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PENDAHULUAN



Penglihatan memegang peranan penting

dalam kualitas kehidupan. Terdapat 2.2

milyar orang mengalami gangguan

penglihatan secara global dan 1 milyar di

antaranya dapat dicegah atau ditangani.

Keadaan mata yang dapat berkembang

menjadi gangguan penglihatan maupun

kebutaan merupakan fokus strategi

pencegahan dan intervensi saat ini.1,2

Data nasional mengenai besaran masalah gangguan indera penglihatan bersumber pada

Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) tahun 2014-2016. RAAB merupakan survei

berbasis populasi untuk penderita kebutaan dan gangguan penglihatan dan layanan pelayanan

mata pada orang-orang berumur 50 tahun ke atas. Survei RAAB di Indonesia telah dilakukan di

15 provinsi pada tahun 2014-2016. Prevalensi kebutaan pada penduduk Indonesia dari hasil

RAAB tersebut yaitu 3.0% dengan kisaran antara 1.4% di Sumatera Barat hingga 4.4% di Jawa

Timur. Penyebab utama kebutaan dan gangguan penglihatan terbesar pada penduduk di atas

50 tahun di Indonesia adalah katarak yang tidak dioperasi dengan proporsi sebesar 77.7%.2

Sumber : RAAB 2014-2016. Badan Litbangkes. Kementerian Kesehatan

2.2 milyar orang dengan
gangguan penglihatan
(termasuk yang sudah
ditangani)

1 milyar orang dengan
gangguan penglihatan
yang dapat dicegah atau
belum ditangani

Kelainan refraksi tidak
terkoreksi (123.7 juta)
Katarak (65.2 juta)
Glaukoma (6.9 juta)
Kekeruhan kornea (4.2 juta)
Retinopati diabetikum (3 juta)
Trakoma (2 juta)
Presbiopia tidak terkoreksi
(826 juta)

Sumber : World Report on Vision 2019. WHO
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Penanggulangan gangguan penglihatan di Indonesia saat ini diprioritaskan pada katarak,

kelainan refraksi, glaukoma, retinopati diabetikum, Retinopathy of Prematurity (RoP) dan

low vision. Upaya penanggulangan gangguan penglihatan dilakukan melalui pencegahan,

pengendalian dan penanganan, dengan pendekatan siklus hidup. Upaya deteksi dini

dilakukan terintegrasi dalam kegiatan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh

Kembang (SDIDTK), penjaringan kesehatan anak sekolah (UKS), Pos Pembinaan Terpadu

Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) dan Upaya Kesehatan Kerja (UKK). Di Posbindu PTM

saat ini dikembangkan upaya deteksi dini gangguan penglihatan dimana kader melakukan

pemeriksaan tajam penglihatan kepada pengunjung posbindu dengan metode sederhana

yaitu hitung jari atau E-Tumbling, dan jika ditemukan gangguan penglihatan kader akan

merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terdekat.2
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Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Kementerian Kesehatan



Untuk mendukung ketersediaan data

mengenai deteksi dini gangguan

penglihatan, Kementerian Kesehatan bekerja

sama dengan RS Mata Cicendo

mengembangkan aplikasi sistem informasi

berbasis web/android yang disebut SIGALIH.

SIGALIH merupakan aplikasi bagi

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan,

Rumah Sakit, Puskesmas sampai dengan

Posbindu untuk mengumpulkan, menyimpan

dan menganalisa data penduduk yang

mengalami gangguan penglihatan khususnya

katarak yang bertujuan untuk menurunkan

angka kebutaan. Aplikasi ini dipergunakan

secara berjenjang, mulai dari kader

posbindu sampai dengan petugas surveilans

di tingkat pusat.2,3,4

SIGALIH merupakan solusi untuk

percepatan layanan informasi berbasis

digital. SIGALIH merupakan perangkat

lunak yang dijadikan media komunikasi

dan informasi yang selalu update antara

posbindu, puskesmas dan Rumah Sakit

yang dibutuhkan agar penanganan

pasien lebih cepat, efektif, dan efisien.3,4

Kemenkes/Dinkes

Rumah Sakit

Puskesmas

Posbindu

Prinsip dari SIGALIH, antara lain:3,4

1. Pencatatan deteksi dini gangguan

penglihatan yang dapat dilakukan

mulai dari Posbindu

2. Informasi awal terkait pemeriksaan

gangguan penglihatan yang dilakukan

Posbindu untuk Puskesmas

3. Informasi lanjutan dari pemeriksaan

yang telah dilakukan puskesmas

untuk ditangani lebih lanjut di Rumah

Sakit.
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PROSES 
PENGEMBANGAN 
MODUL PELATIHAN



