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Abstrak 

Banyak kasus yang digunakan untuk memperlihatkan bahwa kelainan refraksi ditentukan 

secara genetik. Anak dengan orang tua yang miopia cenderung mengalami miopia. Prevalensi miopia 

pada anak dengan kedua orang tua miopia 32,9% dan pada anak dengan salah satu orang tua 18,2%. 

 

Kata Kunci: MIOPIA 

 

Pendahuluan 

Kelainan refraksi merupakan suatu 

kondisi dimana cahaya yang masuk kedalam 

mata tidak dapat difokuskan dengan 

jelas,sehingga bayangan benda terlihat buram 

atau tidak tajam.(KEPMENKES no 1/2016) 

Banyak kasus yang digunakan untuk 

memperlihatkan bahwa kelainan refraksi 

ditentukan secara genetik. Anak dengan orang 

tua yang miopia cenderung mengalami miopia. 

Prevalensi miopia pada anak dengan kedua 

orang tua miopia 32,9% dan pada anak dengan 

salah satu orang tua 18,2%. 

Kelainan refraksi merupakan kelainan 

pembiasan sinar pada mata sehingga 

pembiasan sinar tidak difokuskan pada retina, 

tetapi dibagian depan atau belakang bintik 

kuning dan tidak terletak pada satu titik. 

Kelainan refraksi dikenal dalam miopia, 

Hipermetropia, astigmatisme.(Ilyas,2006) 

Sekarang ini, adanya lokus genetik 

telah dibuktikan berhubungan dengan miopia 

patologi. Dari penelitian lain didapatkan bahwa 

orang yang mempunyai polimorfisme gen 

PAX6 akan mengalami miopia ekstrem 

(>10D). Sedangkan orang yang tidak 

mempunyai gen ini hanya mengalami miopia 

tinggi (6-10D). 

 

Defenisi 

Miopia adalah anomali refraksi pada 

mata dimana bayangan difokuskan didepan 

retina, ketika mata tidak dalam kondisi 

berakomodasi. Ini juga dapat dijelaskan pada 

kondisi refraktif dimana cahaya yang sejajar 

dari suatu objek yang masuk pada mata akan 

jatuh didepan retina, tanpa 

berakomodasi.(American Optometric 

Association, 2006) 

Miopia merupakan salah satu 

gangguan pengelihatan yang memiliki 

prevalensi tinggi di dunia. Mata dengan daya 

lensa positif yang lebih kuat sehingga sinar 

sejajar atau datang dari tak terhingga 

difokuskan didepan retina. Kelainan ini dengan 

lensa negatif sehingga bayangan benda 

tergeser ke belakang dan jatuh tepat di retina 

(Mansjoer, 2002) 

Miopia atau sering disebut sebagai 

rabun jauh merupakan jenis kerusakan mata 

yang disebabkan pertumbuhan bola mata yang 

terlalu panjang atau kelengkungan kornea yang 

terlalu cekung (sidarta,2007) 

 

Etiologi 

Miopia terjadi karena bola mata 

tumbuh terlalu panjang saat bayi. Dikatakan 

pula, semakin dini mata seseorang terkena 

sinar terang secara langsung, maka semakin 

besar kemungkinan mengalami miopia. Ini 

karena organ mata sedang berkembang dengan 

cepat pada tahun awal kehidupan 

(Curtin,2002). 

Pada miopia, panjang bola mata 

anteroposterior dapat terlalu besar atau 

kekuatan pembiasan media refraksi terlalu 

kuat. Dikenal beberapa jenis miopia seperti:  

a. Miopia refraksi; miopia yg terjadi akibat 

bertambahnya indeks bias media 

pengelihatan, seperti terjadi pada katarak 

intumesen dimana lensa menjadi lebih 

cembung sehingga pembiasan lebih kuat. 

Sama dengan miopia refraksi ini, miopia 

bias atau miopia indeks adalah miopia 
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yang terjadi akibat pembiasan media 

pengelihatan kornea dan lensa yang 

terlalu kuat. 

b. Miopia sosial, miopia yang terjadi akibat 

memanjang sumbu bola mata, 

dibandingkan dengan kelengkungan 

kornea dan lensa yang normal 

(Mansjoer,2002) 

Selain itu, ada beberapa faktor resiko yang 

mempengaruhi seseorang untuk cenderung 

mengalami miopia. Diantaranya ialah faktor 

genetik, lingkungan, tingkat intelegensi, dan 

faktor sosial. 

