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PENDAHULUAN

Katarak merupakan penyebab utama kebutaan dan gangguan penglihatan

sedang dan berat di Indonesia. World Vision on Report menyebutkan bahwa

kekurangan jumlah tenaga kesehatan yang terlatih masih menjadi salah satu

tantangan besar dalam meningkatkan pelayanan kesehatan mata untuk

masyarakat. Keterlambatan pengobatan menjadi salah satu alasan angka

katarak yang tidak diobati masih begitu tinggi. Berdasarkan data RAAB tahun

2016, ketidaksiapan tenaga kesehatan di Jawa Barat menyumbang 13%

keterlambatan penanganan angka kebutaan ini. Maka dari itu selain edukasi

terhadap masyarakat, tetap diperlukan pelatihan-pelatihan yang terstruktur

untuk tenaga kesehatan di layanan primer.

 

Modul pelatihan ini ditujukan untuk memberikan panduan dalam desain,

implementasi dan evaluasi dari sebuah pelatihan dalam meningkatkan

kompetensi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat primer yang bukan

hanya di Jawa Barat tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Isinya dititikberatkan

pada panduan praktis dan sederhana untuk identifikasi gangguan

penglihatan terutama katarak di fasilitas kesehatan tingkat primer. Modul ini

juga dapat digunakan oleh fasilitator pelatihan dan menunjukan langkah-

langkah yang diperlukan dalam persiapan dan pengaturan pelatihan yang

serupa.

1-3
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DASAR
PELATIHAN
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BAB I
DASAR PELATIHAN

Peserta
Target & Tujuan pembelajaran

Durasi program

Pelatihan ini dirancang untuk tenaga

kesehatan seperti perawat dan petugas klinis

yang berada di fasilitas kesehatan tingkat

pertama. Mereka seringnya menjadi orang

pertama yang berhubungan dengan pasien

dengan keluhan mata. Pelatihan ini bertujuan

untuk memberikan keterampilan tambahan

khusus yang diperlukan sehari-hari untuk

mengindentifikasi adanya gangguan

penglihatan pada fasilitas kesehatan tingkat

pertama. Yang harus diingat pelatihan ini

bukan bertujuan untuk mengubah para

tenaga kesehatan ini menjadi seorang dokter

spesialis mata dan bukan dirancang untuk

personil yang tidak memiliki pelatihan medis

formal seperti kader masyarakat. 

 

Pelatihan ini disusun dari serangkaian tugas

pembelajaran berbasis masalah yang  akan

diajarkan dalam kelompok-kelompok kecil.

Pelatihan ini diharapkan mampu memacu

setiap tenaga kesehatan untuk dapat

menganalisis masalah yang ada di daerahnya

kemudian memprioritaskan masalah tersebut

dan mencoba menyelesaikan masalah dengan

mengatasi hambatan-hambatan yang ada

dengan sumber daya yang ada.

Target capaian pelatihan ini adalah untuk

meningkatkan kemampuan petugas

kesehatan di tingkat primer dalam

mengidentifikasi gangguan penglihatan

terutama katarak. Tujuan pembelajaran

dari setiap sesi pelatihan tercantum dalam

ringkasan program pelatihan. Tujuan

pembelajaran menunjukan apa saja yang

harus dikuasai oleh peserta pada akhir

kursus.

Durasi dari setiap sesi disesuaikan dengan

beban materi yang akan diberikan. Total

keseluruhan lama suatu kursus juga harus

memperhitungkan kenyamanan peserta

dengan menyediakan waktu istirahat yang

cukup. Deskripsi rinci tentang urutan

kegiatan dan program akan disediakan

dalam bentuk tabel dibawah.
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BAB I
DASAR PELATIHAN

Persiapan dan spesifikasi bahan

Pemantauan dan evaluasi

Pendekatan pembelajaran akan berbasis

tugas. Banyaknya tugas yang diajarkan

tergantung dari banyaknya masalah yang

harus diselesaikan. Setiap tugas nantinya

akan dipecah lagi menjadi materi-materi kecil

yang lebih detail dan komprehensif. Setiap

materi yang diajarkan harus meliputi 3 hal

penting, yaitu ilmu pengetahuan,

kemampuan praktis, dan etika bersikap.

