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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Anak usia sekolah merupakan masa kelanjutan dari masa bayi dan 

prasekolah anak. Masa ini terjadi dari usia 5-12 tahun yang ditandai dengan 

terjadinya perkembangan-perkembangan pada diri anak diantaranya fisik dan juga 

kognitifnya (Mar’at, 2005).  

Bermain perlu dilakukan demi menunjang perkembangan pada diri anak, 

tapi terkadang ada juga orang tua yang membatasi anak tersebut untuk bermain, 

itu berarti sama saja mereka membatasi pertumbuhan dan perkembangannya, 

secara psikologis di masa anak-anak, mereka butuh bermain untuk 

kesenangannya. (Lee, 1989).  

Kemajuan IPTEK disekolah dasar modern anak–anak diberi buku peta 

diagram dan model untuk membantu mereka bermain sambil belajar. Dan ini lah 

yang semakin memicu keingintahuan anak untuk mempelajari berbagai macam 

teknologi disegala bidang termasuk dalam bidang permainan misalnya video game 

(Lee, 1989). 

Video game sendiri adalah permainan yang menggunakan interaksi dengan  

pengguna melalui gambar yang dihasilkan oleh piranti video. Permainan video 

umumnya menyediakan sistem penghargaan, misalnya skor yang dihitung 

berdasarkan tingkat keberhasilan yang dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas 

yang ada didalam permainan (Atmaja, 2006). Anak-anak yang bermain video game, 

biasanya sering dijumpai jarak mata dan monitornya cukup dekat, maka otot-otot 

yang membuat akomodasi pola mata akan bekerja semua. Misalnya menfokuskan, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Permainan
http://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Antarmuka_pengguna
http://id.wikipedia.org/wiki/Antarmuka_pengguna
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Piranti_video&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_penghargaan&action=edit&redlink=1


2 

 

 

 

yakni otot intraokuler (otot infra mata) atau otot silindris yang membuat lensanya 

menjadi lebih cembung, itu harus bekerja termasuk otot ekstraokuler yang berada 

di luar mata  (yang membuat mata itu bisa melirik kekiri dan kekanan naik keatas 

dan kebawah) (Tjahjono, 2000). 

Gambar–gambar yang bergerak pada permainan video game akan 

menimbulkan asumsi bahwa ada suatu gerakan-gerakan yang harus dikejar. Maka 

beban mata bila dibandingkan dengan membaca biasa,  menurut para ahli antara 

2,5-4 kali lebih melelahkan. Anak-anak yang bermain video game secara terus-

menerus akan timbul kelelahan pada syarafnya. Hal ini disebabkan karena syaraf 

baru akan bekerja apabila terkena sinar. Jika mata digunakan selama 0,5–7 jam 

tanpa istirahat dalam waktu 1-3 tahun mata akan mengalami penurunan nilai visus 

(tajam penglihatan). Ditunjukan dengan menurunnya tajam penglihatan ketika di 

ukur dengan menggunakan Snellen Card. Jika mata diregang dalam posisi tertentu, 

maka bola mata yang terkena regangan dalam posisi tertentu itu cendrung  akan 

mengalami perubahan bentuk yang di ikuti dengan keabnormalitas pada sel-sel di 

korteks visual dan dapat menurunkan  (Tjahjono, 2000). 

Dampak dari bermain video game cukup diketahui dengan jelas, namun 

sebagian masyarakat dan orangtua, menganggap bahwa kegemaran anak terhadap 

permainan video game hanyalah untuk mengisi waktu, meningkatkan ketrampilan 

dan konsentrasi anak. Namun sebenarnya, bila dikaji lebih banyak kerugiannya 

dari pada keuntungannya. Karena anak menjadi kurang sosialisasi dan 

perkembangan kecerdasan emosi menjadi terhambat serta dapat memicu 

penurunan nilai visus/tajam penglihatan (Gamayanti, 2010). 

Fenomena tersebut diperparah oleh munculnya puluhan, bahkan ratusan 

rental mesin fantasi perlu mendapat perhatian serius. Mesin fantasi membuat 
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pemainnya terpesona bahkan terkesima dengan adegan-adegan dan gambar-

gambar yang berhasil ditampilkannya mampu mencipta akses baru. Hampir 100% 

yang antri menunggu giliran main di rental-rental Playstation dan game online pada 

warung internet, biasanya adalah anak-anak SD dan SMP (Gamayanti, 2010). 

