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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Angka kejadian miopia di dunia terus meningkat, data World Health 

Organization (WHO) pada tahun 2004 menunjukkan angka kejadian 10% 

dari 66 juta anak usia sekolah menderita kelainan refraksi, yaitu miopia 

(Supartoto, 2006). 

Menurut WHO uji skrining penglihatan di kalangan anak-anak 

bermanfaat, karena wujud alat uji diagnostik yang  dipercayai untuk 

menginterpretasikan masalah penglihatan.  Selain itu, jika dirawat di usia 

awal, anak-anak tersebut mempunyai prognosis yang baik untuk menikmati 

tahap penglihatan yang baik (Hussin et al, 2009). 

Sebagian besar anak-anak dengan kelainan refraksi tampak asimtomatis 

dan oleh sebab itu skrining membantu dalam deteksi dini tepat pada 

waktunya. (Padhye et al, 2009). 

Dari penelitian penelitian sebelumnya yang dilakukan terhadap 2268 anak 

berusia 7-13 tahun yang diperiksa dari 23 Sekolah Dasar (SD) di Yogyakarta,  

sebanyak 12 SD berasal dari daerah perkotaan dan 11 dari daerah pedesaan 

yang tersebar di 5 kabupaten di Yogyakarta. Kejadian miopi pada anak usia 

SD di Yogyakarta adalah 8,29% dengan prevalensi di kota dan di desa 

masing-masing 9,49% dan 6,87%. Sebanyak 30% penderita miopia berasal 

dari keluarga dengan golongan ekonomi menengah ke atas (Supartoto, 2006). 

Penelitian yang dilakukan oleh Morgan dan tim dari Australian National 

University in Canberra, menemukan bahwa terdapat pola hidup yang 
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menyebabkan mata minus. Jumlah penderita miopia di Singapura dan Jepang 

meningkat tajam disebabkan perubahan pola hidup (Nowak, 2004). 

Sedangkan pada penelitian lain di Singapura mengamati bahwa gaya hidup 

anak yang menghabiskan aktivitas melihat dekat seperti membaca buku, 

menonton televisi, bermain video game, dan melihat layar komputer dapat 

menyebabkan lemahnya otot siliaris mata sehingga mengakibatkan menderita 

miopia (Guggenheim, 2007).  

Kerja dekat seperti jarak baca dekat (<30 cm) dan membaca terus 

menerus (> 30 menit) meningkatkan kemungkinan memiliki miopia (Ip, 

2008). Seperti halnya tingginya akses terhadap media visual seperti 

komputer, televisi, dan video games, apabila tidak diimbangi dengan 

pengawasan terhadap jarak lihat yang terlalu dekat serta istirahat yang 

kurang, tentunya dapat meningkatkan terjadinya miopia (Sahat, 2006). 

Daerah perkotaan yang padat juga mengakibatkan sempitnya ruang bermain 

sehingga anak cenderung melakukan aktivitas bermain di dalam ruangan yang 

jarang menggunakan penglihatan jauh (Fachrian et al, 2009). 

Dari data di atas, penulis ingin mengetahui perbedaan kejadian miopia 

pada berbagai gaya hidup (aktivitas membaca dan penggunaan perangkat 

audiovisual) pada anak Sekolah Dasar (SD) usia 7-12 tahun wilayah pedesaan 

dan perkotaan di Kabupaten Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana perbedaan kejadian miopia pada berbagai gaya hidup 

(aktivitas membaca dan penggunaan perangkat audiovisual) pada anak SD 

usia 7-12 tahun wilayah pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui bagaimana perbedaan kejadian miopia pada 

berbagai gaya hidup (aktivitas membaca dan penggunaan perangkat 

audiovisual) pada anak SD usia 7-12 tahun wilayah pedesaan dan 

perkotaan di Kabupaten Malang 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui kejadian miopia pada anak SD wilayah 

pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Malang. 

2. Untuk mengetahui proporsi anak SD wilayah pedesaan dan  

perkotaan di Kabupaten Malang yang memiliki gaya hidup 

(aktivitas membaca dan menggunakan perangkat audiovisual) 

yang memperberat miopia. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Akademis 

Karya tulis akhir ini diharapkan mampu menjadi suatu bahan 

kajian untuk pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya mengenai 

miopia di kalangan anak SD usia 7-12 tahun di pedesaan dan 

perkotaan. 

1.4.2 Klinis 

Sebagai informasi kepada tenaga medis adanya kejadian miopia 

pada berbagai gaya hidup (aktivitas membaca dan menggunakan 

perangkat audiovisual) pada anak SD usia 7-12 tahun wilayah 
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pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Malang dan dapat melakukan 

pencegahan sedini mungkin. 

1.4.3 Masyarakat 

Memberi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terutama 

kepada orang tua dan guru SD agar lebih memperhatikan adanya 

miopia pada anak sejak usia dini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