Terdapat beberapa proses dalam pembuatan suatu modul pelatihan. Proses ini dibagi

menjadi dua bagian besar, yaitu analisis tugas dan desain serta pengembangan modul. Dua

bagian proses pembuatan modul ini kemudian dibagi menjadi sepuluh langkah dalam

pengembangan modul pelatihan.5,6

1. Menentukan populasi target

Populasi target merupakan kelompok orang yang akan dilatih. Karakteristik

populasi target ini harus memperhatikan jenis pekerjaan yang akan dilatih, latar

belakang pendidikan dan profesi, bahasa dan apakah mereka dapat meninggalkan

pekerjaannya untuk mengikuti pelatihan.

2. Membuat daftar tugas yang akan dilakukan oleh populasi target 

Pengembang pelatihan harus mengetahui bagaimana tugas itu secara baik dapat

dilakukan. Pengembang pelatihan harus memiliki akses ke ahli teknis yang dapat

mendeskripsikan pekerjaan dengan baik, pelaku pekerjaan, serta dokumen dan

manual yang dapat menjelaskan pekerjaan yang dilatihkan.

3.
Mendaftar keterampilan, pengetahuan dan sikap yang diperlukan
untuk menjalankan tugas (analisis tugas)

Pengembang pelatihan selanjutnya membuat keterampilan, pengetahuan dan

sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Keterampilan biasanya terdiri

dari kemampuan mengukur, merekam, kalkulasi, berkomunikasi atau membuat

keputusan. Pengetahuan yaitu informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan

tugas dengan benar.
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4.
Memilih keterampilan dan pengetahuan yang akan diajarkan,
sehingga membentuk suatu objektif pelatihan.

Pengembang pelatihan memutuskan keterampilan dan pengetahuan yang akan

diinklusi dan dieksklusi dari materi pelatihan. Contoh kriteria inklusi dari

pengetahuan maupun keterampilan antara lain apabila kebanyakan anggota

populasi target tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan tersebut, pelatihan

diperlukan karena pengetahuan dan keterampilan tersebut merupakan sesuatu

yang baru atau sulit, penting untuk pasien, serta masih memungkinkan dilakukan

pada setting pelatihan. Kriteria eksklusi antara lain apabila tugas, keterampilan,

atau pengetahuan tidak dapat dideskripsikan secara spesifik, hampir seluruh

anggota populasi target sudah memiliki pengetahuan atau keterampilan tersebut,

kompetensi tersebut jarang dibutuhkan, atau tidak memungkinkan untuk

dilakukan karena keterbatasan alat maupun waktu.

5. Menyusun unit pembelajaran dan mengembangkan desain pelatihan.

Daftar keterampilan dan pengetahuan disusun menjadi sebuah modul atau unit

pembelajaran dan dikembangkan menjadi desain pelatihan, termasuk penjelasan

singkat kerangka isi modul dan metode pelatihan.

6. Mengembangkan kerangka modul, termasuk objektif instruksional
dan deskripsi metode pelatihan, contoh, dan latihan.

7. Ahli menyediakan contoh dan informasi untuk dilakukan saat latihan.

8.
Merancang modul lengkap, petunjuk untuk fasilitator dan petunjuk
dalam pelatihan (course director guidelines)

9. Menguji materi pelatihan di lapangan.

10 Merevisi dan finalisasi materi pelatihan berdasarkan uji di lapangan.
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DASAR 
PELATIHAN



Dasar Pelatihan6,7

Partisipan

Pelatihan ini ditujukan untuk promotor

kesehatan di komunitas, seperti kader di

Posbindu. Hal ini dapat dintegrasikan

pada program untuk penyakit tidak

menular di Posbindu, dimana kader

merupakan individu yang kontak

pertama kali dengan pasien dengan

gangguan penglihatan. Kriteria patisipan

antara lain dapat membaca dan menulis,

memiliki penglihatan yang baik, memiliki

kesehatan fisik untuk menjalankan tugas

di komunitas, memiliki hubungan yang

baik dengan komunitas dan memiliki

kemauan untuk melaksanakan kegiatan

penapisan penglihatan.