Fakta tersebut menimbulkan suatu dampak yang luar biasa. Faktanya di 

seluruh dunia, prevalensi kelainan refraksi yang yang di tandai dengan 

penuruanan nilai visus (tajam penglihatan) diperkirakan 800 juta dari 2.3 milyar 

jumlah populasi yang ada. Penurunan niali visus diindikasikan atas berbagai 

macam variabel seperti usia, jenis kelamin, etnik, pekerjaan, lingkungan dan 

banyak faktor mendukung lainnya.  Seperti di cina, india dan malaysia, lebih dari 

41% remaja menyandang kelainan ini dengan tingkat koreksi -1.00 dioptri dan 

lebih dari 80% dengan ukuran -0.50 dioptri (Jensen, 2004). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sahat pada tahun 2006 hampir seluruh 

murid di sekolah manapun di Indonesia rata-rata mempunyai  televisi (94,5%), 

video game (39,4%), dan komputer (15,7%). Tingginya akses terhadap media visual 

ini apabila tidak diimbangi dengan pengawasan terhadap perilaku buruk, seperti 

jarak lihat yang terlalu dekat serta istirahat yang kurang, tentunya dapat 

meningkatkan terjadinya penurunan nilai visus (Sahat, 2006). 

Data kesehatan mata Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2010 semester  

I ditemukan angka kejadian kelaianan refraksi dengan adanya tanda penurunan 

nilai visus (tajam penglihatan) antara usia 0-1 tahun adalah 1 pada laki-laki. 

Sedangkan antara usia 2-4 tahun ditemukan 2 angka kejadian kelaianan refraksi 

dengan adanya tanda penurunan nilai visus (tajam penglihatan) pada laki-laki, 8 

pada perempuan. Pada usia 5-18 tahun ditemukan 520 angka kejadian kelaianan 

refraksi dengan adanya tanda penurunan nilai visus (tajam penglihatan) pada laki- 
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laki dan 610 pada perempuan. Data semester II tahun 2010 di kota Malang angka 

kejadian kelaianan refraksi dengan adanya tanda penurunan nilai visus (tajam 

penglihatan) ditemukan pada kelompok usia 5-18 tahun saja yaitu 170 angka 

kejadian kelaianan refraksi dengan adanya tanda penurunan nilai visus (tajam 

penglihatan) pada laki-laki dan 350 pada perempuan. Sedangkan di wilayah 

puskesmas Dinoyo di dapatkan angka kejadian kelaianan refraksi dengan adanya 

tanda penurunan nilai visus (tajam penglihatan) pada kelompok usia 5-18 tahun  

210 orang pada laki–laki dan 116 pada perempuan (TIM Dinas Kesehatan, 2011). 

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Malang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian demi mengetahui sejauh 

mana dampak perkembangan teknologi khususnya video game yang saat ini 

sermakin marak terhadap kesehatan khususnya kesehatan mata. Hal ini 

dikarenakan mata adalah pengindraan yang sangat penting bagi kehidupan. Untuk 

itu perlu dijaga sejak dini agar tidak terjadi kerusakan yang signifikan.Hal tersebut 

diperkuat dengan adanya keterangan yang didapatkan dari beberapa pemilik rental 

plasystation dan warung internet menyatakan dalam sehari didapatkan sekitar 23-40 

anak usia sekolah yang mengunjungi rental playstation dan warung internet di 

wilayah kelurahan Dinoyo (Data survey tanggal, 25 Oktober 2011) 

Dengan adanya fenomena sekarang ini peneliti mencoba memberikan 

suatu solusi agar anak-anak bisa tetap bermain video game secara sehat dengan cara  

setelah dua jam bermain video game harus istirahat, selain itu lampu pada ruangan 

harus menyala, kontras pada obyek dan background direndahkan, posisi duduk 

yang nyaman tidak terlalu dekat dengan layar. Serta tempatkan layar televisi 

dibawah posisi mata kita. Selain itu setiap dua jam bermain video game di depan 

layar, mata harus beristirahat lima menit. Selama lima menit tersebut diupayakan 
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melihat obyek yang jauh dan menyegarkan misalnya kebun, dan sebagainya 

sehingga mata menjadi rileks. Jika sudah terlanjur berkacamata mungkin enam 

bulan sekali kontrol dokter, atau mungkin empat bulan sekali. Bagi yang tidak 

berkacamata, mungkin bisa setahun  sekali kontrolnya (Tjahjono, 2000). 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh lama bermain video game terhadap nilai visus anak usia 

sekolah di wilayah Kelurahan Dinoyo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh lama bermain video game terhadap nilai visus 

anak usia sekolah di wilayah Kelurahan Dinoyo 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi lama bermain video game pada anak usia sekolah di wilayah 

Kelurahan Dinoyo. 

2. Mengidentifikasi nilai visus pada anak usia sekolah di wilayah Kelurahan 

Dinoyo. 

