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PEMERIKSAAN HETEROPHORIA PADA PENDERITA AMBLYOPIA 

DENGAN UJI MADDOX ROD 

DI RUMAH SAKIT HAJI MEDAN TAHUN 2020 

 

Zulianti, Muhammad Idris Junaidi 

Prodi Optometri 

STIKes Binalita Sudama  Medan 

 

 

Abstract 

 

Penglihatan yang optimal dicapai sesorang apabila benda yang dilihat oleh 

kedua mata dapat diterima setajam-tajamnya oleh kedua fovea, kemudian dikirim 

kesusunan syaraf pusat untuk diolah menjadi suatu sensasi berupa bayangan 

tunggal.Tajam penglihatan optimal manusia diperhitungkan dalam satuan feet, 

decimal, dan meter. Namun secara sederhana seringnya digunakan dalam satuan 

meter yaitu 6/6 dimana berarti kemampuan mata seseorang yang kita perhitungkan 

dibandingkan dengan kemampuan normal penglihatan. Salah satu gangguan 

penglihatan yang terjadi pada mata adalah Amblyopia. Amblyopia adalah penurunan 

ketajaman penglihatan, walaupun sudah diberi koreksi yang terbaik, bila salah satu 

mata memiliki tajam penglihatan yang baik sedangkan mata yang lain tidak, maka 

mata dengan tajam penglihatan yang lebih buruk akan mengalami amblyopia. 

Biasanya amblyopia disebabkan oleh kurangnya rangsangan untuk meningkatkan 

perkembangan penglihatan. yang penyebabkan menurunnya tajam penglihatan 

(sepertik katarak, astigmat, strabismus, atau suatu kelainan refraksi unilateral atau 

bilateral yang tidak dikoreksi) merupakan mekanisme pemicu yang mengakibatkan 

suatu penurunan fungsi visual pada orang yang sensitive, Beratnya amblyopia 

berhubungan dengan lamanya mengalami kurangnya rangsangan untuk 

perkembangan penglihatan macula. Untuk mengukur Heterophoria pada jarak jauh 

dan dekat pada penderita amblyopia dilakukan pemeriksaan binoculer vision seperti, 

Cover test, Uji Hirshberg, Maddox Rod, dan berbagai uji binoculer lainnya. Maddox 

Rod adalah lensa merah yang terdiri dari serangkaian parallel, cylinder plano-

cembung, ketika cahaya disinarkan dan dilihat melalui batang Maddox, garis terlihat 

dengan orientasi yang tegak lurus terhadap sumbu cylinder, yaitu jika cylinder 

horizontal maka akan terlihat cahaya membentuk garis vertical begitupun sebaliknya. 
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PENDAHULUAN 

 Kelainan Refraksi 

Kelainan refraksi atau dalam bahasa medis disebut ametropia, merupakan 

kondisi dimana bayangan tidak terbentuk pada retina (makula lutea). Hal ini 

menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Pada kelainan refraksi juga, sinar tidak 

dibiaskan tepat dimakula, tetapi dapat didepan atau dibelakang makula. Kelainan 

refraksi dikenal dengan Myopia, Hypermetropia, dan Astigmatisme. 

 Myopia adalah kelaianan refraksi mata, dimana sinar sejajar yang datang dari jarak 

tak terhingga tidak dibiaskan tepat dimakula melainkan didepan makula. 

Myopia dibedakan berdasarkan ukuran dioptri lensa yang dibutuhkan untuk 

mengkoreksi : 

1. Ringan : lensa koreksinya 

-0.25 s/d -3.00 dioptri 2.Sedang: lensa koreksinya 

-3.25 s/d -6.00 dioptri 

3. Berat : lensa koreksinya 

> -6.25 dioptri 

 Hypermetropia adalah kelainan ref raksi mata, dimana sinar sejajar yang masuk 

kedalam bola mata tidak dibiaskan tepat dimakula melainkan dibelakang makula. 

Hypermetropia dibedakan berdasarkan ukuran dioptri lensa yang dibutuhkan 

untuk mengkoreksi : 

1. Ringan : lensa koreksinya 

+0.25 s/d +3.00 dioptri 

2. Sedang: lensa koreksinya 

+3.25 s/d +6.00 dioptri 

3. Berat : lensa koreksinya 

> +6.25 dioptri 

 Astigmatisme adalah kelaian refraksi mata, dimana sinar sejajar yang masuk kedalam 

mata tidak difokuskan pada satu titik dengan tajam pada retina akan tetapi lebih dari 

satu titik. 

