
 

 

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

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

Hubungan Prestasi Belajar Mahasiswa/I Akademi Refraksi Optisi 

Dengan  Ketajaman Penglihatan. 

Ahmad  (1), Maria Ulfa Nst(2) 

Elsa Faradila (3), Firha Salsabila(4) 

Prodi Optometri STIKes Binalita Sudama Medan 

 

Abstrak 

 
Gangguan tajam penglihatan merupakan masalah pada mahasiswa yang akan selalu 

dijumpai selama tidak didapati adanya tindakan preventif sejak dini. Penglihatan adalah salah 

satu factor yang sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan termasuk diantaranya pada 

proses pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk pravelensi penurunan tajam penglihatan 

pada Mahasiswa/I Akademi Refraksi Optisi. Metode penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif. Sampel penelitian ini dari 30 mahasiswa/I Akademi Refraksi Optisi, Data 

didapatkan melalui pemeriksaan tajam penglihatan menggunakan snellen chart 6 meter. Hasil 

penelitian menunjukkan pravelensi penurun tajam penglihatan pada mata kanan 13 

mahasiswa (43,3 %) yang menglami penurunan tajam penglihatan pada mata kiri 11 

mahasiswa (36,6 %). Sedangkan yang mengalami mata normal  17 mahasiswa (56,7%). 

Terdapat berbagai faktor yang cenderung mempengaruhi tajam penglihatan antara lain posisi 

membaca serta pencahayaan yang tidak terang. 

 

Kata Kunci: penurunan tajam penglihatan, snellen chart. 
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PENDAHULUAN 

Mata adalah bagian yang sangat penting dan berharga dalam kehidupan kita,karna mata 

merupakan salah satu dari bagian panca indra manusia.Mata dibentuk untuk menerima rangsangan 

berkas-berkas cahaya pada retina,oleh karna itu dengan perantaraan serabut-serabut nervus optikus 

mengalihkan rangsangan ini ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan.Mata dapat berfungsi 

dengan baik apabila ada cahaya,dengan adanya cahaya maka mata akan dapat melihat dengan 

baik,Meskipun fungsinya bagi kehidupan sangat penting, namun sering kali mata tidak diperhatikan 

sehingga banyak mata yang mengalami kelainan refraksi sehingga ketajaman penglihatan terganggu. 

Titik fokus jauh dasar tanpa bantuan alat bervariasi di antara mata individu normal tergantung bentuk 

bola mata dan korneanya. Mata emetrop secara alami memiliki fokus yang optimal untuk penglihatan 

jauh. Mata ametrop (yakni: mata miopia, hipermetropia, atau astigmat) memerlukan lensa koreksi agar 

terfokus dengan baik untuk melihat jauh. Gangguan optik ini disebut kelainan refraksi. Refraksi adalah 

prosedur untuk menentukan dan mengukur setiap kelainan optik.Pemeriksaan refraksi sering 

diperlukan untuk membedakan 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 diagnostik.  

Pada kelainan refraksi terjadi ketidak seimbangan sistem optik pada mata sehingga 

menghasilkan bayangan kabur.kelainan refraksi ini apabila tidak dikoreksi dapat menyebabkan 

terjadinya komplikasi pada penglihatan dan juga dapat menyebabkan terjadinya perbedaan kekuatan 

refraksi antara mata kiri dan mata kanan sehingga tajam penglihatan tidak mencapai optimal,walaupun 

sudah dikoreksi kelainan refraksinya.3 Dikenal  istilah  emetropia yang berarti  tidak 

 adanya  kelainan refraksi,edangkan mata Ametrop seperti : Miopia adalah kerusakan refraksti 

mata dimana citra yang dihasilkan berada didepan retina ketika akomodasi dalam keaadaan santai. 

Miopia dapat terjadi karena bola mata yang terlalu panjang atau karna kelengkunagan kornea yang 

terlalu besar sehingga cahaya yang masuk tidak difokuskan secara baik.Berbagai faktor yang berperan 

dalam perkembangan miopia telah didentifikasi melalui beberapa penelitian,prevelensi miopia 33-60% 

pada anak dengan kedua orang tua miopia,pada anak yang yang memiliki salah satu orang tua miopia 

prevalensinya 23-40%,dan hanya 6-15% anak mengalami miopia yang tidak memiliki orang tua 

miopia,disamping faktor keturunan faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan miopia,faktor lingkungan yang paling banyak berperan pada miopia adalah kerja jarak 