Ada dua hipotesis yang berkembang 

untuk menunjukkan hubungan antara miopia 

pada Orang tua dan miopia pada anak. Yang 

pertama adalah teori dari kondisi lingkungan 

yang diwariskan . Tendesi untuk miopia dalam 

suatu keluarga lebih mungkin disebabkan 

lingkungan yang mendorong untuk melakukan 

kegiatan yang berjarak dekat dengan intens 

dalam keluarga, dari pada karena faktor 

genetik. Orang tua dengan miopia biasanya 

akan menetapkan standar akademik yang 

tinggi atau mewariskan kesukaan membaca 

pada anak mereka daripada mewariskan gen itu 

sendiri. (Wedner,2002) 

Selain itu, teori mengenai adanya faktor 

lingkungan yang mempengaruhi miopia 

didukung melalui penelitian yang dilakukan di 

Australia. Pada penelitian tersebut 

dibandingkan gaya hidup 124 anak China yang 

tinggal di Sidney, dengan 682 anak dengan 

etnis yang sama  di Singapura. Didapatkan 

prevalensi miopia di Singapura ada 29%, dan 

hanya 3,3% di Sidney. Padahal, anak di Sidney 

membaca lebih banyak. 

Hipotesis yang lain menyatakan bahwa 

ada pengaruh genetik yang membawa sifat 

miopia. Orang yang melakukan pekerjaan 

dekat secata intens tetapi tidak mengalami 

miopia mungkin tidak mempunyai gen 

tersebut. Anak dengan orang tua yang miopia 

cenderung mengalami miopia (P= 0,001). 

Prevalensi miopia pada anak dengan kedua 

orang tua miopia adalah 32,9%.  Namun jika 

dengan anak salah satu orang tua yang miopia 

berkurang menjadi 18,2%, dan kurang dari 

6,3% pada anak dengan orang tua tanpa 

miopia(Mutti,2002) 

Sekarang ini, adanya lokus genetik telah 

dibuktikan berhubungan dengan miopia 

patologi. Dari penelitian lain didapatkan bahwa 

orang yang mempunyai polimorfisme gen 

PAX6 akan mengalami miopia yang ekstrim, 

sedangkan orang yang tidak mempunyai gen 

ini hanya mengalami miopia tinggi (6-10D). 

Penelitian di Australia terhadap anak kembar 

yang mengalami miopia juga menunjukkan 

50% faktor genetik mempengaruhi 

pemanjangan Aksis bola mata. 

 

Klasifikasi 

Secara klinis dan berdasarkan kelainan 

patologi yang terjadi pada mata, miopia dapat 

dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Miopia Simpleks : terjadinya kelainan 

fundus ringan. Kelainan fundus yanng 

ringan ini berkembang sangat lamat. 

Biasanya tidak terjadi kelainan organik 

dan dengan koreksi yang sesuai bisa 

mencapai tajam pengelihatan yang 

normal. Berat kelainan refraksi yang 

terjadi biasanya kurang dari -6.00D. 

2. Miopia Patologi : disebut juga sebagai 

miopia degeneratif, miopia maglina atau 

miopia progresif. Keadaan ini dapat 

ditemukan pada semua umur dan terjadi 

sejak lahir. Tanda-tanda miopia maglina 

adalah progresifitas kelainan fundus yang 

khas pada pemeriksaan. Pada anak-anak 

diagnosis ini sudah dapat dibuat jika 

terdapat peningkatan keparahan miopia 

pada waktu relatif pendek.  

Menurut American Optometic 

Association(2006), miopia secara klinis 

dapat terbagi lima yaitu : 

1. Miopia Simpleks : miopia yang 

disebabkan oleh dimensi bola mata yang 

terlalu panjang atau indeks bias kornea 

maupun lensa kristalina yang terlalu 

tinggi 

2. Miopia Noktural : miopia yang terjadi saat 

di sekeliling kurang cahaya. Sebenarnya, 

fokus titik mata seseorang berbeda-beda 

terhadap pencahayaan yang ada. Miopia 

ini penyebabnya adalah pupil yang 

membuka terlalu lebar untuk memasukan 

lebih banyak cahaya,sehingga 

menimbulkan abrasi  
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3. Pseudomiopia : diakibatkan oleh 

rangsangan yang berlebihan terhadap 

mekanisme akomodasi sehingga terjadi 

kekejangan pada otot-otot siliar yang 

memegang lensa kristilina.  

4. Miopia Degeneratif : disebut juga sebagai 

miopia maligna atau miopia progresif. 