Astigmatisme dibagikan berdasarkan pada titik fokus :  

1. AstigmatismeMyopia Simpleks : 

Yaitu satu garis fokus berada tepat dimakula, dan yang satunya lagi jatuh didepan 

makula. 

2. AstigmatismeMyopia Compositus : 

Yaitu dimana kedua garis fakus jatuh didepan makula. 

3. Astigmatisme hypermetropia simpleks : 

Yaitu suatu garis fokus terletak dimakula, dan yang satunya lagi jatuh dibelakang 

makula. 

4. Astigmatismehypermetropia Compositus : 

Yaitu dimana kedua garis fakus jatuh dibelakang makula. 

  

 Amblyopia 

adalah suatu keadaan mata dimana tajam penglihatan tidak mencapai optimal 

walaupun sudah dikoreksi kelainan refraksinya dan tidak ada kelainan organik nyata. 

Keadaan ini dapat terjadi bila kelainan refraksi seperti miopia, hypermetrpia dan 

astigmatisme pada anak- anak tidak segera ditanggulangi. Amblyopia biasanya 

terjadi pada satu mata, tapi dapat pula mempengaruhi kedua mata. Amblyopia 

disebabkan oleh berbagai macam kondisi yang mempengaruhi perkembangan 

penglihatan. Umumnya kondisi ini bersifat diturunkan. Ada 4 penyebab amblyopia, 
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yaitu: 

1. Strabismus 

Mata juling (strabismus) adalah suatu kondisi dimana mata tidak sejajar satu dengan 

yang lainnya ketika melihat sebuah objek. Sehingga kondsis ini 

menyebabkan penglihatan tidak benar-benar fokus pada satu objek yang dilihat. 

2. Anisometropia 

Anisometropia berasal dari bahasa yunani yang mengandung 4 kompenen kata, yaitu 

An (tidak) Iso (sama) Metr (ukuran) Opia (mata),jika diartikan secara singkat 

anisometropia adalah ukuran mata tidak sama. sedangkan secara luas 

anisometropia adalah suatau keadaan dimana mata mempunyai kelainan refraksi 

yang tidak sama pada mata kanan dan mata kiri, perbedaan kelainan ini paling 

sedikit 1.00 D. 

3. Katarak Kongenital adalah kekeruhan pada lensa mata yang terjadi sejak lahir. 

Katarak adalah perubahan lensa mata yang tadinya jernih dan tembus cahaya 

menjadi keruh dan tak tembus cahaya sehingga cahaya sullit mencapai retina 

dan akan menghasilkan kabur pada retina sehingga penderita tidak dapat 

melihat dengan jelas. 

4. Amblyopia Refraskripsif Amblyopia pada mata ametropia atau anisometropia 

yang tidak dikoreksi (amblyopia anisometropia). Penanganannya :  dengan 

menutup mata yang baik setelah mata yang amblyopia mendapat kaca mata 

yang sesuai. 

 

Tanda-tanda Amblyopia 

 Berkurangnya penglihatan mata. 

 Menurunnya tajam penglihatan terutama pada fenomena crowding. 

 Hilangnnya sensitivitas kontras. 

 Adanya aniseikonia. 

 Tidak mempengaruhi penglihatan warna. 

 Biasanya daya akomodai menurun. 

 Nistagmus. 

 

Penangan Amblyopia 

Apabila amblyopia diketahui sejak dini maka dapat dicegah sehingga tidak 

dapat terjadi permanen. Perbaikan dapat dilakukan bila penglihatan masih dalam 

perkembangannya, bila amblyopia ini ditemukan pada usia dibawah 6 tahun maka 

masih dapat dilakukan latihan untuk perbaikan penglihatan Untuk mengatasi 

amblyopia, anak harus menggunakan matanya yang malas dengan terapi 

oklus/patcing, yaitu menutup matayang baik. Tingkat keparahan mata malas dan 

dampaknya pada penglihatan anak akan 

menentukan langkah pengobatan yang sesuai, Beberapa penanganan yang umumnya 

disarankan: 

1. Kacamata 

Untuk mengatasi gangguan mata seperti rabun jauh, rabun dekat, serta 

astigmatisme. Mata juling dan mata malas juga ditangani dengan kacamata. 