dekat seoperti membaca,lama membaca dapat mempengaruhi pertumbuhan aksial bola mata akibat 

insufisiensi akomodasi pada mata. Tingkat pendidikan dihubungkan juga dengan lamanya kerja jarak 

dekat sehingga meningkatkatkan risiko miopia,semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin 

tinggi prevelensinya terjadinya miopia karena kecendrungan lebih banyak melakukan aktivitas jarak 

dekat.8 Hipermetropia adalah kelainan refraksi mata dimana bayangan dari sinar yang masuk ke mata 

jatuh dibelakang retina,hal ini disebabkan oleh berkurangnya panjang sumbu(hipermetropia 

aksial),seperti yang terjadi pada kelainan kongenital tertentu,atau menurunnya indeks refraksi 
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(hipermetropia  refraktif),seperti pada afakia. Astigmatisme adalah keadaan dimana sinar sejajar tidak 

dibiaskan secara merata pada neridian, dimana sinar-sinar sejajar yang memasuki bola mata dibiaskan 

oleh media refrakta tidak pada satu titik,melainkan pada dua titik yang terpisah. 

Pemeriksaan tajam penglihan merupakan pemeriksaan fungsi mata. Gangguan penglihatan 

memerlukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab kelainan mata yang mengakibatkan turunnya tajam 

penglihatan. Siswa yang berprestasi lebih banyak mengalami gangguan tajam penglihatan, dimana 

banyak siswa yang membaca dan beraktifitas melihat dekat ,itu menunjukkan factor dominan dalam 

kebanyakan kasus gangguan tajam  penglihatan. Gangguan penglihahatan merupakan salah satu 

penyebab kebuataan di dunia. Miopia adalah gangguan refraksi yang disebabkan sumbu bola mata 

lebih panjang,sehingga fokus akan terletak di depan retina.World Healt Organization (WHO) 

menyatakan,terdapat 45 juta orang yang menjadi buta di seluruh dunia,dan135juta dengan low 

vision.di perkirakan gangguan refraksi menyebabkan 8 juta orang mengalami kebutaan.1,4 juta kasus 

kebutaan pada anak dan 500.000 kasus baru terjadi tiap tahunnya.Berdasarkan riset kesehatan dasar 

(RISKESDAS ) tahun 2013 ditemukan angka kebutaan berkisar 0,6%.Angka kelainan refraksi  pada 

penduduk yang berusia lebih dari 6 tahun adalah  9,2 sedangkan kaelainan low vision adalah 0,3 dan 

angka kebutaan adalah 0,2% (Depkes,2013).Dalam peraturan yang diterbitkan menteri kesehatan yang 

tertuang dalam PERMENKES NO 19 TAHUN 2015 baik dari segi perizinannya, ruangan, ketenaga 

kerjaan, peralatan mau pun larangan dan kewajiban. Untuk mengatasi keadaan ini dibutuhkan seorang 

tenaga Refraksi Optisi. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian  
  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu riset yang 

bersifat deskriptif dan cendrung menggunakan analisis tantang arti data yang diperoleh. Metode 

Penelitian ini disusun sebagai penelitian iduktif dalam menganalisis Tajam Penglihatan terhadap prestasi 

belajar.  

Lokasi Penelitian  

Lokasi  penelitian dilakukan di STIKES Akademi Refraksi  Optisi, jl. Pancing No. 1 (gedung PBSI ), 

Medan, Sumatra Utara.  

Waktu Penelitian  

 Periode pada penelitian ini berlangsung dari Bulan Februari 2016 hingga Bulan Agustus 2021 

Sumber Data  
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Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, Data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah data primer, data primer yaitu data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah bidang Akademik di Akademi Refraksi Optisi Medan,       

Metode Pengumpulan Data   

  Metode pengumpulan data  merupakan salah satu aspek yang berperan dalam 

kelancaran dan keberhasilan dalam  suatu penelitian, dalam penelitian ini metode 

pengumpulam data yang digunakan adalah : Metode interview (wawancara) wawancara 

yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. 

 

 

Hasil Penelitian 

4.1 Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini penulis melakukan penelitian di ROC optical 

STIKes Binalita Sudama Medan yang berlokasi di jln Gedung PBSI No.1 Medan Estate. 

ROC optical dalam menjalankan pelayanannya mempunyai konsep “ The Real Concept 

of Optical Making Your Clear Vision, Healthy and comfortable”.ROC optical dibawah 

pengawasan praktisi alumni dari STIKes BINALITA SUDAMA dan dibawah 

pengawasan dosen-dosen refraksi optisi yang berpengalaman dan di dukung peralatan 

yang paling lengkap di kota Medan. 

