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ABSTRAK 

 

Pemakaian kacamata yang tidak sesuai resep dengan lensa positif atau negatif 

memang dapat menyebabkan sensasi tidak nyaman di kepala dan sering dikeluhkan 

sebagai sakit kepala. Oleh sebab itu mata perlu di jaga dan dilindungi agar tidak terjadi 

hal - hal yang dapat mengganggu penglihatan yang menyebabkan adanya kelainan 

refraksi. Kelainan refraksi yang sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat adalah 

myopia, hypermetropya dan astigmatisme. 
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PENDAHULUAN 

Mata merupakan alat indera 

yang sangat berperan penting dalam 

kehidupan dan sangat berharga yang 

kita miliki, informasi dan ilmu 

pengetahuan yang kita peroleh bisa kita 

pelajari, dengan cara melihat yaitu 

dengan mengguanakan mata. Meskipun 

fungsinya bagi kehidupan manusia 

sangat penting, namun sering kali tidak 

terperhatikan, sehingga banyak penyakit 

yang menyerang mata tidak di obati 

dengan baik dan menyebabkan 

gangguan penglihatan sampai kebutaan. 

Oleh sebab itu mata perlu di jaga dan 

dilindungi agar tidak terjadi hal - hal 

yang dapat mengganggu penglihatan 

yang menyebabkan adanya kelainan 

refraksi. 

Kelainan refraksi yang sering 

kita jumpai di tengah-tengah 

masyarakat adalah myopia, 

hypermetropya dan astigmatisme. 

Myopia adalah kelainan refraksi dimana 

sinyal sejajar yang masuk ke mata 

dalam keadaan istirahat (tanpa 

akomodasi) akan di bias membentuk 

bayangan di depan makula. 

Hipermetropya adalah kelainan refraksi 

dimana sinar-sinar sejajar yang masuk 

kemata dalam keadaan istirahat ( tanpa 

akomodasi ) akan di bias membentuk 

bayangan di belakang makula astigmat 

adalah keadaan dimana terdapat variasi 

pada kurvatur kornea atau lensa pada 

meredian yang berbeda yang 

mengakibatkan berkas cahaya tidak di 

fokuskan pada satu titik. 

Kelainan refraksi ini apabila 

tidak di koreksi menyebabkan 

terjadinya komplikasi pada penglihatan 

dan juga dapat menyebabkan terjadinya 

perbedaan keakuratan antara mata kiri 

dan mata kanan sehingga tajam 

penglihatan tidak mencapai optimal, 

walaupun sudah di koreksi kelainan 

refraksinya. 

2.4 Pemeriksaan Refraksi Dapat Di 

Lakukan Dengan 2 Cara 

1. Pemeriksaan secara objektif 

Melakukan pemeriksaan 

kelainan pembiasan mata pasien 

dengan alat tertentu tanpa perlunya 

kerja sama dengan pasien. Dimana 

pemeriksa bersifat aktif sedangkan 

pasien bersifat pasif dengan 

menggunakan alat Opthalmoscope, 

Retinoscope, Keratometer. 

2. Pemeriksaan secara subjektif 

Memeriksa kelainan pembiasan 

mata pasien denga memperlihatkan 

kartu lihat jauh dan memasang lensa 

yang sesuai dengan hasil pemeriksaan 

bersama pasien. Dimana pemeriksaan 

dan pasien sama-sama aktif 

dilakukan dengan memakai Optotype 

dari Snellen dan Triallenses. (Ilyas, 

2006). 

2.5. Pengertian Kaca Mata 

Kaca mata merupakan alat 

koreksi yang paling banyak 

dipergunakan karena mudah 

merawatnya dan murah merawat nya 

dan murah. 