Tujuan dan Objektif Umum

Tujuan dari pelatihan adalah

meningkatkan kemampuan kader untuk

mengidentifikasi gangguan penglihatan

dan melakukan pelaporan berbasis

aplikasi pada level komunitas.

Objektif dari setiap sesi pelatihan akan

dijelaskan lebih lanjut pada masing-

masing modul.
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Durasi

Durasi dari suatu pelatihan bergantung

pada panjangnya waktu yang diperlukan

untuk mencapai berbagai objektif dan

waktu dimana partisipan dapat

meninggalkan tugas atau pekerjaan

sehari-harinya. Durasi satu hari dengan

tenggang waktu istirahat antar sesi

dapat dipergunakan untuk melatih dua

modul pada pelatihan ini.

Desain Umum

Pendekatan pembelajaran berbasis

tugas membutuhkan suatu tugas

komprehensif yang dibagi menjadi

beberapa subtugas. Subtugas ini harus

dapat dilakukan dengan baik untuk

mencapai tujuan utama pelatihan.

Setiap sesi pelatihan diawali dengan

kuliah interaktif untuk menjelaskan

konten setiap sesi. Konten dilatihkan

dengan mini-lectures dikombinasikan

dengan sesi praktek.



Persiapan dan spesifikasi materi

Setiap peserta pelatihan dibekali buku

panduan yang mencakup isi pelatihan.

Sebelum pelatihan, direkomendasikan

agar setiap partisipan dibekali kit

pelatihan, seperti tali sepanjang 6 meter.

Untuk pelatihan aplikasi SIGALIH, setiap

partisipan diharapkan telah membawa

gadget yang terkoneksi internet.

Program pelatihan/course

Penjabaran pelatihan disajikan dalam

tabel jadwal. Durasi yang disajikan dalam

tabel merupakan durasi minimum untuk

suatu program pelatihan tersebut.

Registrasi Partisipan

Setiap usaha harus dibuat untuk

memastikan setiap partisipan hadir tepat

waktu. Direkomendasikan apabila

terdapat partisipan yang tiba setelah sesi

pertama berakhir, partisipan tersebut

tidak dapat meneruskan pelatihan dan

peserta yang pulang lebih awal tidak

mendapat sertifikat pelatihan.
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Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi harus

terintegrasi dengan program pelatihan.

Kuesioner sebelum dan setelah pelatihan

digunakan untuk menilai peningkatan

pengetahuan dan keterampilan partisipan.

Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah

untuk mengoreksi kesalahan,

mengumpulkan informasi untuk

memperbaiki pelatihan berikutnya, dan

menilai apakah pelatihan dapat diterima

dan efektif untuk partisipan,

penyelenggara, dan pemberi dana

pelatihan.



Modul I
Pemeriksaan Tajam Penglihatan dan Deteksi

Dini Gangguan Penglihatan

Objektif : 

Setelah mempelajari Modul 1, berpartisipasi dalam diskusi, melakukan latihan dan 

aktivitas, peserta dapat:

• Mengetahui penglihatan normal 

dan gangguan penglihatan

• Melakukan pemeriksaan tajam

penglihatan dengan metode

hitung jari

• Melakukan rujukan pada kasus

gangguan penglihatan



No. Subtask Pengetahuan Keterampilan Sikap Proses 

Pembelajaran

1. Menjelaskan

tujuan

pemeriksaan

penglihatan pada 

pasien

Alasan tes

penglihatan, efek

kebutaan, fakta

sederhana

pencegahan kebutaan

Mampu meyakinkan 

dalam percakapan

Percaya diri 

mampu 

melakukan tes 

dan membantu

Kuliah mengenai 

gangguan 

penglihatan dan 

pencegahannya. 