Metode pembelajaran dilakukan dengan

sistem kerja kelompok. 

 

Setiap tugas akan diperkenalkan dalam

masing-masing sesi secara detail mulai dari

hasil yang ingin dicapai, persiapan alat dan

bahan sampai ke prosedur pemeriksaan.

Sistem yang dipakai bukan sistem kuliah satu

arah melainkan komunikasi aktif dari peserta

baik dalam kelompok kecilnya maupun

dalam keseluruhan kegiatan.. Peserta

diharapkan mampu belajar bersama dan

memberikan umpan balik dalam

memecahkan contoh-contoh kasus yang

diberikan.

Setiap peserta pelatihan diberikan buku

pegangan modul yang berisi semua bagan,

formulir catatan medis, lembar evaluasi dan

pedoman yang akan diajarkan pada kursus.  

Sebelum pelatihan dimulai, para peserta

harus menerima kit yang berisi bahan dan

alat yang dibutuhkan untuk menyediakan

pelayanan kesehatan mata di fasilitas

kesehatan mereka masing- masing. Kit ini

terdiri dari buku panduan pelayanan

kesehatan mata, kartu E-tumbling, tali

meteran (6 meter), senter dan baterai

cadangan.

Evaluasi program akan dilakukan

menggunakan kuesioner dan soal pretes

dan postes yang akan dilakukan di awal dan

akhir kursus untuk menilai tingkat

pengetahuan dan keterampilan baru yang

diperoleh oleh peserta dalam kursus. Setiap

peserta kursus wajib menandatangani

absensi kehadiran setiap sesi untuk

memastikan mereka telah mengambil

bagian dan menyelesaikan seluruh sesi.

Gambaran Umum
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BAB I
DASAR PELATIHAN

untuk menilai apakah pelaksanaan kursus

dapat diterima dan dirasa cukup efektif baik

untuk peserta maupun penyelenggara

untuk berkontribusi pada peningkatan

kursus selanjutnya dalam hal konten dan

metode pelatihan

Evaluasi melalui kuesioner memiliki tujuan:

 

Evaluasi program yang diberikan dapat dinilai

baik secara langsung di akhir kursus maupun

secara berkala 6 bulan berikutnya
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BAB II

SKEMA
PELATIHAN
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BAB II
SKEMA PELATIHAN

Ringkasan program pelatihan

Waktu

08.00

09.00

08.30

Judul Sesi

Sesi I: Pembukaan dan

pendahuluan

Sesi II : Pengenalan

bagan identifikasi

gangguan penglihatan

dan simulasi kasus

Snack Pagi

Tujuan Pembelajaran

Saling mengenal peserta dalam kursus

Menjelaskan definisi gangguan penglihatan

dan kebutaan

Mengetahui pentingnya peranan tenaga

kesehatan di fasilitas kesehatan primer

Mengetahui sesi yang akan dilalui dalam

kursus ini

Di akhir sesi, peserta diharapkan mampu :

NB: di akhir sesi ini, akan diadakan pretes untuk

menilai tingkat pengetahuan dasar yang dimiliki

peserta

Menjelaskan konsep bagan dan dapat

menggunakannya

Menjelaskan maksud setiap kotak dalam

bagan dan dapat memutuskan tindakan

selanjutnya

Mengetahui apa yang dimaksud penglihatan

normal, gangguan penglihatan ringan- sedang,

dan berat.