Kaca mata dapat beberapa 

benetukyanag sering mengekibatkan 

perubahan wajah seseorang. Hal ini 

tidaklah selalu menyenangkan karena 

selain dari pada perubahan paras, rasa 

berat bingkai kaca mata membuat 

seseorng tidak menginginkan memakai 

kaca mata. (Ilyas, 2006) 

A. Kaca Mata 

a. Kaca mata terdiri dari lensa untuk 

mempertajam penglihatan jauh 

ataupun dekat. 

b. Kaca mata merupakan sepasang 

lensa yang terdiri dari sekeping 

gelas, plastik, atau bahan bening 

yang dibentuk untuk membiaskan 

atau memfokuskan sinar. (Ilyas, 

2004) 

B. Memakai Kaca Mata Terjadi 

Sakit Kepala 

Bila setelah memakai kaca mata 

terjadi keluhan sakit kepala mungkin 

sekali terjadi hah-hal berikut : 
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1. Belum terdapat penyesuaian mata 

dengan kemampuan penglihatan 

dengan kaca mata baru. 

2. Letak fokus lensa pada gagang kaca 

mata tidak tepat. 

3. Kaca mata ukuran tidak sesuai 
dengan ukuran mata sesungguhnya. 

4. Lensa yang dipergunakan tidak 

memakai lengkungan dasar lensa 

yang biasa dipergunakan. (Ilyas, 

2004) 

C. Bahaya Memakai Kacamata 

Dengan Resep Salah 

Pemakaian kaca mata yang 

kurang tepat dapat menyebabkan nyeri 

kepala, maupun pusing (vertigo). 

Pemakaian kaca mata dengan 

lensa positif atau negatif memang dapat 

menyebabkan sensasi tidak nyaman di 

kepala dan sering dikeluhkan 

sebagai sakit kepala. Beberapa hal yang 

mesti diperhatikan untuk 

mencegah sakit kepala ini adalah : 
a. Bila mempunyai astigmatisme 

(silinder) pastikan lensa silinder 

dipasang tepat di tengah-tengah 

bola mata. Bila letaknya tidak pas, 

dapat membuat sakit kepala. 

b. Bila lensa minus yang dipakai 

perbedaannya terlalu jauh (lebih 

dari atau sama dengan 2 Dioptri, 

contoh : mata kiri minus 1, dan 

mata kanan minus 3) antara mata 

kiri dan mata kanan, maka hal ini 

juga dapat menimbulkan sakit 

kepala hingga terbiasa dengan kaca 

mata tersebut. 

c. Bila lensa minus cukup tinggi dan 

baru dipakai pertama kali (lebih 

dari minus 2.5) lapangan pandang 

bagian pinggir akan tampak lebih 

kabur dari bagian tengah. 

d. Dan yang terakhir adalah apabila 

penyangga dari “frame” kaca mata 

yang kurang pas (terlalu kencang 

atau berat) di bagian hidung 

maupun telinga. Terkadang pula 

kita merasa kacamata tersebut 

miring, karena kebanyakan orang 

yang mempunyai bentuk wajah 

yang kurang simetris antara bagian 

kiri dan kanan. 

2.6 Akibat Dari Penggunaan 

Kacamata Yang Tidak Sesuai 

Resep 

Kacamata dengan resep yang salah 

dapat menyebabkan beberapa dampak 

yang kurang baik sebagai berikut : 

 

Ambliopia 

Ambliopia adalah suatu keadaan 

mata dimana tajam penglihatan tidak 

memcapai optimal sesuai dengan usia 

dan intelegensinya walaupun sudah 

dikoreksi kelainan refraksinya. 

 

Anisometropia 

Koreksi refraktif terhadap 

anisometropia di persulit oleh 

perbedaan ukuran bayangan retina. 

(Vaughan, 2007). Anisometropia 

merupakan perbedaan refraksi antara 

kedua mata yang terlalu besar atau lebih 

dari 2,5 D mengakibat fungsi 

penglihatan binokuler tunggal. 

Perbedaan kelainan ini paling sedikit 

1.00 D. Bila terdapat anisometropia 2.5 
– 3,0 D maka akan dirasakan terjadi 

perbedaan besar bayangan 5%. (Ilyas, 

2006). 