Biasanya merupakan miopia derajat tinggi  

dan tajam pengelihatan juga dibawah 

normal meskipun telah mendapat koreksi. 

Miopia jenis ini akan bertambah buruk dari 

waktu ke waktu. 

5. Miopia Induksi : miopia yang diakibatkan 

oleh pemakai obat-obatan, naik turun kadar 

gula darah, terjadi sklerosis pada nukleus 

lensa dan sebagainya. 

 

Klarifikasi miopia berdasarkan ukuran dioptri 

lensa yang dibutuhkan untuk 

mengkoreksikannya (sidarta,2007) : 

1. Ringan : lensa koreksinya 0,25 s/d 3,00 D 

2. Sedang : lensa koreksinya 3,25 s/d 6,00 D 

3. Tinggi  : lensa koreksinya > 6,00 D 

 

Klarifikasi miopia berdasarkan umur adalah 

(sidarta,2007) 

1. Kongenital : sejak lahir dan menetap pada 

anak-anak 

2. Miopia pada anak-anak : dibawah umur 20 

tahun 

3. Miopia pada awal dewasa : diantar umur 20 

sampai 40 tahun 

4. Miopia pada dewasa : diatas umur 40 tahun 

 

Patogenesis 

Miopia dapat terjadi karena ukuran 

sumbu bola mata yang relatif panjang dan 

disebut miopia aksial. Dapat juga karena 

indeks bias media refraktif yang tinggi. Miopia 

degeneratif biasanya apabila miopia lebih dari 

6.00 D  disertai pada kelainan pada fundus 

okuli.  

Terjadinya perpanjangan sumbu yang 

berlebihan pada miopia patologi masih belum 

diketahui. Sama halnya terhadap hubungan 

antara elongasia dan komplikasi penyakit , 

seperti degenerasi chorioretina, ablasio retina 

dan glukoma.  

Menurut Dr. Bates, dua otot oblik mata 

yang melakukan akomodasi mata dengan 

mengkompresi bola mata ditengah hingga 

memanjangkan mata secara melintang. Dr. 

Bates telah melakukan eksperimen pada 

kelinci, Dr. Bates memotong dua otot oblik dan 

mendapati mata kelinci tersebut tidak dapat 

berakomodasi. 

Akibat daripada kelelahan mata 

menyebabkan kelelahan otot mata. Otot mata 

berhubungan dengan bola mata hingga 

menyebabkan bentuk bola mata tidak normal. 

Kejadian ini adalah akibat akomodasi yang 

tidak efektif hasil dari otot mata yang lemah 

dan tidak stabil. Pada mata miopia, bola mata 

terfiksasi pada posisi memanjang menyulitkan 

untuk melihat objek jauh.(Dave,2005) 

 

Manifestasi Klinis 

Pasien miopia akan melihat jelas bila 

dalam jarak pandang dekat dan melihat kabur 

jika pandangan jauh. Penderita miopia akan 

mengeluh sakit kepala, sering disertai dengan 

juling dan celah kelopak yang sempit. Selain 

itu , penderita miopia mempunyai kebiasaan 

mengernyitkan matanya untuk mencegah 

abrasi spheris atau untuk mendapatkan efek 

pinhole (lubang kecil).  

Pasien miopia mempunyai pungtum 

remotum (titik terjauh yang masih dilihat jelas) 

yang dekat sehingga mata selalu dalam 

keadaan konvergensi. Bila kedudukan mata ini 

menetap, maka penderita akan terkihat juling 

ke dalam atau esotropia.  

Pengujian atau test yang dapat 

dilakukan dengan memeriksa  mata secara 

umum (sidarta, 2003) terdiri dari : 

1. uji ketajaman pengelihatan mata dari jarak 

jauh (snellen) dan jarak dekat (jeager) 

2. uji pembiasan, untuk menentukan 

benarnya resep dokter dalam pemakaian 

kacamata 

3. uji gerakan otot-otot mata 

4. pemeriksaan celah dan bentuk bola mata 

 

 

Penatalaksanaan Miopia pada Anak-anak 

1. Dengan memberikan koreksi lensa 

Koreksi miopia dengan menggunakan 

lensa negatif, perlu diingat bahwa cahaya 

yang melalui lensa konkaf akan 

disebarkan. Karena itu, bila permukaan 

refraksi mata mempunyai daya bias terlalu 
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besar, seperti miopia, daya bias ini dapat 

dinetralisasikan. 

