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Abstrak 
Refraksionis Optision adalah seseorang yang merupakan tenaga kesehatan yang telah 

lulus pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, berwenang melakukan 

pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, penetapan hasil refraksi, menyiapkan dan 

membuat lensa kacamata atau lensa kontak. Hal ini dicantumkan dalam Keputusan Menteri 

Kesehatan (KEPMENKES) No. 1424/MENKES/SK/XI/2002, tentang penyelenggaraan optikal 

di nyatakan bahwa, pelayanan perkacamataan yang memenuhi syarat kesehatan mempunyai 

peran dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Maka peranan Refraksionis 

Optisien di Optikal sangatlah penting sebagai penanggung jawab yang akan memberikan 

pelayanan dalam pemeriksaan tajam penglihatan, dalam pemilihan lensa dan kelebihan lensa 

baik perkacamataan mau pun lensa kontak.  kacamata terdiri dari frame dan lensa. Frame 

adalah bingkai kacamata yang memegang lensa dan memberi nilai plus bagi pemakai. 

Sedangkan lensa yaitu suatu benda bening yang tranparan, yang memiliki kelengkungan dan 

memiliki power atau kekuatan dalam satuan dioptri (D), lensa juga memiliki indeks bias yang 

berbeda-beda sesuai dari material lensa itu sendiri. 

Kata Kunci: Low Vision, Refraksi 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang kesehatan telah 

berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan ini semakin menunjang 

tingginya kesejahteraan hidup setiap orang. Semua orang tentunya ingin hidup 

dengan sehat dan sejahtera. Baik secara jasmani maupun rohani. Seseorang 

dikatakan sehat jasmani apabila setiap indranya masih dapat berfungsi dengan 

baik. Pada saat ini sudah banyak tersedia pelayanan kesehatan mata untuk 

memberi pelayanan kesehehatan dan informasi tentang mata. Salah satu tenaga 

kesehatan yang sering di jumpai di tempat pelayanan kesehatan mata adalah 

tenaga kesehatan Refraksionis Optisien. 

Refraksionis Optision adalah seseorang yang merupakan tenaga kesehatan 

yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, 

berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, penetapan 

hasil refraksi, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak. Hal 

ini dicantumkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KEPMENKES) No. 

1424/MENKES/SK/XI/2002, tentang penyelenggaraan optikal di nyatakan 

bahwa, pelayanan perkacamataan yang memenuhi syarat kesehatan mempunyai 

peran dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Maka peranan 

Refraksionis Optisien di Optikal sangatlah penting sebagai penanggung jawab 

yang akan memberikan pelayanan dalam pemeriksaan tajam penglihatan, dalam 

pemilihan lensa dan kelebihan lensa baik perkacamataan mau pun lensa kontak.  

kacamata terdiri dari frame dan lensa. Frame adalah bingkai kacamata yang 

memegang lensa dan memberi nilai plus bagi pemakai. Sedangkan lensa yaitu 

suatu benda bening yang tranparan, yang memiliki kelengkungan dan memiliki 

power atau kekuatan dalam satuan dioptri (D), lensa juga memiliki indeks bias 

yang berbeda-beda sesuai dari material lensa itu sendiri.  

Kacamata adalah lensa tipis untuk mata guna menormalkan dan 

mempertajam penglihatan, sekarang selain menjadi alat bantu panglihatan, 

kacamata juga sudah menjadi perlengkap gaya. Sebagai seorang Refaksionis 

Optisien memahami tentang lensa adalah hal yang utama untuk bisa memberi 

saran kepada pengguna kacamata, agar dapat memilih desain lensa yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kenyamanan guna meningkatkan kemampuan penglihatan 
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didasarkan pada anatomi mata dan wajah.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriftif dengan desain studi kasus. 

Metode penelitian kuatitatif deskriftif dilaksanakan dengan memfokuskan mendeteksi 

terjadinya low vision. 

Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SLB/A (Sekolah Luar Biasa) Yapentra Tanjung Morawa. 

Pemilihan lokasi ini memudahkan penulis untuk mendapatkan pasien yang menderita low 

vision. 

Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan, terhitung mulai dari bulan Februari sampai bulan Mei 

2021 

Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh. Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk pemeriksaan, observasi, dan interview, 

melalui interaksi terhadap narasumber. 

Diantara narasumber tersebut ada yang disebut narasumber kunci yaitu 

narasumber yang memiliki banyak informasi tentang penelitian yang akan dilakukan. 

