
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indra penglihatan sangat penting bagi kita. Mata merupakan jalur 

informasi utama karena itu keterlambatan melakukan koreksi terutama pada anak 

usia sekolah akan sangat mempengaruhi kemampuan menyerap materi 

pembelajaran (DepKes RI, 2009). 

Kelainan refraksi (0,14%) merupakan penyebab utama kebutaan ke-tiga 

setelah katarak (0,78%) dan glaukoma (0,20%). Kelainan refraksi merupakan 

salah satu penyebab kebutaan yang mudah dideteksi, diobati dan dievaluasi         

dengan pemberian kaca mata. Namun demikian kelainan refraksi menjadi masalah 

serius jika tidak cepat ditanggulangi. Sekitar 10% dari 66 juta anak usia sekolah 

(6-12 tahun) di Indonesia mengalami kelainan refraksi. Salah satu kelainan 

refraksi  adalah miopia yang disebabkan kebiasaan membaca lama dan biasanya 

anak tidak menunjukan gejala yang khas (Soewono, 2002).  

Miopia atau rabun jauh merupakan kelainan refraksi dimana berkas sinar 

sejajar yang memasuki mata tanpa akomodasi, jatuh pada fokus yang berada di 

depan retina. Dalam keadaan ini objek yang jauh tidak dapat dilihat secara teliti 

karena sinar yang datang saling bersilangan pada badan kaca, ketika sinar tersebut 

sampai diretina sinar-sinar ini menjadi divergen, membentuk lingkaran yang difus 

dengan akibat bayangan yang kabur (Vaughan, 2009). 

Miopia merupakan salah satu gangguan penglihatan yang memiliki 

prevalensi tinggi di dunia. Di Amerika Serikat, berdasarkan data yang 



dikumpulkan dari 7.401 orang berumur 6-12 tahun oleh National Health and 

Nutrition Examination Survey pada tahun 1971-1972, diperkirakan prevalensi 

miopia di Amerika serikat sebanyak 25%. Di Indonesia dari seluruh kelompok 

umur (berdasarkan sensus penduduk tahun 1990), sekitar 4000 anak sekolah 

didiagnosa mengalami miopia seiring dengan peningkatan umur (Saw, 2003). 

Membaca terlalalu lama akan menyebabkan akomodasi meningkat 

sehingga otot-otot siliaris meregang, peregangan juga terjadi pada sklera yang 

menyebabkan sumbu bola mata memanjang sehingga sinar/cahaya jatuh tepat 

didepan retina, menyebabkan progresifitas miopia meningkat (Vaughan, 2009). 

Data dari Dinas Kesehatan Kota Malang menunjukkan bahwa miopia pada 

anak sekolah dikota Malang pada periode 1 Januari 2007- 31 Desember 2010  

masih sangat tinggi. Dan data yang didapatkan di Rumah Sakit  Saiful Anwar 

Malang penderita miopia usia anak sekolah 6-12 tahun terdapat 25 kasus per 

tahunnya. Sedangkan di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang terdapat 5 kasus 

per tahunnya.Oleh sebab itu peneliti memilih Rumah Sakit Saiful Anwar Malang 

sebagai lokasi untuk meneliti hubungan lama membaca buku terhadap 

progresifitas miopia pada anak sekolah usia 6-12 tahun. 

1.2 Rumusan masalah 

Bagaimana hubungan  antara lama membaca buku terhadap progresifitas 

miopia di RSSA Malang periode 1 Januari 2007- 31 Desember 2010? 

 

 

 

 



1.3 Tujuan penelitian  

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara lama membaca buku terhadap progresifitas 

miopia di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang periode 1 Januari 2007- 31 

Desember 2010. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui data rekam medik pasien miopia anak sekolah usia 6-

12 tahun di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang periode 1 Januari 2007- 

31 Desember 2010 

2. Untuk mengetahui frekuensi kejadian miopia  di Rumah Sakit Saiful 

Anwar Malang periode 1 Januari 2007- 31 Desember 2010. 

3. Mengetahui perubahan visus penderita miopia selama satu tahun di 

Rumah Sakit Saiful Anwar Malang . 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1  Manfaat Akademik 

1.Menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan kedokteran. 

2.Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan   

dengan lama membaca buku terhadap progresifitas miopia. 

1.4.2 Manfaat Bagi Masyarakat 

Dapat dijadikan sebagai referensi promotif kepada masyarakat tentang 

hubungan  antara lama membaca buku dengan progresifitas miopia, sehingga 

dapat mencegah progresifitas miopia. 

 

 



1.4.3 Manfaat Bagi Klinisi 

Dengan mengetahui informasi data frekuensi kejadian miopia di Rumah 

Sakit Saiful Anwar  Malang periode 1 Januari 2007- 31 Desember 2010 dan dapat 

mengetahui faktor yang berhubungan dengan progresifitas miopia maka dapat 

dilakukan pencegahan agar progresifitas miopia tidak meningkat. 

 