4.2 Hasil Pemeriksaan 

Pasien 1 

Identitas Pasien 

Nama    : Nurafni 

Usia    : 8 thn 

Jenis kelamin   : Perempuan 

Pekerjaan    : Pelajar 

Anamnesa 

Keluhan :Kabur melihat jauh, pandangan sering berbayang dan pusing 

Riwayat kesehatan Mata : Nil 

Riwayat Kesehatan Umum : Nil 

Family History  : Nil 

 

Hasil Pemeriksaan 

 Pada hasil pemeriksaan Stereopsis  melalui 2 metode yaitu stereofly dan TNO 

hampir menunjukkan nilai normal pada stereofly yaitu 60” arc sedangkan nilai TNO 

sedikit berlebih yaitu 120 “arc. 
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PENUTUP 

 Kesimpulan 

6 Mata adalah bagian yang sangat 

penting dan berharga dalam 

kehidupan kita,karna mata 

merupakan salah satu dari 

bagian panca indramanusia. 

Pemeriksaan tajam penglihatan 

merupakan pemeriksaan fungsi 

mata. Gangguan penglihatan 

memerlukan pemeriksaan untuk 

mengetahui sebab kelainan ata 

yang mengakibatkan turunnya 

tajam penglihatan.  Adapun 

faktor resiko penyebab myopia 

itu sendiri diantaranya adalah 

faktor keturunan, ras/etnis, dan 

perilaku. Pada faktor perilaku, 

hal ini yang sering dikaitkan 

sebagai penyebab myopia pada 

kalangan siswa atau pelajar. 

Perilaku yang dimaksudkan ini  

adalah berhubungan dengan 

perilaku perawatan penglihatan 

saat belajar yang tidak baik 

seperti membaca dengan jarak 

terlalu dekat, pencahayaan 

lampu belajar yang kurang baik, 

kebiasaan membaca sambil 

tiduran, Dimana hal-hal ataupun 

kebiasaan tersebut apabila 

sering dilakukan diyakini dapat 

menimbulkan atau 

menyebabkan otot-otot 

disekitar mata akan 

terkondisikan untuk mengalami 

kontraksi atau penegangan. 

Apabila kontraksi otot mata 

berlangsung terus-menerus, 

maka bola mata bisa semakin 

memanjang sehingga hal itu 

dapat beresiko menimbulkan 

masalah penglihatan myopia.  

7 Penglihatan merupakan cara utama 

manusia untuk mengintegrasikam 

dirinya dengan hubungan 

eksternal. Gangguan penglihatan 

mempunyai efek negatif terhadap 

proses pembelajaran dan interaksi 

sosial sehingga dapat 

mempengaruhi perkembangan 

alamiah dari intelgensi maupun 

kemampuan akdemis, profesi dan 

Sosial.   Tajam penglihatan pada 

mahasiswa/i Akademi Refraksi 

Optisi merupakan masalah 

kesehatan yang sangat penting, 

deteksi faktor yang berhubungan 

dengan kelainan tajam penglihtan. 

Pada mahasiswa masih sangat 

jarang di lakukan, sedangkan tajam 

penglihatan yang baik sangat di 

perlukan dalam belajar.  Kebiasaan 

mahasiswa/i membaca dengan 

posisi sambil tidur dan memiliki 

kebiasaan membaca sambil 

telungkup, Berdasarkan penelitian 

ini membaca dengan posisi tiduran 

ataupun dengan telungkup dapat 
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mengalami penurunan tajam 

penglihatan.  

8 Pravelensi penurunan tajam 

penglihatan pada Mahasisa/i 

Akademi Refraksi Optisi 

berjumlah 13 (43,3 % ) pada mata 

kanan  mahasiswa/I Akademi 

Refraksi Optisi, sedangakan pada 

mata kiri berjumlah 11 ( 36,6 % ). 

Sebagian besar mahasiswa yang 

tidak mengalami penurunan tajam 

penglihatan berjumlah 17 ( 56,7 % 

) mahasiswa Akademi Refraksi 

Optisi.  Kesehatan merupakan 

salah satu hal terpenting dalam 

hidup manusia terutama kesehatan 

mata, karena mata berperan sangat 

fital dalam kehidupan sehari-hari. 

Berbagai macam penyakit mata 

telah banyak ditemukan penyebab 

dan cara penanggulangannya. 
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