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber kunci adalah ibu asramanya.Jadi, sumber 

data pada penelitian ini menggunakan data primer. 

Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

observasi, interview, dokumentasi, populasi dan sampel. Observasi adalah pengamatan 

dan pencatatan suatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Observasi dapat 

dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulangi (sukandaarumidi,2004). 

 Populasi ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga 

dan merupakan keseluruhan objek yang diamati. Populasi yang diambil yaitu 40 

orang.Sedangkan sampel bagian kecil dari populasi yang ukurannya lebih besar dari 

30.Sampel yang diambil yaitu sebanyak 30 oran 
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 Pembahasan hasil penelitian 

1.1 Berdasarkan Hasil Pengamatan 

Dari 40 siswa/i yang telah diamati dan diperiksa terdapat 30 siswa/i yang 

menderita low vision. Banyak diantaranya mengalami low vision karena congenital, ada 

beberapa karena kecelakaan, dan banyak pula yang mengalami low vision karena 

penyakit yang berupa virus sewaktu bayi. 

Cara pemeriksaan yang dilakukan berupa: 

1. Nama 

2. Alamat 

3. Jenis kelamin 

 

Dari persentase data diatas berdasarkan jenis kelamin dapat disimpulkan yaitu 

persentase laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan jumlah 

persentase laki-laki 53% dan perempuan 47% dari 30 orang yang mengalami low 

vision. Terdapat 14 siswi yang jenis kelaminnya perempuan dan mengalami low 

vision. Sedangkan yang jenis kelamin laki-laki terdapat 16 siswa yang mengalami 

low vision. 

Perempuan
47%Laki-laki

53%

Persentase Low Vision Berdasarkan Jenis 
Kelamin Di SLBA Yapentra Tanjung 

Morawa
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4. Tanggal Lahir 

5. Proses Kelahiran 

Dari 30 siswa/i hanya 1 siswa yang proses kelahirannya cesar dan 29 

siswa/i yang lainnya proses kelahirannya normal. 

6. Anamnesa 

Yang dipertanyakan di anamnesa yaitu sejak kapan dia mengalami low 

vision kemungkinan akibat yang telah diketahuinya karena apa, seperti low 

vision sejak dari lahir/congenital, bisa disebabkan karena genetic, trauma 

saat ibunya hamil, dan ibunya terserang penyakit yang dapat menghambat 

pertumbuhan janin terutama di bagian mata dan apakah sudah pernah 

mengambil tindakan hingga sekarang. 
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Dari persentase di atas dapat disimpulkan yaitu kebanyakan yang 

menderita low vision disebabkan karena bawaan lahir/ kongenital yaitu 41% 

dengan 15 orang yang menderita low vision dari jumlah populasi yaitu 40 

orang. Terdapat 10 orang yang mengalami kebutaan dari jumlah populasi 

dengan persentase 27%. Terdapat 4 orang yang menderita campak di usia 1-

5 tahun yaitu 10%, 2 orang menderita katarak ketika bayi yaitu 5%, 3 orang 

dikarenakan trauma yaitu 7%, 2 orang karena campak dan demam tinggi di 

usia sekolah nya yaitu 5%, 1 orang dikarenakan gangguan saraf ketika bayi 

yaitu 3% dan 3 orang tidak mengetahuinya yaitu 8%. 

7. Pemeriksaan, meliputi: 

1. Visus 

Pemeriksaan visus yang dilakukan berupa visus jauh dan dekat. Pada visus 

jauh masing-masing mata diperiksa begitu juga dengan visus dekat. Pada 

visus jauh yang diperiksa yaitu visus awal, visus setelah pemberian lensa 

koreksi, dan visus setelah diberikan telescope. 

kongenital
37%

campak di 
usia 1-5 
tahun
10%

katarak 
ketika bayi

5%

trauma
7%

ampak dan 
panas tinggi 

di usia 
sekolah

5%

kerusakan 
saraf ketika 

bayi
3%

tidak 
diketahui

8%

Buta
25%

Persentase dari Faktor 
Penyebab Low Vision di SLBA 

Yapentra Tanjung Morawa
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Dari 30 siswa/i yang telah diperiksa terdapat 14 siswa/i yang hanya 

menggunakan mata kanan untuk melihat (berfungsi) dan mata kanan itu juga 

yang mengalami low vision.Siswa/i yang hanya mata kirinya yang berfungsi 

ada 7 orang. Dan mata sebelah lagi sudah tidak dapat digunakan sama sekali/ 

buta total. Sedangkan terdapat 9 siswa/i yang kedua matanya masih dapat 

difungsikan untuk melihat dan keduanya itu juga mengalami low vision. 