Mampu membedakan kasus katarak atau

bukan

Menyelesaikan ilustrasi kasus dengan bagan

yang tersedia

Di akhir sesi, peserta diharapkan mampu :
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BAB II
SKEMA PELATIHAN

10.30

13.00

14.30

12.00

Sesi III: mengukur

tajam penglihatan jauh

Sesi IV: melakukan

funduskopi

Sesi V: Evaluasi dan

penutupan

Makan Siang

Menyiapkan alat dan ruangan yang

dibutuhkan untuk pemeriksaan

Mengetahui cara menggunakan kartu E-

tumbling

Dapat melakukan simulasi pemeriksaan

dengan baik

Mencatat hasil pemeriksaan dengan benar

Di akhir sesi, peserta diharapkan mampu :

Mengetahui bagian-bagian oftalmoskop direk

dan mampu mengoperasionalkannya

Menyiapkan alat dan ruangan yang diperlukan

Melakukan pemeriksaan funduskopi dengan

baik

Mencatat hasil pemeriksaan dengan benar

Di akhir sesi, peserta diharapkan mampu :

menilai kemajuan belajar peserta selama

kursus melalui postes

berikan evaluasi kepada peserta selama proses

kursus

memberi kesempatan kepada peserta untuk

memberikan umpan balik kepada kursus ini

membagikan sertifikat pelatihan dan paket

alat-alat pemeriksaan mata yang dibutuhkan

untuk pekerjaan mereka

Tujuan dari sesi ini adalah untuk: 
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BAB III
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PEMBELAJARAN
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BAB III
RENCANA
PEMBELAJARAN

Judul sesi I : Pembukaan dan Pendahuluan
Perkiraan durasi : 30 menit

Materi

Pembukaan

Pendahuluan

10 menit

10 menit

Aktivitas

Mengucapkan selamat datang

dan memperkenalkan diri

sebagai instruktur dan

pengalaman kerja

Mempersilakan peserta untuk

satu-satu berdiri dan

memperkenalkan diri

Menanyakan kepada masing-

masing peserta masalah

kesehatan mata apa yang

pernah mereka temukan

terutama katarak serta

hambatan-hambatan dalam

pelayanan

Mencatat masalah-masalah 

 diatas dalam flipchart

Menjelaskan apa itu penglihatan

normal, kebutaan dan gangguan

penglihatan dan dampaknya di

masyarakat serta menunjukan

pentingnya peranan tenaga

kesehatan di fasilitas kesehatan

primer

Bahan yang

dibutuhkan

Waktu

-

Flipchart

Spidol

Powerpoint

Buku modul

pelatihan
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BAB III
RENCANA
PEMBELAJARAN

Pretes 10 menit

Menjelaskan target capaian

pelatihan dan sesi-sesi pelatihan

apa saja yang akan dilalui

Meminta peserta untuk

mengerjakan lembar pretes

untuk evaluasi kemampuan

dasar peserta

Pena

Lembar pretes

Judul sesi II : Pengenalan bagan identifikasi gangguan penglihatan dan

simulasi kasus

Perkiraan durasi : 90 menit

Materi

Pendahuluan

Pengenalan

bagan

identifikasi

gangguan

penglihatan

2 menit

30 menit

Aktivitas

Menjelaskan dengan jelas tujuan

pembelajaran sesi ini dan

bagaimana peserta akan

mencapainya

Bagikan lembar bagan

identifikasi ke masing-masing

peserta

Menjelaskan setiap kotak yang

ada di bagan dan menunjukan

cara membaca alur pada bagan

Bahan yang

dibutuhkan

Waktu

-

Slide power point

berisi bagan, foto

serta contoh

kasus

Lembar bagan

identifikasi
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BAB III
RENCANA
PEMBELAJARAN

Menjelaskan gejala dan faktor

risiko katarak serta menunjukan

foto katarak dan bukan katarak

Menunjukan beberapa contoh

kasus dan dihubungkan dengan

penggunaan bagan identifikasi

dengan melibatkan peserta

untuk mencoba

mengidentifikasinya secara

interaktif

Simulasi

kasus

45 menitBagilah kelas menjadi kelompok

kecil terdiri dari 3 orang. 