2. Patching (penutup mata) Bila pertama kali melakukan patching pada anak, 

orang tua harus harus menjelaskan alasan untuk melakukan penutupan mata 

sehingga orang tua ikut memberikan dorongan pada anak untuk menggunakan 

patching tersebut. Patching memakan waktu bervariasi, bisa mingguan, bulanan 

bahkan tahunan.  semakin muda usia dimulai, maka pemulihanakan semkain 
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cepat. 

Heterophoria kedudukan kedua bola mata yang normal namun akan timbul 

penyimpangan (deviasi) apabila refleks fusi terganggu. Deviasi hilang apabila faktor 

desosiasi ditiadakan akibat terjadinya pengaruh reflaks fusi. Refleks fusi adalah 

usaha mata mempertahankan letak mata searah atau sejajar.dibagi menurut arah 

penyimpangan : 

1. Esophoria Penyimpangan sumbu penglihatan kearah nasal yang tersembunyi 

oleh karena masih adanya refleks fusi (mata juling kearah dalam atau kearah 

nasal) . Esophoria yang mempuyai sudut penyimpangan yang lebih besar pada 

waktu melihat jauh dari pada waktu melihat dekat disebabkan oleh suatu influensi

 divergen. Esophoria yang memiliki sudut penyimpangan yang lebih besar pada 

saat melihat dekat disebabkan oleh akomodasi yang berlebihan  pada 

hypermetropia yang tidak terkoreksi. Bila dusut penyimpangan sama besar antara 

penglihatan jauh dan dekat disebut basic type. 

2. Exsophoria adalah kebalikan dari esophoria dimanapenyimpangan sumbu 

penglihatan kearah luar atau temporal. Dimana akan terjadi penyimpangan 

(deviasi) kearah luar pada mata yang ditutup atau pada mata yang dicegah 

terjadinya refleks fusi. Pada pasien exsphoria, keadaan mata yang meyimpang 

kearah luar tidak terlalu banyak (penyimpangan tidak terlalu mencolok). 

Pada pasien ini tidak terlalu banyak yang mengeluhkan asthenopia (mata lelah) 

Apabila sudut penyimpangan pada melihat jauh lebih besar daripada saat melihat 

dekat, disebabkan adanya  influensi konvergensi myopia sudah terjadi. Hal ini 

disebabkan karena mata jarang mengalami akomodasi dan berakibat pada otot-otot 

untuk berkonvergensi menjadi lebih lemah dibanding seharusnya. 

3. Hyperphoria adalah suatu penyimpangan sumbu penglihatan kearah atas, akan 

terjadi penyimpangan atau deviasi keatas pada sumbu penglihtan mata yang 

ditutup. Keadaaan ini umumnya disebabkan karena kerja yang berlebihan oleh 

otot-otot rektus inferior dan oblique superior. Hyperphoria sangat sering 

menimbulkan keadaan asthenopia (mata lelah). 

4. Hypophoria adalah suatu penyimpangan sumbu penglihatan kearah bawah 

dimana akan terjadi pada mata yang ditutup atau yang dicegah refleks fusinya. 

penderita hypophoria akan mengeluh sakit pada mata, sakit kepala, kelopak 

mata yang berat, mual dan dioplopia (penglihan ganda). 
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Gambar 2.1 jenis jenis heterophoria 

 Penanganan pada penderita 

1. Kaca mata prisma 

Kaca mata prisma adalah kacamata yang terdiri dari lensa prisma. Lensa prisma 

adalah lensa dimana bagian yang tipis(apex) dab bagian tebal(base) yang dengan 

perbedaan bentuknya itu bisa memindahkan bayangan. 

2. Fresnel prism (prisma tempel) 

Frensel prisma adalah lensa berbentuk lembaran yang dapat secara langsung ditempel 

pada kacamata untuk memperbaiki bagian kelainan strabismus. 

Maddox Rod Tes 

 

 
+ 

Gambar 2.2 

Maddox Rod digunakan untuk menilai jenis dan ukuran heterophoria pada jarak jauh 

dan dekat. Maddox Rod adalah lensa merah yang terdiri dari serangkaian parallel, 

cylinder Plano-cembung. ketika cahaya disinarkan dan dilihat melalui batang 

Maddox, garis terlihat dengan orientasi yang tegak lurus terhadap sumbu cylinder, 

yaitu jika cylinder horizontal maka akan terlihat cahaya membentuk garis vertical 

begitupun sebaliknya. Batang Maddox biasanya diletakkan pada mata kanan, 

sehingga mata kanan akan melihat garis dan mata kiri melihat spot cahaya. Hal ini 

untuk mencegah fusi sensorik sehingga mata mengadopsi posisi heterophoric. 