 

Aniseikonia 

Aniseikonia adalah suatu 

keadaan dimana bayangan benda pada 

kedua mata tidak sama besarnya. (Ilyas, 

2006) 

 

Diplopia 

Diplopia adalah keadaan melihat 

sebuah benda ganda bila dilihat dengan 

satu atau dua mata. Diplopia terjadi 

akibat penglihatan kedua mata serentak 

pada daerah retina. Rangsangan retina 

yang tidak terjadi oleh gangguan 

kedudukan kedua sumbu bola mata 

ynag tidak sejajar. Kelainan ini disebut 

sebagai diplopiabinoklar. 
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Diplopia binokular 

ini terjadi bila kedua 

matamelihat bersama akan tetapi tidak 

terfokus baik. Diplopia ini dapat terjadi 

pada penyakit bola mata, kerusakan 

kepala, penyakit serebelum, serebrum, 

miningen. Binokular diplopia ini dapat 

disebabkan oleh tidak adanya 

keseimbangan otot penggerak mata. 

(Ilyas, 2010) 

 

Astenopia 

Astenopia atau Mata Lelah 

merupakan kelelahan okular atau 

ketegangan pada organ visual dimana 

terjadi gangguan pada mata dan sakit 

kepala sehubungan dengan penggunaan 

mata secara intensif. Keletihan visual 

menggambarkan seluruh gejala-gejala 

yang terjadi sesudah stress berlebihan 

terhadap setiap fungsi mata, diantaranya 

adalah tegang otot siliaris yang 

berakomodasi saat memandang objek 

yang sangat kecil dalam jarak yang 

sangat dekat. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis metode ini menggunakan metode 

kualitatif. Metode kualitatif adalah 

sebuah pendekatan perhatian yang 

berusaha mendekan dan memahami satu 

fenomena secara mendalam dengan 

instrument utama. Pendekatan kualitatif 

memusatkan perhatian pada prinsip 

umum atau pola-pola yang mendasari 

perwujudan satuan-satuan gejala yang 

ada dalam kehidupan manusia. 

 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini SMA AEK 

Kanopan dina pendidikan kec Labuhan 

Batu Utara 

 

Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan pada 

bulan februari - maret 2020 

 

Sumber Data 

Data yang dikumpul secara primer. 

 Data perimer adalah sumber data 

yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli atau pihak pertama. 

Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan riset atau 

penelitian. 

Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan metode pengumpulan 

data maka menggunakan metode 

observasi (pengamatan) dan metode 

kuisioner (angket) 

 

1. Pengumpulan Data Menggunakan 

Metode Observasi (Pengamatan) 

Observasi (pengamatan) adalah 

salah satu teknik atau metode dalam 

pengumpulan data untuk keperluan 

penelitian ilmiah terhadap suatu proses 

atau objek dengan maksud merasakan 

dan kemudian memahami pengamatan 

dari sebuah fenomena berdasarkan 

pengetahun dan gagasan yang sudah 

diketahui sebelumnya. 

2. Pengumpulan Data Menggunakan 

Metode Kuisioner (Angket) 

Kuisioner (angket)   adalah 

daftar pertanyaan yang disiapkan oleh 

peneliti dimana tiap pertanyaan 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

Angket tersebut pada akhirnya 

diberikan kepada responden untuk 

dimintakan jawaban. 

 

Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah jumlah data siswa 
SMA AeKKanopan 

 Sampel adalah sebagian dari 

populasi Tingkat Pengetahuan 

SiswaTerhadapPenggunaan Kaca 

Mata Yang Tidak Sesuai 

Resep.Pada penelitian ini sampel 

yang digunakan adalah 30 siswa 

dari 450 siswa SMA AeKKanopan 

 

PEMBAHASAN 

Amnanesa 
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1. Bertanya kepada pasien 

keluhan-keluhan utama. 

2. Bertanya kepada pasien riwayat 

penyakit umum. 