Berikan 1 kasus pada tiap

kelompok untuk didiskusikan

untuk menentukan kemungkinan

penyebab dan tindakan

selanjutnya

Berkeliling melihat masing-masing

kelompok untuk memastikan

proses dikusi lancar

Minta perwakilan masing-masing

kelompok untuk menjelaskan hasil

diskusi kelompoknya di depan

kelompok yang lain secara

bergantian

Membuka diskusi dan klarifikasi

untuk jawaban

dari masing-masing kasus

Lembar contoh

kasus

Flipchart

Spidol

Setiap kelompok

diberi :
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BAB III
RENCANA
PEMBELAJARAN

Kesimpulan

dan penutup

3 menitMemberikan evaluasi dari hasil

pembelajaran sesi ini dan ucapan

terima kasih untuk kerja sama

peserta

-

Judul sesi III : Mengukur tajam penglihatan jauh
Perkiraan durasi : 90 menit

Materi

Pendahuluan

Mengukur

tajam

penglihatan

jauh dengan

kartu E-

tumbling

2 menit

75 menit

Aktivitas

Menjelaskan dengan jelas tujuan

pembelajaran sesi ini dan

bagaimana peserta akan

mencapainya

Atur susunan ruangan 

Bagikan lembar ceklist prosedur

pemeriksaan dan lembar catatan

medis

menunjukkan peserta

bagaimana menyiapkan alat dan

ruangan pemeriksaan yang ideal

Minta salah satu peserta

pelatihan maju sebagai contoh

pasien dan memperagakan dan,

menjelaskan setiap langkah

prosedur pemeriksaan seperti

yang tercantum pada lembar

ceklis.

Bahan yang

dibutuhkan

Waktu

-

meteran (6 meter)

kartu E-tumbling

kursi

lembar ceklis

prosedur

pemeriksaan

lembar catatan

medis

Setiap kelompok

diberi :
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BAB III
RENCANA
PEMBELAJARAN

3 menitJelaskan bagaimana menuliskan

hasil tajam penglihatan pada

lembar catatan medis 

Bagilah kelas menjadi kelompok

kecil terdiri dari 3 orang. 

Instruksikan peserta untuk saling

menguji satu sama lain sebagai

berikut:

Berkeliling melihat masing-

masing kelompok untuk

memastikan proses belajar

lancar

Kumpulkan lembar ceklist dari

masing-masing peserta

Kemudian saling bergantian

sampai seluruh anggota kelompok

mencoba sebagai pemeriksa

apakah semua      berjalan

dengan baik atau ada yang

mengalami kesulitan?

Apa kesulitan yang ditemukan?

Menanyakan :

- satu sebagai pasien

- satu sebagai pemeriksa

- satu mengamati prosedur dan

  memberi penilaian pada

lembar

ceklis.

Tanya jawab 10 menit-
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BAB III
RENCANA
PEMBELAJARAN

Memberikan evaluasi dari hasil

pembelajaran sesi ini dan

ucapan terima kasih untuk kerja

sama peserta

Memberitahukan setelah ini

acara makan siang selama 1jam

sebelum sesi IV dimulai

Kesimpulan

dan Penutup

3 menit-

Judul sesi IV : Melakukan funduskopi
Perkiraan durasi : 90 menit

Materi

Pendahuluan

Melakukan

funduskopi

2 menit

75 menit

Aktivitas

Menjelaskan dengan jelas tujuan

pembelajaran sesi ini dan

bagaimana peserta akan

mencapainya

Atur susunan ruangan 

Bagikan lembar ceklist prosedur

pemeriksaan dan lembar catatan

medis

menunjukkan peserta

bagaimana menyiapkan alat dan

ruangan pemeriksaan yang ideal

Minta salah satu peserta

pelatihan maju sebagai contoh

pasien dan memperagakan dan,

menjelaskan setiap langkah 

Bahan yang

dibutuhkan

Waktu

-

 slide power point

berisi foto

 meteran

oftalmoskop direk

 kursi

lembar ceklis

prosedur

pemeriksaan

lembar catatan

medis

Setiap kelompok

diberi :
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BAB III
RENCANA
PEMBELAJARAN

prosedur pemeriksaan seperti

yang tercantum pada lembar

ceklis. 