Pada pasien miopia yang dikoreksi 

dengan kacamata spheris negatif terkecil 

yang memberikan tajam pengelihatan 

maksimal. Sebagai contoh bila pasien 

dikoreksi dengan -3.00 memberikan tajam 

pengelihatan 6/6, demikian jika diberi -

3,25 , maka sebaiknya diberikan -3.00 

agar untuk memberikan istirahat mata 

dengan baik setelah dikoreksi. 

 

Komplikasi  

Komplikasi miopia adalah  

1. Ablasio retina 

Resiko untuk terjadinya ablasio retina 

pada 0 sampai -4.75 sekitar 1/6662 

sedangkan pada -5.00 risiko menjadi 

1/148. Dengan kata lain penambahan 

faktor resiko pada miopia rendah tiga kali 

sedangkan miopia tinggi meningkat 300 

kali 

2. Miopik makulopati 

Dapat terjadi penipisan koroid dan retina 

seta hilangnya pembuluh darah kapiler 

pada mata yang berakibat atrofi sel-sel 

retina sehingga lapang pandang 

berkurang. Dapat terjadi pendarahan 

retina dan koroid yang bisa menyebabkan 

berkurangnya lapang pandang. 

3. Glukoma  

Risiko terjadinya glukoma pada mata 

normal 1,2% pada miopia sedang 4,2% 

dan miopia tinggi 4,4%. Glukoma terjadi 

dikarenakan stres akomodasi dan 

konvergensi  serta kelainan struktur 

jaringan ikat penyambung pada trabekula  

4. Katarak  

Lensa pada miopia kehilangan 

transparansi. Dilaporkan bahwa pada 

orang dengan miopia , maka katarak 

muncul lebih cepat. 

 

Pencegahan 

Sejauh ini, hal yang dilakukan adalah 

mencegah kelainan anak atau mencegah jangan 

sampai menjadi parah. Biasanya dokter akan 

melakukan beberapa tindakan seperti 

pengobatan laser, obat tetes tertentu untuk 

membantu pengelihatan, operasi, penggunaan 

lensa kontak, dan penggunaan kacamata. 

Pencegahan lainnya adalah dengan melakukan 

visual hygiene berikut ini : 

a. Mencegah terjadinya kebiasaan buruk 

1. Anak dibiasakan duduk dengan posisi 

tegak sejak kecil 

2. Melakukan istirahat tiapn 30 menit 

setelah melakukan kegiatan membaca 

atau menonton TV 

3. aturlah jarak baca yang telah ditetapkan 

(30cm) dan gunakan penerangan yang 

cukup. 

b. Beberapa penelitian melaporkan bahwa 

usaha untuk melatih jauh atau melihat jauh 

dan dekat secara bergantian dapat 

mencegah miopia. 

c. Periksa mata anak sedini mungkin jika 

dalam keluarga ada yang memakai 

kacamata. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada 

penelitian ini antara lain: metode angket, 

angket adalah teknik pengumpulan data 

melalui formulir yang yang berisikan 

pertanyaan dan diajukan secara tertulis pada 

sekumpulan orang untuk mendapatkan 

keterangan tentang masalah yang ditelitinya ( 

Fajar,dkk,2009 ).   Instrumen yang digunakan 

adalah kuesioner. Kuesioner adalah daftar 

pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik, 

dimana responden tinggal memberi jawaban 

atau dengan memberikan tanda-tanda tertentu. 

 

Hasil Penelitian 

Kareteristik Responden menurut Jenis Kelamin 

Kareteristik responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut : 

No  Jenis kelamin Jumlah Responden 

1 Perempuan  15 50% 

2 Laki – laki  15 50% 

Jumlah  30 100% 
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Dari tabel diatas menunjukkan jumlah responden paling banyak adalah laki-laki sebanyak 18 orang 

dan perempuan 12 orang. 

 

Hasil Penderita Miopia dari Jenis Kelamin 

Dari hasil analisis data, secara deskriptif yaitu jumlah skor dibagi jumlah responden .sehingga 

perhitungan penelitian berdasarkan jenis kelamin. 

Jenis kelamin  Myopia 

   Ya                   Tidak 

Jumlah  

Perempuan  

% myopia  

9 6 15 

30% 20%% 50% 

Laki-laki 

% miopia  

6 9 15 

20% 30% 50% 

Jumlah 15 15 30 

 

Dari tabel diatas menunjukan responden yang memiliki tingkat myopia tinggi sebesar 9 orang yaitu 

responden perempuan dan yang tidak memiliki myopia dengan 9 orang yaitu responden laki-laki. 