Role playing 

untuk teknik 

persuasi.
2. Menyediakan 

ruangan dengan 

penerangan cukup

Alasan pemakaian 

area yang diterangi 

dengan baik

Kemampuan untuk 

memilih area yang 

tepat

Percaya diri 

mampu memilih 

area

Praktik 

identifikasi area 

dengan 

penerangan baik
3. Mengukur jarak 6 

meter dari suatu

objek untuk area 

pemeriksaan

Alasan memakai jarak 

yang ditentukan

Kemampuan untuk 

mengukur berbagai 

jarak dalam meter

Percaya diri dan 

ketenangan

Praktik dalam 

simulasi

4. Jika pasien 

memakai 

kacamata, 

meminta pasien 

tetap memakai 

kacamata

Mengerti sepenuhnya 

tentang prosedur 

pemeriksaan 

penglihatan

Kemampuan untuk 

melakukan diskriminasi

Efisien dan 

tenang

Praktik dalam

role playing dan 

simulasi

5. Menutup mata kiri

pasien, meminta

pasien

menyebutkan

hitungan jari dari

jarak 6 meter.

Metode dalam 

mengukur tajam 

penglihatan

Kemampuan dalam 

menggunakan jari 

secara benar dan 

kemampuan memberi 

instruksi

Percaya diri 

mampu 

menangani 

pasien

Praktik 

melakukan 

pemeriksaan dan 

simulasi

6. Melakukan

pencatatan hasil

pemeriksaan

hitung jari

Mengerti cara 

pencatatan tajam 

penglihatan

Kemampuan 

pencatatan tajam 

penglihatan secara 

numerik

Percaya diri dan 

ketenangan

Praktik

melakukan

pemeriksaan dan 

simulasi

Analisis Tugas
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Modul II
Pencatatan Deteksi Dini Gangguan Penglihatan

Melalui Aplikasi SIGALIH

Objektif : 

Setelah mempelajari Modul II, berpartisipasi dalam diskusi, melakukan latihan dan 

aktivitas, peserta dapat :

• Mengetahui sistem rujukan

untuk gangguan penglihatan

• Menjelaskan prinsip aplikasi

SIGALIH

• Melakukan pencatatan dan 

pelaporan deteksi dini

gangguan penglihatan melalui

aplikasi SIGALIH



No. Subtask Pengetahuan Keterampilan Sikap Proses 

Pembelajaran
1. Menyediakan 

komputer atau telpon 

seluler yang 

terkoneksi internet

Prinsip sistem rujukan

dan pengoperasian

sistem informasi

Mengoperasikan 

komputer atau telpon 

seluler

Percaya diri dalam 

mengoperasikan 

komputer

Kuliah singkat

sistem rujukan, 

pengenalan aplikasi

dan diskusi
2. Mengakses SIGALIH 

melalui sigalih.or.id 

atau aplikasi yang 

diunduh melalui 

playstore/appstore

Prinsip pengoperasian 

sistem informasi

Mengoperasikan 

komputer atau telpon 

seluler

Percaya diri dan 

mudah

beradaptaso

Praktik dalam

simulasi

3. Sign in menggunakan 

username dan 

password yang telah 

diminta ke RS Cicendo

Prinsip pengoperasian 

sistem informasi dan 

cara mendapatkan 

username dan password

Mengoperasikan 

komputer atau telpon 

seluler

Percaya diri Praktik dalam

simulasi

4. Melakukan 

pencatatan data dan 

hasil pemeriksaan 

pasien

Mengerti prinsip 

pencatatan hasil 

pemeriksaan berbasis 

sistem informasi

Mampu mencatat hasil

pemeriksaan serta

interpretasinya pada 

sistem informasi

Percaya diri dan 

ketenangan

Praktik dalam

simulasi

5. Melakukan 

pengeditan data 

pasien apabila ada 

perubahan

Mengerti prinsip 

pencatatan hasil 

pemeriksaan berbasis 

sistem informasi

Mampu mencatat hasil 

pemeriksaan  serta 

interpretasinya pada 

sistem informasi

Percaya diri dan 

ketenangan

Praktik dalam

simulasi

Analisis Tugas
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SKEMA 
PELATIHAN



Waktu Judul Sesi Tujuan Pembelajaran

08.00 Sesi I:

Pembukaan dan Pendahuluan

Di akhir sesi peserta dapat:

• Mengenal peserta lain dalam pelatihan

• Mengetahui keadaan gangguan penglihatan dan kebutaan di 

Indonesia

• Menjelaskan alasan deteksi dini gangguan penglihatan dapat

membantu eliminasi kebutaan yang dapat dicegah

08.30 Sesi II:

Pemeriksaan tajam penglihatan

dan deteksi dini gangguan

penglihatan

DI akhir sesi peserta dapat:

• Menjelaskan penglihatan normal dan gangguan penglihatan

• Melakukan pemeriksaan tajam penglihatan dengan metode

hitung jari

• Melakukan rujukan pada kasus gangguan penglihatan

10.00 Istirahat

10.30 Sesi III:

Pencatatan deteksi dini

gangguan penglihatan melalui

aplikasi SIGALIH

Di akhir sesi peserta dapat:

• Menjelaskan sistem rujukan untuk gangguan penglihatan

• Menjelaskan prinsip aplikasi SIGALIH

• Melakukan pencatatan dan pelaporan deteksi dini gangguan

penglihatan melalui aplikasi SIGALIH

12.00 Istirahat

13.00 Penutupan

Proses pelatihan dapat dibagi menjadi beberapa sesi yang menggambarkan job description.

Setiap sesi memiliki beberapa tujuan pembelajaran seperti dapat dilihat pada contoh

berikut.
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Isi Aktivitas Materi yang 

dibutuhkan

Waktu

Sambutan dan 

Pembukaan

• Menyambut peserta dan memperkenalkan diri

• Mempersilakan para peserta untuk

memperkenalkan diri

Tidak ada 5 menit

Penjelasan latar 

belakang 

pelatihan

• Menanyakan peserta mengenai masalah gangguan

penglihatan yang diketahui di masyarakat sekitar

peserta.

• Memberikan penjelasan tentang masalah

gangguan penglihatan dan pelayanan kesehatan

mata di Indonesia.

• Menjelaskan peranan deteksi dini gangguan

penglihatan yang dapat menurunkan angka

kebutaan

- Flipchart dan spidol

- Presentasi dalam

PowerPoint

10 menit

Penjelasan

gambaran

umum pelatihan

• Membagikan buku panduan kepada peserta dan 

meminta peserta membaca tiap objektif pada 

modul.

• Menanyakan peserta apakah terdapat hal yang 

belum jelas mengenai tujuan pelatihan.

- Buku panduan / 

modul

5 menit

Pre-test • Peserta melakukan pre-test untuk mengetahui

pengetahuan dasar para peserta.

- Pena

- Kertas pre-test

10 menit

Sesi I : Pembukaan dan Pendahuluan
Durasi : 30 menit

Sesi II : Pemeriksaan Tajam Penglihatan dan Deteksi Dini Gangguan Penglihatan
Durasi : 90 menit

Isi Aktivitas Materi yang 

dibutuhkan

Waktu

Pendahuluan • Menjelaskan secara singkat tujuan sesi ini Tidak ada 2 menit

Penjelasan

tajam

penglihatan

• Menjelaskan definisi tajam penglihatan normal, 

gangguan penglihatan dan kebutaan.

• Menjelaskan secara singkat penyebab gangguan

penglihatan dan kebutaan

- Presentasi dalam

PowerPoint

10 menit

Pemeriksaan

tajam

penglihatan

dengan metode

hitung jari

• Menyiapkan tempat untuk pemeriksaan tajam

penglihatan dan menunjukkan kepada peserta

bagaimana cara memeriksa tajam penglihatan

dengan metode hitung jari.

• Membagikan checklist untuk melakukan prosedur

dan tali 6 meter untuk persiapan pemeriksaan.

• Membagi peserta menjadi beberapa grup yang 

tediri dari 3 orang. Minta peserta untuk

mempersiapkan tempat pemeriksaan.

- Checklist prosedur

pemeriksaan

- Tali 6 meter

- Pena

68 menit
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Isi Aktivitas Materi yang 

dibutuhkan

Waktu

• Minta salah satu peserta menjadi pemeriksa, satu

peserta menjadi pasien, dan satu orang mengecek

benar atau tidaknya pemeriksaan sesuai checklist. 

Simulasi dilakukan bergantian sampai semua

peserta melakukannya.

• Memberikan contoh kasus yang menunjukkan

adanya gangguan penglihatan dan memutuskan

apakah akan dirujuk atau tidak.

• Pelatih memperhatikan setiap grup apakah simulasi

berjalan dengan baik.