Menunjukan foto refleks fundus

yang normal dan abnormal serta

bagaimana menuliskan hasil

pemeriksaan pada lembar

catatan medis 

Bagilah kelas menjadi kelompok

kecil terdiri dari 3 orang. 

Instruksikan peserta untuk saling

menguji satu sama lain sebagai

berikut:

Berkeliling melihat masing-

masing kelompok untuk

memastikan proses belajar

lancar

Kumpulkan lembar ceklist dari

masing-masing peserta

Kemudian saling bergantian

sampai seluruh anggota kelompok

mencoba sebagai pemeriksa

- satu sebagai pasien

- satu sebagai pemeriksa

- satu mengamati prosedur dan

memberi penilaian pada lembar

ceklis.
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BAB III
RENCANA
PEMBELAJARAN

apakah semua berjalan dengan

baik atau ada yang mengalami

kesulitan?

Apa kesulitan yang ditemukan?

Menanyakan :

Memberikan evaluasi dari hasil

pembelajaran sesi ini dan ucapan

terima kasih untuk kerja sama

peserta

Tanya Jawab

Kesimpulan

dan penutup

10 menit

3 menit

-

-

Judul sesi V : Evaluasi dan Penutupan
Perkiraan durasi : 35 menit

Materi

Postes

Evaluasi

Penutupan

15 menit

10 menit

10 menit

Aktivitas

Meminta peserta untuk

mengerjakan soal postes selama

10 menit

Mengumpulkan lembar postes

dan memberikan penilaian

Membagikan lembar evaluasi 

 untuk umpan balik dari peserta

Memberikan penilaian dan

evaluasi kemajuan peserta

berdasarkan hasil postes

Pembagian sertifikat pelatihan

dan kit kepada masing-masing

peserta

Menutup acara dan

mengucapkan terima kasih

Bahan yang

dibutuhkan

Waktu

Lembar postes

Pena

Lembar evaluasi

pena

Sertifikat pelatihan

Kit



SELALU INGAT
UNTUK

MENCUCI TANGAN
 SEBELUM DAN

SESUDAH PROSEDUR
PEMERIKSAAN
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BAB IV
PANDUAN
KETERAMPILAN
KLINIS
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PENILAIAN PASIEN
DENGAN GANGGUAN
PENGLIHATAN

1.

Tujuan pembelajaran :

Alat yang dibutuhkan 

Persiapan

Prosedur

Memahami dan mampu menggunakan bagan yang diberikan

Mengidentifikasi adanya gangguan penglihatan pada pasien atau tidak

Menentukan katarak sebagai penyebab gangguan penglihatan

Menentukan tindakan selanjutnya serta waktu rujukan sesuai bagan

Mampu mengedukasi pasien dan keluarga pasien apakah katarak merupakan penyebab

gangguan penglihatan pasien

Lampu senter

Loop

Pena dan catatan medis pasien

Siapkan ruangan yang memadai

Mempersilakan pasien duduk dengan

nyaman 

Selalu menjelaskan setiap prosedur yang

akan dilakukan kepada pasien

Catat identitas pasien dengan lengkap

Sapa pasien dan keluarga pasien dengan hangat

Tanyakan keluhan utama dan keluhan penyerta pasien 

Catat semua keluhan pasien pada catatan medis pasien

Lakukan pemeriksaan tajam penglihatan jauh pasien

Lakukan pemeriksaan mata menggunakan senter dan loop

Lakukan pemeriksaan funduskopi bila diperlukan

Catat seluruh hasil pemeriksaan pada catatan medis pasien. 