Tes ini dapat dilakukan dengan menggunakan photoptour dan Risley Prisma 

atau juga dengan ruang bebas, menggunakan hand held Maddox Rod dan Prisma Bar. 

Prisma berfungsi untuk menggeser kilatan cahaya memanjang (garis cahaya) menjadi 

tepat berhimpit dengan spot cahaya. Penentuan jenis penyimpangan ditentukan dari 

letak garis dan spot cahaya yang terlihat. 

Sarana: 

1. Penlight sebagai sarana untuk memancarkan spot cahaya 

2. Batang Maddox rod 

3. Prisma Bar, Risley Prisma, atau handheld prisma 

Persiapan Pemeriksaan : 

1. Pastikan pasien menggunakan koreksi terbaikya 

2. Untuk memeriksa jauh, target sorotan ditempatkan 5 meter dari pasien 

menggunakan grafik dinding/proyektor dan kemudian meredupkan lampu 

ruangan 

3. Untuk pemeriksaan dekat, spot cahaya diletakkan 3 meter dari pasien 

Prosedur pemeriksaan : 
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1. Tempatkan batang Maddox dimata kanan pasien dan Rod dikiri Pasien 

kemudian ikuti aturan: 

 Untuk pemeriksaan phoria lateral, alur batang Maddox diletakkan benar-

benar pada posisi horizontal, dan pasien akan malihat kilatan cahaya 

berbentuk garis vertikal yang memanjang. 

 Dan begitu juga sebaliknya, jika batang Maddox diletakkan diposisi vertikal, 

pasien akan melihat kilatan cahaya berbentuk garis horizontal memanjang. 

2. Minta pasien untuk melihat sorotan, tanggapan berikut akan terjadi: 

 Untuk phoria lateral, garis vertikal akan terklihat di kiri spot cahaya 

(exsophoria), kanan (esophoria), atau 

menyatu/ berhimpit dengan spot cahaya (orthophoria/normal). 

 Untuk phoria vertikal, garis horizontal akan terlihat diatas spot cahaya 

(hyperphoria), bawah (hypophoria), atau berhimpit dengan spot cahaya 

(orthophoria/normal). 

3. Untuk mengukur besarnya phoria, tempatkan prisma didepan mata kanan psien, 

dengan aturan : Gunakan Risley 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi 

langsung terhadap paseien amblyopia dengan menggunakan uji Maddox Rod untuk 

menentukan diagnosa dan jenis Heterophoria. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara 

mendalam dan observasi langsung terhadap paseien amblyopia dengan menggunakan 

uji Maddox Rod untuk menentukan diagnosa dan jenis Heterophoria. 

Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini penulis melakukan penelitian di RS Haji Medan 

dengan 

Waktu Penelitian 
Kegiatan penelitian dimulai dari bulan maret 2019 – mei 2019  

Sumber Data 

1. Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi atau pengamatan 

langsung kepada penderita amblyopia. 

2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksut selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan degan 

cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Literatur, 

Artikel, Jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

3. Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi atau pengamatan 

langsung kepada penderita amblyopia. 

4. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksut selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan degan 

cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder penelitian yang 

dilakukan. 

 

KESIMPULAN 

 

1. Penglihatan binoculer adalah presepsi hasil koordinasi kedua mata untuk 

menghasilkan penglihatan tunggal. penglihatan binoculer terjadi karena penyatuan 
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penglihatan atau fusi binoculer, dimana hanya satu gambar yang terlihat 

meskipun setiap mata memiliki objek sendiri, pada penglihatan secara binoculer 

yang normal bayangan benda akan jatuh bersamaan dimasing-masing fovea dan 

meridian vertikal kedua retina tegak lurus. 

2. Amblyopia adalah suatu keadaan mata dimana tajam penglihatan tidak mencapai 

optimal walaupun sudah dikoreksi kelainan refraksinya dan tidak ada kelainan 

organik nyata. Keadaan ini dapat terjadi bila kelainan refraksi seperti miopia, 

hypermetrpia dan astigmatisme pada anak- anak tidak segera ditanggulangi. 
Amblyopia biasanya terjadi pada satu mata, tapi dapat pula mempengaruhi kedua mata. 