• Mengumpulkan checklist yang telah terisi dari

seluruh peserta.
Tanya Jawab • Tanyakan apakah pelatihan berjalan dengan baik

dan apa saja kesulitan yang ditemui.

Tidak ada 10 menit

Sesi III : Pencatatan Deteksi Gangguan Penglihatan melalui Aplikasi SIGALIH
Durasi : 90 menit

Isi Aktivitas Materi yang 

dibutuhkan

Waktu

Pendahuluan • Menjelaskan secara singkat tujuan sesi ini Tidak ada 2 menit

Penjelasan

sistem rujukan

dan aplikasi

SIGALIH

• Menjelaskan sistem rujukan berjenjang untuk

gangguan penglihatan di Indonesia

• Menjelaskan definisi, prinsip dan tujuan aplikasi

SIGALIH

• Memberikan contoh kasus dan proses rujukannya

- Presentasi dalam

PowerPoint

10 menit

Pencatatan hasil

pemeriksaan

deteksi dini

gangguan

penglihatan

melalui SIGALIH

• Menyiapkan perlengkapan berupa komputer dan 

ponsel yang terkoneksi internet dan menunjukkan

kepada peserta bagaimana cara pencatatan

gangguan penglihatan melalui SIGALIH.

• Membagikan checklist untuk melakukan prosedur.

• Membagi peserta menjadi beberapa grup yang 

tediri dari 3 orang. Minta peserta untuk melakukan

studi kasus rujukan dan melakukan pencatatan

melalui SIGALIH.

• Tiap peserta secara bergantian mengoperasikan

SIGALIH dalam kelompok.

• Pelatih memperhatikan setiap grup apakah simulasi

berjalan dengan baik.

• Mengumpulkan checklist yang telah terisi dari

seluruh peserta.

- Komputer

- Telpon seluler

- Koneksi internet

- Checklist dan 

panduan

penggunaan

SIGALIH

68 menit

Tanya Jawab • Tanyakan apakah pelatihan berjalan dengan baik

dan apa saja kesulitan yang ditemui.

Tidak ada 10 menit



20

Isi Aktivitas Materi yang 

dibutuhkan

Waktu

Post-Test • Peserta melakukan post test - Pena

- Kertas post-test

10 menit

Evaluasi

Pelatihan

• Meminta peserta memberikan umpan balik

terhadap pelatihan dengan mengisi formulir

evaluasi.

- Formulir evaluasi

pelatihan

10 menit

Umpan Balik

untuk Peserta

• Menyerahkan hasil pre-test dan post-test peserta.

• Berikan umpan balik berupa catatan dan 

menyebutkan hal yang sudah dilakukan dengan

baik maupun yang belum tepat.

- Kertas pre-test dan 

post-test peserta

5 menit

Pembagian

sertifikat

• Sertifikat pelatihan dan kit pemeriksaan diberikan

kepada peserta.

- Sertifikat (telah

disiapkan di hari

sebelumnya)

- Kit pemeriksaan

15 menit

Penutupan • Menginformasikan kepada peserta bahwa akan

dilakukan follow up terhadap hasil pelatihan

• Mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta

dan pihak yang membantu pelatihan

Tidak ada 5 menit

Sesi IV : Penutupan
Durasi : 60 menit



PROTOKOL 
KETERAMPILAN 



Pemeriksaan Tajam Penglihatan
dengan Metode Hitung Jari

Alat yang dibutuhkan:

• Tali pengukur jarak

• Pulpen dan kertas pencatatan

Metode:8

1. Pemeriksa berdiri 6 meter di depan

pasien di ruang terbuka dengan

pencahayaan yang terang.

2. Pemeriksaan dimulai dengan mata

kanan, sedangkan mata kiri ditutup

menggunakan penutup mata atau

dengan telapak tangan tanpa

penekanan.

3. Pemeriksa mengacungkan jari setinggi

posisi mata pasien atau di depan dada,

untuk menghitung/menunjukkan arah

jari pemeriksa.

4. Jika pasien salah menghitung/

menunjukkan arah jari pemeriksa

minimal 2 kali atau lebih dari 5 kali,

berarti pasien mengalami gangguan

penglihatan. Segera rujuk ke Layanan

kesehatan terdekat.