Tentukan penanganan yang sesuai berdasarkan bagan identifikasi gangguan penglihatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



PENGLIHATAN  JAUH  BURAM

TANPA  MATA  MERAH

TAJAM PENGLIHATAN

NORMAL

TAJAM  PENGLIHATAN

MENURUN

BURAM

MENDADAK

BURAM

PERLAHAN

PEMERIKSAAN

FUNDUSKOPI

REFLEK  FUNDUS  +

TAJAM  PENGLIHATAN

< 6/12  - 6/60

TAJAM  PENGLIHATAN

< 6/60

EVALUASI  ULANG  3-6

BULAN

RUJUK  KE  SPESIALIS

MATA

REFLEK  FUNDUS  -

RUJUK  UNTUK

RENCANA

OPERASI KE

SPESIALIS  MATA

KATARAK

CARI  GEJALA  & FAKTOR  RESIKO

KATARAK  (LIHAT TABEL)

PEMERIKSAAN  DENGAN  SENTER  &

LOOP  (LIHAT GAMBAR)

 

NORMAL

RUJUK K SPESIALIS

MATA

BUKAN KATARAK

DISERTAI MATA MERAH

RUJUK SEGERA KE

SPESIALIS MATA < 24 JAM

UKUR  TAJAM  PENGLIHATAN  JAUH

BAGAN IDENTIFIKASI GANGGUAN
PENGLIHATAN
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PENGLIHATAN SEPERTI

BERKABUT/ BERASAP

SILAU

PENGLIHATAN GANDA SAAT

SATU MATA DITUTUP

PENGLIHATAN TETAP KABUR

MESKIPUN SERING BERGANTI-

GANTI UKURAN KACAMATA

USIA > 40 TAHUN

PEMAKAIAN KORTIKOSTEROID

JANGKA PANJANG

RIWAYAT TRAUMA PADA MATA 

DIABETES MELLITUS

RIWAYAT MATA MERAH

BERULANG

PAPARAN SINAR ULTRAVIOLET

GEJALA KATARAK FAKTOR RISIKO KATARAK

Gambar A. Katarak dan bukan Katarak
                            Sumber : Modul Deteksi Dini Katarak
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2. MENGUKUR TAJAM 
    PENGLIHATAN JAUH

Tujuan pembelajaran :

Alat yang dibutuhkan  Persiapan

Menyiapkan ruangan serta alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan

Dapat mengukur tajam penglihatan jauh menggunakan kartu E tumbling

Mampu mencatat tajam penglihatan pasien pada rekam medis pasien

Kartu E-tumbling

Meteran

Pena dan catatan medis

pasien

Persiapkan ruangan dengan ukuran dan pencahayaan

yang cukup (tidak gelap)

Mempersilakan pasien duduk dengan nyaman

Selalu menjelaskan setiap prosedur yang akan

dilakukan kepada pasien

Gambar B. Kartu E Tumbling 6/60 dan 6/12
Sumber : RS Cicendo

Prosedur

Tunjukan kartu E tumbling dalam jarak dekat kepada pasien. Jelaskan bahwa anda akan

menunjukan kartu E dengan kaki huruf E tersebut akan mengarah ke salah satu arah dan

pasien diminta untuk menunjukan arah lengan/kaki huruf E tersebut ke arah mana.

Pastikan pasien mengerti dengan mencoba terlebih dahulu dalam jarak dekat sampai

pasien yakin.

1.



Apabila pasien tidak dapat mementukan dengan benar maka tajam penglihatan

pasien <6/60 kemudian catat pada catatan medis pasien

Apabila pasien dapat menentukan dengan benar minimal sebanyak 2 kali maka

pemeriksaan dilanjutkan dengan huruf E yang ukurannya lebih kecil yaitu 6/12.

Apabila pasien dapat menunjukan dengan benar minimal 3 kali maka tajam

penglihatan pasien 6/12 dan kemudian dicatat pada catatan medis pasien

Apabila pasien dapat menunjukan dengan benar kurang dari 3 kali maka tajam

penglihatan pasien <6/12 – 6/60 dan kemudian dicatat pada catatan medis pasien

Jika pasien sebelumnya sudah memakai kacamata untuk penglihatan jauhnya, maka

minta pasien tetap menggunakan kacamatanya selama pemeriksaan.
 

Ukur jarak 6 meter dari pasien dengan menggunakan meteran.
 

Pemeriksaan dimulai secara bergantian dimulai dengan mata kanan terlebih dahulu.