3. Menganalisis pengaruh lama bermain video game terhadap penurunan nilai visus 

anak usia sekolah di wilayah Kelurahan Dinoyo.                                                                                                                                                                                    

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

1. Sebagai bahan informasi mengenai sejauh mana pengaruh lama bermain video 

game terhadap penurunan nilai visus anak usia sekolah di wilayah Kelurahan 

Dinoyo, sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka meningkatkan 
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upaya-upaya pencegahan penurunan nilai visus khususnya di wilayah Kelurahan 

Dinoyo. 

2. Sebagai bahan informasi mengenai sejauh mana peran perwat dalam rangka 

meningkatkan upaya-upaya pencegahan penurunan nilai visus khususnya di 

wilayah Kelurahan Dinoyo. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

1. Diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi yang hendak meneliti lebih 

lanjut mengenai pengaruh lama bermain video game terhadap penuruan nilai 

visus anak usia sekolah pada masa mendatang.   

2. Untuk memajukan perkembangan ilmu keperawatan anak terkait dengan 

kesehatan mata anak khususnya penurunan nilai visus. 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Usia anak yang dijadikan responden. Usia anak yang digunakan adalah usia 

sekolah antara usia 6-12 tahun. 

2. Anak yang dijadikan responden adalah anak yang memiliki kebiasaan bermain 

video game. 

1.6 Keaslian Penetian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lily Findrianti (2008) yang 

meneliti tentang “Hubungan Lama Bermain Video Games dengan Tingkat 

Kematangan Sosial pada Anak” dari Departemen Psikologi. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah frekuensi bermain video games sebagai 

variable independen dan tingkat kematangan sosial pada anak sebagai variable 

dependen. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah ada hubungan yang sangat 

signifikan antara frekuensi bermain video games dengan tingkat kematangan sosial 
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pada anak, yaitu makin tinggi frekuensi bermain video games, makin rendah tingkat 

kematangan sosial anak yaitu (r= -0,730 ; p= 0,000). 

Perbedaan antara penelitian Lily Findrianti (2008), dengan penelitian yang 

saya lakukan adalah variable yang digunakan, tempat dan waktu penelitian. 

Variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah lama bermain video game 

sebagai variable independen dan penurunan nilai visus sebagai variable dependen. 

Dari penelitian Lily Findrianti (2008) saya mengambil frekuensi bermain video game 

pada anak usia sekolah. Tempat dan waktu yang saya gunakan adalah pada wanet 

dan rental plyaystation di wilayah Kelurahan Dinoyo Malang. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Frekuensi 

Frekuensi adalah lama waktu yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. 

Sehingga dapat diartikan batasan waktu tertentu dalam melakukan suatu 

kegiatan (Atmaja, 2006). 

2.  Bermain  

Bermain adalah cerminan kemampuan fisik, intelektual, emosional dan 

sosial dan bermain merupakan media yang baik untuk belajar karena dengan 

bermain, anak akan berkata-kata, belajar memnyesuaikan diri dengan 

lingkungan, melakukan apa yg dapat dilakukan, dan mengenal waktu, jarak, 

serta suara (Wong, 2000). 

3.  Video game  

Permainan video (bahasa Inggris: video game) adalah permainan yang 

menggunakan interaksi dengan antarmuka pengguna melalui gambar yang 

dihasilkan oleh piranti video. Permainan video umumnya menyediakan sistem 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
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penghargaan, misalnya skor yang dihitung berdasarkan tingkat keberhasilan 

yang dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam permainan 

(Hakim, 2001).  

4. Anak Usia Sekolah 

Anak usia sekolah merupakan masa kelanjutan dari masa bayi dan 

prasekolah anak. Masa ini terjadi dari usia 6 sampai 12 tahun yang ditandai 

dengan terjadinya perkembangan-perkembangan pada diri anak diantaranya 

fisik dan juga kognitif (Lee, 1989). 

5. Nilai Visus 

Nilai visus  adalah penilaian untuk mengetahui ketajaman penglihatan 

seseorang dan menilainya dengan dibandingkan penglihatan normal. Hasil dari 

uji visus ini berupa angka perbandingan yang menggambarkan kemampuan 

penglihatan pasien yang diuji bila dibandingkan dengan penglihatan orang 

normal. Alat yang dipakai berupa kartu besar atau papan yang berisi huruf - 

huruf atau angka atau gambar/simbol dalam berbagai ukuran (tertentu) yang 

disusun urut dari yang terbesar di atas, makin kebawah makin kecil. Setiap 

ukuran huruf diberi kode angka yang dipakai untuk menilai kemampuan 

penglihatan pasien yang diuji, kartu ini di sebut Snellen Card (TIM Bio Vision, 

2011). 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_penghargaan&action=edit&redlink=1

