alat indra yang biasanya terjadi pada 

bagian fisik mata dan juga bagian dalam mata. 

Hampir semua orang tidak bias terhindar dari 

sakit mata, karena mata adalah salah satu alat 

indra yang tentunya sangat terbuka dan 

menjadi bagian paling vital pada organ tubuh 

manusia, dimana mata merupakan alat indra 

yang terus menerus dipergunakan. 

 

Saran 

1. Para praktisi harus memberitakan 

informasi tentang pengetahuan mata 

agar masyarakat  mengetahui betapa 

pentingnya kehesatan mata. 

2. Dianjurkan kepada masyarakat untuk 

memeriksakan kesehatan mata 6 bulan 

sekali keklinik atau optik supaya 

mereka tahu tentang kondisi kesehatan 

mata. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

masih banyak ditemukan responden 

yang memiliki tingkat pengetahuan 

yang kurang, salah satunya kurangnya 

informasi tentang kesehatan mata. Dan 

diharapkan kepada RO dapat member 

penyeluhan kepada masyarakat 

tentang betapa pentingnya kesehatan 

mata. 
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