Pasien diminta untuk menutup mata kirinya dengan telapak tangannya tanpa menekan
 

Pegang kartu E sebisa mungkin sejajar dengan mata pasien
 

Mulai dengan ukuran huruf E yang terbesar yaitu 6/60. Minta pasien untuk menentukan

arah kaki huruf E tersebut. Ulangi sebanyak 3 kali dengan arah kaki yang berbeda beda. 
 

 

 

Pasien diminta menunjukan arah kaki huruf E kecil dan diulang sebanyak 5 kali dengan

arah yang berbeda. 
 

 

 

Sekarang minta pasien menutup mata kanannya dan ulangi langkah 5-7 diatas untuk

pemeriksaan mata kiri.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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2. MENGUKUR TAJAM 
    PENGLIHATAN JAUH
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2. MENGUKUR TAJAM 
    PENGLIHATAN JAUH

Interpretasi :

Tajam penglihatan 6/12 = tajam penglihatan normal

Tajam penglihatan <6/12 -6/60 = gangguan penglihatan ringan – sedang, maka pasien

harus dirujuk namun tidak harus segera

Tajam penglihatan <6/60 = gangguan penglihatan berat, maka pasien harus dirujuk

segera
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3. MELAKUKAN
    PEMERIKSAAN
    FUNDUSKOPI

Tujuan pembelajaran :

Alat yang dibutuhkan 

Persiapan
Menyiapkan ruangan serta alat yang

dibutuhkan untuk pemeriksaan

Mampu mengoperasionalkan alat

oftalmoskop direk

Dapat menggunakan oftalmoskop untuk

menilai reflek fundus pasien

Oftalmoskop direk

Pena dan catatan medis pasien

Persiapkan ruangan dengan

pencahayaan redup atau gelap

Mempersilakan pasien duduk

dengan nyaman

Selalu menjelaskan setiap

prosedur yang akan dilakukan

kepada pasien 

Mengetahui bagian-bagian alat

oftalmoskop direk

Gambar C. Oftalmoskop direk dan bagian - bagiannya
Sumber: Conde TP

Prosedur

Menyiapkan alat oftalmoskop direk dengan memastikan alat dalam keadaan meyala

kemudian atur kekuatan lensa di angka “0” 

Meminta pasien untuk melihat lurus ke depan

Pemeriksa duduk berhadapan kurang lebih 50 cm di hadapan pasien
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3. MELAKUKAN
    PEMERIKSAAN
    FUNDUSKOPI

Pegang oftalmoskop direk dengan sisi pasien

menghadap ke arah pasien, kemudian dekatkan

oftalmoskop ke mata pemeriksa. 

Pemeriksa melihat melalui jendela pemeriksaan sisi

pemeriksa kemudian mengarahkan cahaya yang keluar

ke arah pupil pasien.

Nilai reflek fundus pada mata pasien secara bergantian

dan dibandingkan antara kedua mata.

Catat hasil pada catatan medis pasien

Interpretasi :

Reflek fundus positif : berwarna merah oranye terang

Reflek fundus negatif : tidak ada pantulan cahaya/gelap

Gambar D. Contoh reflek fundus positif dan reflek fundus negatif
Sumber : Bowman
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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DAFTAR PUSTAKA



Langkah

1.   Menyiapkan alat dan ruangan yang dibutuhkan

5.   Catat semua keluhan pasien pada catatan medis pasien

3.   Mempersilakan pasien duduk dengan sopan

7.   Lakukan pemeriksaan mata menggunakan senter dan loop

9.   Catat seluruh hasil pemeriksaan pada catatan medis pasien.

2.   Sapa pasien dan keluarga pasien dengan hangat

6.   Periksa tajam penglihatan jauh pasien

4.   Tanyakan keluhan utama dan keluhan penyerta pasien

8.   Lakukan pemeriksaan funduskopi bila diperlukan

10.  Tentukan penanganan yang sesuai berdasarkan algoritma yang ada.

210
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LAMPIRAN

Lembar Penilaian Identifikasi Pasien dengan Gangguan Penglihatan

Nama peserta :

Tanggal :
Nama Penilai :
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LAMPIRAN

Langkah

1.   Menyiapkan alat dan ruangan yang dibutuhkan

3.   Menjelaskan setiap prosedur pemeriksaan ke pasien dengan jelas dan

      sabar

4.