3. Heterophoria adalah kedudukan kedua bola mata yang normal namun akan timbul 

penyimpangan (deviasi) apabila refleks fusi terganggu. Deviasi hilang apabila 

faktor desosiasi ditiadakan akibat terjadinya pengaruh reflaks fusil. 
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PEDOMAN PENULISAN NASKAH 

JURNAL ILMIAH BINALITA SUDAMA 

 

 

Tujuan Penulisan 

Penerbitan Jurnal Ilmiah Keperawatan ditujukan untuk menginformasikan 

hasil-hasil penelitian dalam bidang kesehatan. 

 

Jenis Naskah 

Naskah yang diajukan untuk diterbitkan dapat berupa: penelitian, tinjauan 

kasus, dan tinjauan pustaka. Naskah merupakan karya ilmiah asli dalam lima tahun 

terakhir dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Ditulis dalam bentuk baku 

(MS Word) dan gaya bahasa ilmiah , tidak kurang dari 20 halaman, tulisan times new 

roman ukuran 12 font, ketikan 1 spasi dan ukuran kertas A4. Naskah yang telah 

diterbitkan menjadi hak milik redaksi dan naskah tidak boleh diterbitkan dalam 

bentuk apapun tanpa persetujuan redaksi. Pernyataan dalam naskah sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab penulis.  

 

Format Naskah 

Naskah diserahkan dalam bentuk compact disk (CD) dan print-out 2 

eksemplar. Naskah disusun sesuai format baku terdiri dari: judul naskah, nama 

penulis, abstrak, latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan 

saran, daftar pustaka. 

 

Judul Naskah 

Judul ditulis secara jelas dan singkat dalam bahasa Indonesia yang 

menggambarkan isi pokok/variabel, maksimum 20 kata. 

 

Nama Penulis 

Meliputi nama lengkap penulis utama tanpa gelar dan anggota (jika ada), 

disertai nama institusi/instansi, alamat institusi/instansi, kode pos, PO Box, e-mail 

penulis, dan no telp. 

 

Abstrak 

Ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dibatasi 200-300 kata 

dalam satu paragraph, bersifat utuh dan mandiri, tidak boleh ada referensi. Abstrak 

terdiri dari:latar belakang, tujuan , metode, hasil analisa statistik, dan kesimpulan, 

disertai kata kunci/keywords. 

 

Latar Belakang 

Berisi informasi secara sistematis/urut tentang:masalah penelitian, skala 

masalah, kronologis masalah, dan konsep solusi yang disajikan secara ringkas dan 

jelas. 

 

Metode Penelitian 

Berisi tentang: jenis penelitian, desain, teknik sampling dan jumlah sampel, 

karakteristik responden, waktu, tempat penelitian, instrument yang digunakan, serta 

uji analisis statistik disajikan dengan jelas. 

 



 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian hendaknya disajikan secara berkesinambungan dari mulai  

hasil penelitian utama hingga hasil penelitian penunjang yang dilenkapi dengan 

pembahasan. Hasil dan pembahasan dapat dibuat dalam suatu bagian yang sama atau 

terpisah. Jika ada penemuan baru, hendaknya tegas dikemukakan dalam pembahasan. 

Nama tabel/diagram/gambar/skema, isi beserta keterangannya ditulis dalam bahasa 

Indonesia dan diberi nomor sesuai dengan urutan penyebutan teks. Satuan 

pengukuran yang digunakan dalam naskah hendaknya mengikuti sistem internasional 

yang berlaku. 

 

Simpulan dan Saran 

Kesimpulan hasil penelitian dikemukakan secara jelas. Saran dicantumkan 

setelah kesimpulan yang disajikan secara teoritis dan secara praktis yang dapat 

dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. 

 

Daftar Pustaka 

Sumber pustaka yang dikutip meliputi: jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber 

pustaka lain yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Sumber pustaka disusun 

berdasarkan alfabetis, secara berurutan yaitu: nama, marga, tahun penerbitan pustaka, 

judul pustaka, edisi (jika ada), kota penerbit, dan nama penerbit, jumlah acuan 

minimal 10 pustaka. 
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