 

Hasil Penderita Miopia dari Jenis Kelamin dan Usia 

Dari hasil analisis data, secara deskriptif yaitu skor dibagi jumlah responden, sehingga perhitungan 

penelitian berdasarkan jenis kelamin dan usia 

Jenis kelamin Usia Myopia  

 Ya                               Tidak  

Jumlah  

Perempuan  18-20 thn 4 0  

15 

 

50% 

21-23 thn 2 0 

24-26 thn 2 1 

26-28thn 0 3 

28-30 thn 1 2 

Laki – laki  18-20 thn 2 1  

15 

 

50% 

21-23 thn 0 3 

24-26 thn 0 1 

26-28thn 3 2 

28-30 thn 1 2 

Jumlah  15 

50% 

15 

50% 

30 

100% 

 

Hasil data ibu  untuk anak yang myopia  

Hasil data yang diperhitungkan yaitu seorang anak penderita myopia dengan seorang ibu juga 

penderita myopia. 

Jenis kelamin Myopia  

 Ada           Tdk ada 

jumlah 

Perempuan  8 

26.7% 

7 

23.3% 

15 

50% 

Laki – laki  6 

20% 

9 

30% 

15 

50% 

Jumlah  14 

46.7% 

16 

53.3% 

30 

100% 

  

Dari perhitungan  tabel diatas menunjukan responden  penderita myopia dengan memiliki seorang 

ibu penderita myopia juga , perhitungan paling besar yaitu responden  perempuan dengan 8 orang 

yang ibu dan anaknya penderita myopia . 
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Hasil data ayah untuk anak yang myopia  

Hasil data yang diperhitungkan yang seorang anak penderita myopia dengan seorang ayah juga 

penderita myopia  

Jenis kelamin  Myopia  

Ada             tdk ada  

Jumlah  

Perempuan  10 

33.3% 

5 

16.7 

15 

50% 

Laki - laki 7 

23.3% 

8 

26.7% 

15 

50% 

Jumlah  17 

56.7% 

13 

43.3% 

30 

100% 

 

Dari perhitungan tabel diatas menunjukan responden pendrita myopia dengan memiliki ayah 

penderita myopia juga, perhitungan paling besar yaitu responden perempuan dengan 10 orang yang 

ayah dan anaknya penderita myopia . 

 

Kesimpulan 

1. Kelainan refraksi merupakan kelainan 

pembiasan sinar pada mata sehingga 

pembiasan sinar tidak difokuskan pada 

retina, tetapi dibagian depan atau 

belakang bintik kuning dan tidak terletak 

pada satu titik. Kelainan refraksi dikenal 

dalam miopia, Hipermetropia, 

astigmatisme. 

2. Miopia atau sering disebut sebagai rabun 

jauh merupakan jenis kerusakan mata 

yang disebabkan pertumbuhan bola mata 

yang terlalu panjang atau kelengkungan 

kornea yang terlalu cekung. 

3. Miopia dapat terjadi karena ukuran sumbu 

bola mata yang relatif panjang dan disebut 

miopia aksial. Dapat juga karena indeks 

bias media refraktif yang tinggi. Miopia 

degeneratif biasanya apabila miopia lebih 

dari 6.00 D  disertai pada kelainan pada 

fundus okuli. 

4. Koreksi miopia dengan menggunakan 

lensa negatif, perlu diingat bahwa cahaya 

yang melalui lensa konkaf akan 

disebarkan. Karena itu, bila permukaan 

refraksi mata mempunyai daya bias terlalu 

besar, seperti miopia, daya bias ini dapat 

dinetralisasikan. 

5. Pada pasien miopia yang dikoreksi 

dengan kacamata spheris negatif terkecil 

yang memberikan tajam pengelihatan 

maksimal. 

 

 

Saran 

1. Anak dibiasakan duduk dengan posisi 

tegak sejak kecil 

2. Melakukan istirahat tiapn 30 menit setelah 

melakukan kegiatan membaca atau 

menonton TV 

3. aturlah jarak baca yang telat (30cm) dan 

gunakan penerangan yang cukup. 

4. Periksa mata anak sedini mungkin jika 

dalam keluarga ada yang memakai 

kacamata. 

5. Dianjurkan kepada masyarakat untuk 

memeriksa kesehatan mata maksimal 6 

bulan sekali ke kelinik atau optic , agar 

mereka tahu kesehatan mata . 
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