5.

7.

6.

8.

2.   Mempersilakan pasien duduk dengan sopan

Tunjukan kartu E tumbling dalam jarak dekat kepada pasien. Jelaskan

bahwa anda akan menunjukan kartu E dengan kaki huruf E tersebut

akan mengarah ke salah satu arah dan pasien diminta untuk

menunjukan arah lengan/kaki huruf E tersebut ke arah mana. Pastikan

pasien mengerti dengan mencoba terlebih dahulu dalam jarak dekat

sampai pasien yakin.

Jika pasien sebelumnya sudah memakai kacamata untuk penglihatan

jauhnya, maka minta pasien tetap menggunakan kacamatanya selama

pemeriksaan.

Pemeriksaan dimulai secara bergantian dimulai dengan mata kanan

terlebih dahulu. Pasien diminta untuk menutup mata kirinya dengan

telapak tangannya tanpa menekan

Ukur jarak 6 meter dari pasien dengan menggunakan meteran.

Pegang kartu E sebisa mungkin sejajar dengan mata pasien

210

Lembar Penilaian Pengukuran Tajam Penglihatan Jauh

Nama peserta :

Tanggal :
Nama Penilai :



9.

10.

11.

12.

Mulai dengan ukuran huruf E yang terbesar yaitu 6/60. Minta pasien

untuk menentukan arah kaki huruf E tersebut. Ulangi sebanyak 3 kali

dengan arah kaki yang berbeda beda.

Pasien diminta menunjukan arah kaki huruf E kecil dan diulang

sebanyak 5 kali dengan arah yang berbeda.

Sekarang minta pasien menutup mata kanannya dan ulangi langkah 5-

7 diatas untuk pemeriksaan mata kiri.

Catat hasil pemeriksaan dan interpretasi tajam penglihatan pasien

Apabila pasien tidak dapat mementukan dengan benar maka tajam

penglihatan pasien <6/60

Apabila pasien dapat menentukan dengan benar minimal sebanyak

2 kali maka pemeriksaan dilanjutkan dengan huruf E yang

ukurannya lebih kecil yaitu 6/12.

 

Apabila pasien dapat menunjukan dengan benar minimal 3 kali

maka tajam penglihatan pasien 6/12 

Apabila pasien dapat menunjukan dengan benar kurang dari 3 kali

maka tajam penglihatan pasien <6/12 – 6/60

Pelatihan Identifikasi Gangguan Penglihatan 29

LAMPIRAN



Langkah

1.   Menyiapkan ruangan yang dibutuhkan

3.   Menjelaskan setiap prosedur pemeriksaan ke pasien dengan jelas dan

      sabar

4.

7.

8.

9.

2.   Mempersilakan pasien duduk dengan sopan

5.   Meminta pasien untuk melihat lurus ke depan

6.   Pemeriksa duduk berhadapan kurang lebih 50 cm di hadapan pasien

Menyiapkan alat oftalmoskopi direk dengan memastikan alat dalam

keadaan meyala kemudian atur kekuatan lensa di angka “0”

Pegang oftalmoskopi direk dengan sisi pasien menghadap ke arah

pasien, kemudian dekatkan pada mata pemeriksa. Pemeriksa menilai

reflex fundus dengan melihat dari lubang pemeriksa di alat

oftalmoskopi kemudian arahkan cahaya yang keluar ke arah pupil

pasien.

Nilai reflex fundus pada mata pasien secara bergantian dan

dibandingkan antara kedua mata

Catat hasil pada catatan medis pasien dan interpretasi hasil

pemeriksaan.

210
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LAMPIRAN

Lembar Penilaian Pemeriksaan Funduskopi

Nama peserta :

Tanggal :
Nama Penilai :