3. Bertanya kepada pasien tentang 

riwayat penyakit dalam keluarga. 

Inspeksi Observasi Refraksi 

1. Pemeriksaan mengamati bola 

mata pasien dan tidak terdapat kelainan 

pada kelopak mata, sklera, iris, pupil, 

kornea, dan semua bagian segmen 

anterior. 

2. Dengan menggunakan alat bantu 

Penlight dan rol PD untuk mengamati 

dan mengukur diameter pupil. 

Palpebra : Normal 

Konjungtiva : Jernih 

Sklera : Putih 

Bilik mata depan : Normal 

Iris : Coklat 

Pupil 

o Diameter : 4 mm 

o Bentuk : bulat 

o Pinggir : rata 

      PD : 62 mm 

       Gerakan Mata : Normal ke 

segala arah 

Pemeriksaan Pendahuluan 

Tujuan Pemeriksaan :Untuk 

mengetahui jarak antara pusat pupil 

mata kanan dan kiri pasien 

Alat dan bahan :Senter dan mistar 

 

Pengukuran titik dekat konvergensi 

atau nearpoint konvergensi 

1. NearPoint Konvergensi (NPC) 

Tujuan Pemeriksaan   :  Untuk 

mengukur titik dekat yang  dapat 

diperhatikan pasien dengan konvergensi 

kedua mata 

Alat dan bahan : Pena (target 

fiksasi) dan mistar 

 

2. Pengukuran JumpConvergence 

Tujuan pemeriksaaan  :Untuk 

mengetahui jarak loncatan titik terdekat 

konvergensi yang masih dapat dilihat 

oleh   pasien   dengan   kedua matanya 

bersamaan. 

Alat dan bahan :Pena (target 

fiksasi) dan mistar. 
 

Kacamata yang sesuai resep 

No Nama pasien Alamat Umur Ukurakacamata 

1 RasyidaNurzain Jln.K.WanRahmat 12 Tahun OD:S-1.25~6/6 
OS:S-1.00~6/6 

2 Siti kholijah Jln.Satria 
Dusun XI 

12 Tahun OD:S-0.50~6/6 
OD:S-0.75~6/6 

3 Nurfitri Jln.Pahlawanremaja 
II 

13 Tahun OD:S-0.50~6/6 
OS:S-0.50~6/6 

4 MeryAndriani Jln.Nelayan 
desaT.tinggi 

12 Tahun OD:S-1.75~6/6 
OS:S-1.75~6/6 

5 Dina Aulia DesaNagur 

Dusun IV 

12 Tahun OD:S-0.50~6/6 

OS:S-0.50~6/6 

6 AsmaliaNst Desanagur 
dusun III 

12 Tahun OD:S-0.50~6/6 
OS:S-0.75~6/6 

7 Sonia Lestari Jln.Nelayan 
desaT.tinggi 

12 Tahun OD:S-1.00~6/6 
OS:S-1.25~6/6 

8 Irfan Zailani Desanagur 

dusun V 

13 Tahun OD:S-1.25C-0.50 

X90o~6/6 

OS:S-0.75C-0.25 
X60o~6/6 
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9 Mutiara Desanagur 
dusun VI 

13 Tahun OD:S-1.25~6/6 
OS:S-1.50~6/6 

10 FauzaHamwani Dusun V 
pem.kuala 

12 Tahun OD:S-0.75~6/6 
OS:S-0.50~6/6 

11 DoniPratama Desanagur 
dusun I 

12 Tahun OD:S-0.50~6/6 
OS:S-0.75~6/6 

12 Reza Erlangga Desanagur 

dusun III 

12 Tahun OD:C-1.00 

X180o~6/6 

OS:C-0.75 

X180o~6/6 

13 Mia Lestari Jln.jatidesa 

Pekan tg.beringin 
13 Tahun OD:S-0.75C-0.50 

X180o~6/6 

OS:S-0.75C-0.75 
X90o~6/6 

14 Mhd.Rizki Ramadhan Dusun VI 
bogakbesar 

12 Tahun OD:S-1.50~6/6 
OS:S-1.00~6/6 

15 Fadila Anwar Jln.merdeka pekan 

tg.beringin 

12 Tahun OD:PlanoC-1.75 

X90o~6/6 

OS:S-1.50C-2.00 
X90o~6/6 

16 Mhd.Ferdi Perdana Dusun V bogak 13 Tahun OD:S-0.50~6/6 
OS:S-0.50~6/6 

 

