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Abstrak 

Dimana frame berfungsi untuk tempat menggangtungkan lensa, dan lensa 

berfungsi untuk mengoreksi tajam penglihatan seseorang. Dari sudut  pandang 

kecantikan, wajah pasien kacamata sangat luas artinya bagi orang memakainya. Pasien 

mengharapkan dan membutuh kan bantuan bukan hanya dalam hal pengukuran, tetapi 

juga dalam aspek kecantkan dari sebuah frame. Pemilihan frame yang dilakukan dengan 

cara coba – coba dan biasanya memakan waktu yang lama dan sering menimbulkan 

frustasi pada pasien dengan kesalahan  - kesalahan yang sering terjadi pada proses 

pemasukan lensa pada frame.  

Dalam penelitian pemilihan frame dan pengaruh base curve terhadap 

kelengkungan frame pada proses lens inserting ini banyak menimbulkan masalah, 

sehingga diperlukan lagi ilmu dan keterampilan agar tidak terjadi kesalahan pemasukan 

lensa pada frame dan pemilihan frame. Dan penulis ingin lebih dalam lagi mengetahui 

tentang permasalahan – permasalahan yang sering terjadi saat pemasukan lensa pada 

frame kacamata terkhusus nya pada kesalahan Base Curve pada Kelengkungan Frame.  

 

Kata Kunci: Pengaruh Base Curve Terhadap Kelengkungan Frame Pada Proses   

                      Lens Inserting 
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PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi sekarang ini perkembangan teknologi dan ilmu 

pengetahuan semakin canggih dan meningkat pesat, terutama dalam peningkatan 

pelayanan pada kesehatan mata. Disini timbul perhatian yang serius dalam upaya 

penyelenggaraan kesehatan oleh pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk 

membantu penglihatan baik itu dalam pemakaian kacamata.  

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1 Menkes 2016 Pasal 1No 1, menyatakan 

bahwa optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang meyelenggarakan pelayanan 

refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak. 

Dimana frame berfungsi untuk tempat menggangtungkan lensa, dan lensa 

berfungsi untuk mengoreksi tajam penglihatan seseorang. Dari sudut  pandang 

kecantikan, wajah pasien kacamata sangat luas artinya bagi orang memakainya. Pasien 

mengharapkan dan membutuh kan bantuan bukan hanya dalam hal pengukuran, tetapi 

juga dalam aspek kecantkan dari sebuah frame. Pemilihan frame yang dilakukan dengan 

cara coba – coba dan biasanya memakan waktu yang lama dan sering menimbulkan 

frustasi pada pasien dengan kesalahan  - kesalahan yang sering terjadi pada proses 

pemasukan lensa pada frame.  

Dalam penelitian pemilihan frame dan pengaruh base curve terhadap 

kelengkungan frame pada proses lens inserting ini banyak menimbulkan masalah, 

sehingga diperlukan lagi ilmu dan keterampilan agar tidak terjadi kesalahan pemasukan 

lensa pada frame dan pemilihan frame. Dan penulis ingin lebih dalam lagi mengetahui 

tentang permasalahan – permasalahan yang sering terjadi saat pemasukan lensa pada 

frame kacamata terkhusus nya pada kesalahan Base Curve pada Kelengkungan Frame.  
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 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang obat herbal 

2. Memberikan masukan bagi siswa Madrasah Aliyah Tahfizhil Qur’an – Yayasan 

Islamic Centre Sumatra Utara dan Institusi STIKes Binalita Sudama Medan khususnya 

ARO dalam memberikan penyuluhan (informasi) dengan pemberian obat herbal pada 

mata merah  

3. Memberikan khasanah ilmu bagi Akademi Refraksi Optisi 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

“Desain dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 

 

Populasi 

Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri – ciri sama (satu spesies yang 

sama) yang hidup dalam tempat dan waktu yang sama. Populasi pada penelitian ini adalah 

Pengaruh Base Curve Terhadap Kelengkungan Frame Pada Proses Lens Inserting. 

 

Sampel 

Sample pada penelitian ini adalah 10 % dari jumlah populusi.  

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang 

atau kesempatan sama bagi setiap unsur dan anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel. Teknik ini meliputi dengan mengamati lensa dan kelengkungan frame pada 

proses lens inserting. 

 

Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Optik Cristal Maju Bersama, Jln Marendal, Medan Amplas. 

  

 Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2021 setelah sidang meja hijau. 

 

Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dala 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah. 

• Observasi (pengamatan) 
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Observasi adalah suatu proses pengamatan dan panutan suatu objek lensa 

secara langsung.  

• Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu proses pencarian pengumpulan data – data yang tersedia di 

optik cristal maju bersama marendal . 

Tehnik Pengolahan Data 

 

PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

 

Bab ini adalah merupakan laporan hasil penelitian tentang masalah yang telah 

dirumuskan pada bab sebelumnya yaitu “Pengaruh Base Curve Terhadap Kelengkungan 

Frame Pada Proses Lens Inserting”. Data yang terhimpun dalam bab ini merupakan hasil 

observasi sekunder dan dokumentasi . Dimana peneliti menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif. 