Setelah diperiksa dengan menggunakan lensa koreksi, visus dari 30 siswa/i 

tidak ada yang maju/tetap. Kemudian dicobakan dengan telescope, visusnya 

juga tetap/tidak maju. Begitu juga dengan visus dekat. Setelah dicobakan 

dengan hand magnifier visus dekat nya tetap tapi jarak ada yang berubah 1 

cm. 

2. Kepekaan kontras 

Dilakukan dengan menggunakan kertas kontras dan pemeriksaannya 

dengan satu-satu mata. 

3. Penglihatan warna 

Dilakukan dengan menggunakan kertas origami dengan warna yang 

terang. 

4. Pencahayaan 

Pasien diperiksa dengan menggunakan cahaya buatan (lampu) dan cahaya 

dari matahari seperti pada siang hari. Pemeriksaan yang dilakukan dengan 

47%

23%

30%

Persentase Siswa/i Yang Telah Diperiksa

OD Low Vision OS Buta

OS Low Vision OD Buta

ODS Low Vision



8 

 

Jurnal Ilmiah Binalita Sudama Medan   Vol. 6 No. 2 November 2021 

ISSN: 2541-1039               E-ISSN: 2716-4527 

  
cahaya matahari 

5. Posisi 

Dilihat posisi kepala pasien saat melihat suatu objek yaitu dengan 

memiringkan kepalanya atau tidak. Dilihat saat pasien melakukan aktifitas 

sehari-hari seperti pada saat membaca, menulis, dan memperhatikan suatu 

objek.  

 

 

 
Berdasarkan diagram batang di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dari 30 siswa/i terdapat 7 orang yang memiliki kepekaaan kontras 2,5% tetapi 

dengan jarak yang berbeda-beda. 

2. Dari 30 siswa/i semuanya memiliki penglihatan warna yang normal dengan 

jarak yang berbeda-beda. 

3. Ada 15 siswa/i dari 30 siswa/i yang telah diperiksa mengatakan photopobia. 

4. Didapat 22 siswa/i yang mengalami posisi kepala essentric/memirigkan 

kepala ketika melihat objek, dan 8 orang yang posisi kepala sentral/ lurus  saat 

melihat objek. 
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9 

 

Jurnal Ilmiah Binalita Sudama Medan   Vol. 6 No. 2 November 2021 

ISSN: 2541-1039               E-ISSN: 2716-4527 

  
PENUTUP 

 Kesimpulan 

Seorang dengan low vision 

merupakan orang yang mengalami 

kerusakan fungsi penglihatan setelah 

penatalaksanaan dan/atau koreksi 

refraksi standar, dan mempunyai tajam 

penglihatan kurang dari 6/18 (20/60) 

terhadap persepsi cahaya atau lapang 

pandang kurang dari 10 dari titik 

fiksasi. 

Low vision dapat diklasifikasikan 

dalam 4 golongan yaitu: 

1. Penglihatan sentral dan perifer 

yang kabur atau berkabut, yang 

khas akibat kekeruhan media 

(cornea, lensa, corpus vitreous). 

2. Gangguan resolusi fokus tanpa 

skotoma sentralis dengan 

ketajaman perifer normal, khas 

pada oedem makula atau 

albinisme. 

3. Skotoma sentralis, khas untuk 

gangguan makula degenerasi atau 

inflamasi dan kelainan-kelainan 

nervus optikus. 

4. Skotoma perifer, khas untuk 

glaucoma tahap lanjut, retinitis 

pigmentosa dan gangguan retina 

perifer lainnya. 

Penyebabnya sendiri dapat bersifat 

herediter atau keturunan, infeksi atau 

penyakit, traumatik atau kecelakaan, 

degenerasi atau bertambahnya usia. Dari 

40 siswa/i yang telah diamati dan 

diperiksa terdapat 30 siswa/i yang 

menderita low vision.Banyak diantaranya 

mengalami low vision karena congenital, 

ada beberapa karena kecelakaan, dan 

banyak pula yang mengalami low vision 

karena penyakit yang berupa virus 

sewaktu bayi. 
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