 

Kacamata yang tidak sesuai resep 

N 
o 

Nama pasien Alamat Umu 
r 

Ukurankacamat 
a lama 

Ukurankacamataba 
ru 

1 Aulianst Jln.pahlawandusu 

n X 

13 

thn 

OD:S-2.00~6/9 

OS:S- 

2.50~6/18 

OD:S-2.50~6/6 

OS:S-3.00~6/6 

2 Sintiapriska Jln.nagur, 

tgberingin 

13 

thn 

OD:S-1.25~6/9 

OS:S- 

1.50~6/12 

OD:S-1.75~6/6 

OS:S-2.00~6/6 

3 Toni 

Syahputra 

Jln.pahlawan 

gg.rukun 

12 

thn 

OD:S- 

4.75~6/18 

OS:S- 

4.25~6/12 

OD:S-5.25~6/7.5 

OS:S-4.75~6/7.5 

4 Sela wulandari Jln.sena 
Dusun V 

12 
thn 

OD:S-2.00~6/9 
OS:S-1.75~6/9 

OD:S-2.50~6/6 
OS:S-2.00~6/6 

5 Popydaulai Pematang 

Kuala 

12 

thn 

OD:S- 

2.00~6/12 
OS:S-1.75~6/9 

OD:S-2.50~6/6 

OS:S-2.25~6/6 

6 M.Arifik 

maulana 

Jln.merdeka 

Dusun I 

12 

thn 

OD:S- 

3.50~6/18 

OS:S- 
4.00~6/24 

OD:S-4.00~6/7.5 

OS:S-4.50~6/7.5 

7 Chairani deka Pematangkuala 
Dusun III 

14 
thn 

OD:S-1.25~6/9 
OS:S-1.25~6/9 

OD:S-1.75~6/6 
OS:S-1.75~6/6 
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8 Nur aisyah Pematangkuala 

Dusun IV 

12 

thn 

OD:S- 

3.00~6/18 

OS:S- 

3.50~6/18 

OD:S-3.50~6/6 

OS:S-4.00~6/6 

9 Ledimarisa Jln.perjuangan 13 
thn 

OD:S-1.50~6/9 
OS:S-1.50~6/9 

OD:S-2.00~6/6 
OS:S-2.00~6/6 

10 Risayu Dusun II 

Pematangcermai 

12 

thn 
OD:S- 

1.50~6/12 
OS:S-1.25~6/9 

OD:S-2.00~6/6 

OS:S-1.75~6/6 

11 Vivi novita Dusun I 

Pematangcermai 

12 

thn 

OD:S-2.50~6/9 

OS:S- 
2.50~6/18 

OD:S-2.75~6/6 

OS:S-3.00~6/6 

12 Irgialfarizi Dusun I desa 

Bagan kuala 

13 

thn 

OD:S- 

1.50~6/18 

OS:S- 

1.50~6/18 

OD:S-2.00~6/6 

OS:S-2.00~6/6 

13 Rizkipratama Pematangkuala 

Dusun II 

13 

thn 

OD:S- 

5.00~6/24 

OS:S- 

5.50~6/24 

OD:S-5.75~6/7.5 

OS:S-6.00~6/7.5 

14 Cintaramadha 

ni 

Bagan kuala 

Kec.tg beringin 

12 

thn 

OD:S- 

2.00~6/18 

OS:S- 

1.75~6/18 

OD:S-2.50~6/6 

OS:S-2.25~6/6 

 

 