5. Lakukan langkah 1-4 untuk mata kiri.

Persiapan

• Menyediakan tempat pemeriksaan

dengan penerangan yang baik

• Meminta pasien duduk dengan

nyaman

• Menjelaskan kepada pasien tentang

prosedur yang akan dilakukan
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Pencatatan Deteksi Dini Gangguan
Penglihatan melalui aplikasi SIGALIH

Alat yang dibutuhkan :

Komputer atau telpon seluler dengan

koneksi internet

23

Persiapan :

Meminta Username dan password posbindu ke RS Mata Cicendo
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I. Akses via website

1. Login melalui alamat http://sigalih.or.id

Masukkan username dan 
password, lalu klik Sign up

2. Tampilan halaman awal aplikasi

Pilih pemeriksaan untuk
memulai pendataan hasil

pemeriksaan
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3. Pendataan Pemeriksaan Gangguan Penglihatan

Pilih periksa untuk memulai
melakukan pendataan pemeriksaan

gangguan penglihatan

Data yang sudah
berhasil dilakukan

pemeriksaan gangguan
penglihatan

Untuk
mengubah

data

Untuk melihat
history pemeriksaan

pasien

Langkah 1
Masukkan data 
kependudukan

pasien

Langkah 2
1. Klik mata kanan dan kiri

2. Klik Ya jika ada
gangguan penglihatan

3. Klik Tidak jika tidak ada
ganggulan penglihatan

Langkah 3
Klik Save changes untuk

menyimpan hasil
pemeriksaan

4. Pendataan pasien baru
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1. Unduh aplikasi melalui
playstore atau appstore

Masukkan username dan 
password, lalu klik Sign in

2. Tampilan halaman awal
aplikasi

Pilih pemeriksaan untuk
memulai pendataan hasil

pemeriksaan

II. Akses via aplikasi
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3. Pendataan Pemeriksaan Gangguan Penglihatan

Langkah 1
Masukkan 

kependudukan
pasien

Langkah 2
1. Klik mata kanan dan kiri

2. Klik Ya jika ada
gangguan penglihatan

3. Klik Tidak jika tidak ada
ganggulan penglihatan

Langkah 3
Klik Simpan untuk
menyimpan hasil

pemeriksaan
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4. Mengedit data yang sudah dimasukkan

Data yang sudah
berhasil dilakukan

pemeriksaan gangguan
penglihatan.

Klik nama pasien yang 
datanya akan diubah

Klik Edit Data 
untuk

mengubah
data



PENILAIAN 
KETERAMPILAN 



Pemeriksaan Tajam Penglihatan dan Deteksi
Dini Gangguan Penglihatan

No Langkah 0 1 2

1. Pemeriksa berdiri 6 meter di depan pasien di ruang terbuka
dengan pencahayaan yang terang.

2. Pemeriksaan dimulai dengan mata kanan, sedangkan mata
kiri ditutup menggunakan penutup mata atau dengan
telapak tangan tanpa penekanan

3. Pemeriksa mengacungkan jari setinggi posisi mata pasien
atau di depan dada, untuk menghitung/menunjukkan arah
jari pemeriksa.

4. Jika pasien salah menghitung/ menunjukkan arah jari
pemeriksa minimal 2 kali atau lebih dari 5 kali, berarti
pasien mengalami gangguan penglihatan. Segera rujuk ke
Layanan kesehatan terdekat.

5. Lakukan langkah 1-4 untuk mata kiri.

Nama Peserta :
Nama Pelatih :

Keterangan nilai :
0 : tidak dilakukan
1 : dilakukan namun tidak tepat
2 : dilakukan dengan tepat
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Pencatatan Deteksi Dini Gangguan Penglihatan
Melalui Aplikasi SIGALIH

No Langkah 0 1 2

1. Login melalui alamat http://sigalih.or.id atau melalui aplikasi
SIGALIH

2. Memasukkan username dan password dengan tepat

3. Memilih pilihan pemeriksaan untuk melakukan pendataan
hasil pemeriksaan

4. Melengkapi data kependudukan pasien dan hasil
pemeriksaan gangguan penglihatan

5. Melakukan pengeditan data pada data pasien yang telah
tersimpan

Nama Peserta :
Nama Pelatih :

Keterangan nilai :
0 : tidak dilakukan
1 : dilakukan namun tidak tepat
2 : dilakukan dengan tepat
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http://sigalih.or.id/
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