Pada bab ini peneliti akan menyajikan tentang hasil peneliti yang diperoleh 

melalui observasi jurnal yang telah ada dengan berpedoman dengan format pengamatan 

yang telah disusun sebelumnya dan pengamanan sekunder (tidak langsung) sebagai 

metode penelitian utama untuk mendeskripsikan dan membahas data yang telah 

diperoleh. 

Observasi sekunder dalam beberapa tahap awal mei sampai pertengahan bulan 

mei 2020 ini link dan buku yang berbeda jadi tempat pengumpulan data dalam 

pembahasan penelitian ini.  

Dampak negatif bagi customer memakai lensa minus tinggi dan base curve yang 

tidak sesuai dengan kelengkungan frame : 
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1. Tidak nyaman saat dipakai  

2. Tidak pd saat memkai minus tinggi di frame full metal karena lensa nya yang 

sangat tebal dan berpengaruh pada kelengkungan frame tersebut.  

3. Lensa yang tidak sesuai dengan base curve lensa yang akan dipasangkan 

kedalam lensa pasti terjadi  kelengkungan frame. 

1.1 Berdasarkan Hasil Pengamatan  

1.1.1 Tabel 1. Saat menggunakan kacamata dengan lensa minus tinggi di frame 

full metal atau besi gimana tingkat kenyamanan anda? 

Hasil Penelitian Frekuensi Persentase 

Sangat nyaman 1 5% 

Nyaman 4 20% 

Kurang nyaman 9 45% 

Tidak nyaman 6 30% 

Keterangan :  

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 9 atau (45%) dari 10 orang merasa 

kurang nyaman menggunakan lensa minus tinggi di frame full metal atau besi, 30% tidak 

nyaman, 20% nyaman dan 5% sangat nyaman.  

4.2.2 Tabel  

 (Pertanyaan 2) Saat menggunakan lensa plus pada frame plastik bagaimana 

tingkat kenyamanan anda? 

Hasil Penelitian Frekuensi Persentase 

Sangat nyaman 4 20% 

Nyaman 12 60% 
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Kurang nyaman 4 20% 

Tidak nyaman 0 0% 

 

Keterangan :  

Berdasarkan tabel diatas diketahu bahwa 12 atau 60% dari 10 orang merasa 

nyaman menggunakan lensa minus plus pada frame full plastik, 20% sangat nyaman, 20% 

kurang nyaman dan 0% tidak nyaman. 

4.2.3 Tabel 3 

(Pertanyaan 3 ) Bagaimana penglihatan anda saat melakukan aktivitas 

didalam ruangan saat enggunakan minus tinggi dan frame yang berkombinasi? 

Hasil Penelitian Frekuensi Persentase 

Sangat nyaman 2 10% 

Nyaman 10 50% 

Kurang nyaman 6 30% 

Tidak nyaman 2 10% 

  

Keterangan : 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 10 atau 50% dari 10 orang merasa 

nyaman menggunakan lensa minus tinggi pada frame kombinasi, 30% kurang nyaman, 

10% sangat nyaman dan 10 %tidak nyaman. 

 

Pembahasan  

 

Dari sumber yang sudah ada lensa minus tinggi sangat berpengaruh pada pemakaian 

kacamata agar tidak terjadi nya kelengkungan pada frame. Dari hasil penelitian ini 

sangat membantu dalam keseharian si customer khususnya pada pemakai lensa minus 
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tinggi yang di pakaikan kepada bentuk yang tidak tepat. 

Lensa seperti ini terasa berat dan terkesan terlalu besar. Lensa tebal juga dapat 

membuat wajah tampak kuno, dan terkesan kutu buku. 

Disarankan untuk memilih lensa yang telah ditipiskan agar terasa ringan dan terkesan 

lebih modern. Lensa yang terbuat dari bahan polikarbonat cukup direkomendasikan 

karena lensa ini cenderung lebih ringan, meski harganya lebih mahal. 
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PENUTUP 

 Kesimpulan 

1. Kacamata adalah suatu alat bantu 

untuk mengoreksi tajam penglihatan 

dan sebagai kosmetik. 

2. Tujuan pemberian dan pemilihan 

frame yang tepat pada minus tnggi agar 

tidak terjadi nya kelengkungan frame 

pada proses lens inserting. 

3. Lensa minus tinggi dan base 

curve lensa sangat berpengaruh pada 

pemakaian frame terhadap customer. 

 

 

 

 

Saran 

1. Untuk menyesuaikan base curve lensa 

pada frame agar tidak terjadinya 

kelengkungan frame maka kita harus 

mengetahui segala base curve dan 

ketebalan lensa yang akan kita 

pasangkan ke frame tersebut. 

2. Seorang optometris hendaknya 

memberikan penjelasan pada customer 

atau pasiententang pemilihan frame 

yang sesua dengan ketebalan lensa dan 

pemakai bentuk wajah.  

3. Pasien minus tinggi disarankan agar 

tetap memakai frame full plastik agar 

tidak terjadi nya kelengkungan frame. 

. 
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