4.10 Tabel 2 

Hasil penelitian 

Hasil penelitian Frekuensi Persentasi 

Sesuairesep 

a.Yangtahu 
b. tidaktahu 

16 orang siswa 

5 orang siswa 
11 orang siswa 

53% 

32% 
68% 

Tidaksesuairesep 

a.Yangtahu 
b. tidaktahu 

14 orang siswa 

4 orang siswa 
10 orang siswa 

47% 

29% 
71% 

 

Dari 

tabeldiatasdinyatakanbahwakacamata 

yang susuairesep 53% atau 16 orang 

siswadari 30 orang siswa dan yang 

mengetahuibahayapenggunaankacamata 

yang tidaksesuairesep 32% atau 5 orang 

siswadari 16 orang siswa, yang 

tidakmengeahuibahayapenggunaankaca 

mata yang tidaksesuairesep 68% atau 

11 orang siswadari 16 orang siswa. 

Sedangkan kacamata yang tidak 

sesuai resep 47% atau 14 orang 

siswadari 30 orang siswa, dan yang 

mengetahui  bahaya penggunaan 

kacamata yang tidak sesuai resep 29% 

atau 4 orang siswa dari 14 orang siswa, 

dan yang tidakmengetahui bahaya 

penggunaan kacamata yang tidak sesuai 

resep 71% atau 10 orang dari 14 orang 

Permasalahan : 

Dari hasil penelitian yaitu yang 

sesuai resep adalah 16 orang siswa atau 

53% dan hanya 5 orang siswa atau 32% 

yang tahu. Alasan siswa-siswi itu tahu 
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karena saat mereka melakukan 

pemeriksaan mata, mereka bertanya 

lebih dalam tentang bahaya penggunaan 

kacamata yang tidak sesuai resep. 

Sedangkan 11 orang siswa atau 68% 

yang tidak tahu itu karena saat mereka 

melakukan pemeriksaan mata mereka 

tidak ingin bertanya lebih dalam baik 

bertanya kepada dokter mata mau pun 

kepada optik tempat mereka periksa. 

Dan yang tidak sesuai resep 

yaitu dari 14 orang siswa atau 47% 

hanya 4 orang siswa atau 29% yang 

tahu. Alasan siswa-siswi itu tahu karena 

sebelum mereka melakukan 

pemeriksaan mata 4 orang siswa itu 

tersebut sudah tahu dari kerabat-kerabat 

terdekatnya tentang bahaya pengunaan 

kacamata yang tidak sesuai resep. 

Sedangkan 10 orang siswa atau 71% 

yang tidak tahu itu karena mereka baru 

melakukan pemeriksaan mata dan 

pembuatan kacamata sehingga rasa 

ingin tahunya masih kecil. 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

1. Kelainan refraksi apabila tidak di 

koreksi dapat menyebabkan 

terjadinya komplikasi pada 

penglihatan dan juga dapat 

menyebabkan terjadinya perbedaan 

keakuratan antara matakanan dan 

mata kiri sehingga tajam 

penglihatan tidak mencapai 

optimal, walaupun sudah di koreksi 

kelainan refraksinya. 

2. Sering sekali di temui anak sekolah 

yang sudah memakai kacamata 

tetapi mereka tidak mengetahui 

dampak kacamata yang tidak sesuai 

resep. Maka dari itu peneliti ingin 

mengetahui tingkat pengetahuan 

siswa smp negeri 1 tanjung 

beringin serdang bedagai terhadap 

penggunaan kacamata yang tidak 

sesuai resep. 

 Saran untuksiswa-siswi 

1. Gunakan kacamata atau lensa 

kontak sesuai resep 

2. Dianjurkan untuk control 6 bulan 

sekali keklinik mata/optik 

3. Gunakan penerangan/cahaya yang 

cukup ketika membaca 

4. Jika kacamata yang digunakan 

terasa tidak nyaman atau tidak 

sesuai resep segera konsultasi 

kepada refraksionisoptision. 
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