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ABSTRAK 
 
Latar  Belakang : Bermain games virtual reality (VR) berbasis smartphone 
dengan tampilan tiga dimensi (3D) dilaporkan lebih menimbulkan kelelahan mata 
dibandingkan bermain games dengan smartphone saja. Saat melihat gambar 3D 
terdapat ketidakseimbangan antara akomodasi dan vergensi (konflik akomodasi-
vergensi). Pada tampilan 3D akomodasi akan tetap terfokus pada layar, sedangkan 
mata akan mempertahankan kemampuan untuk menyatukan gambar (fusi 
binokuler) dengan merubah vergensi. Perubahan ini akan mengakibatkan 
penurunan dari fusi binokuler vergensi dan terjadinya phoria. 
Tujuan : untuk membandingkan phoria yang timbul pada individu yang melakukan 
aktivitas bermain games virtual reality dan games smartphone. 
Method : Penelitian ini adalah penelitian analitik cross sectional dengan rancangan 
studi silang (crossover-design). Subjek penelitian adalah individu berusia 18-33 
tahun yang berada di lingkungan Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 
Bandung yang bersedia mengikuti penelitian dan memenuhi kriteria inklusi serta 
tidak memenuhi kriteria eksklusi. Dilakukan pengukuran phoria dengan prism 
alternate cover test sebelum dan sesudah melakukan aktivitas bermain games 
smartphone dan virtual reality selama 30 menit dengan washout diantara keduanya 
selama 30 menit.  
Hasil : Jumlah subjek pada penelitian ini adalah 32 orang dengan rerata usia 21 
tahun dengan rentang 19-32 tahun. Jumlah subjek laki-laki sebanyak 17 orang 
(53,1%) dan perempuan sebanyak 15 orang (46.9%). Pola phoria yang paling 
banyak ditemukan adalah exophoria 20 orang (62,5%) diikuti dengan orthophoria 
12 orang (37,5%). Dengan menggunakan uji wilcoxon, didapatkan perbedaan yang 
bermakna antara perubahan besar phoria dekat (r) setelah bermain games 
smartphone dan VR, dimana perubahan phoria lebih besar setelah bermain games 
VR (p<0.000). 
Simpulan : Perubahan phoria dekat setelah bermain games virtual reality lebih 
besar dibandingkan setelah bermain games smartphone pada emetropia. 
 
Kata Kunci : phoria, virtual reality, smartphone. 
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ABSTRACT 
 
Background : Playing smartphone-based virtual reality (VR) games with a three-
dimensional (3D) display is reported to cause more eye fatigue than playing games 
with smartphones alone. When viewing 3D images there is an imbalance between 
accommodation and vergence (accommodation-vergence conflict). In stereoscopic 
3D, accommodation will remain focused on the screen, while the eye will unify the 
image (binocular fusion) by changing the vergence. This change will decrease the 
ability of vergence for binocular fusion and the occurrence of phoria. 
Purpose : to compare change of phoria in individuals who perform activities 
playing VR games and smartphone games. 
Method : This research is a cross sectional analytic study with a cross-study design. 
Subjects were individuals aged 18-33 years who were in the National Eye Center 
Cicendo Eye Hospital in Bandung who were willing to participate in the study and 
meet the inclusion criteria and did not meet the exclusion criteria. Measurement of 
phoria were taken with the prism alternate cover test before and after the activity 
of playing smartphone games and virtual reality for 30 minutes with a washout 
between them for 30 minutes. 
Result : The total number of subjects in this study were 32 people with a mean age 
of 21 years with a range of 19-32 years. The number of male subjects was 17 people 
(53.1%) and women were 15 people (46.9%). The most common phoria pattern was 
exophoria of 20 people (62.5%) followed by orthophoria of 12 people (37.5%). 
Using the wilcoxon test, a significant difference was found between changes in near 
phoria (r) after playing smartphone and VR games, where changes in near phoria 
were greater after playing VR games (p <0.000). 
Conclusion : The change in near phoria after playing virtual reality games is 
greater than the change after playing smartphone games on emetropia 
 
Keywords : phoria, virtual reality, smartphone 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

     Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, tidak hanya dapat kita 

temui dalam komunikasi, informasi, edukasi namun juga dalam dunia games. 

Setidaknya satu orang dalam 60% populasi rumah tangga di Amerika bermain 

games secara teratur, minimal 3 jam selama seminggu, dan setidaknya hampir 65% 

dari populasi memiliki satu perangkat untuk bermain video games. Di Asia tenggara 

pada tahun 2014, diperkirakan hampir 126 juta orang bermain games dari total 

populasi 626 juta. Di tahun yang sama di Indonesia, persentase bermain games 

mencapai 13,4% dengan total penghasilan dari dunia games mencapai 181 juta US 

dolar. Dari teknologi games dua dimensi (2D) dengan kualitas gambar yang 

sederhana, saat ini sudah banyak ditemui games berteknologi tiga dimensi (3D). 

Kualitas 3D dirasakan dapat memberikan sensasi yang lebih dalam penggunaannya. 

Salah satu keunggulan dalam 3D adalah adanya penglihatan stereoskopis yang 

dapat memberikan persepsi kedalaman, sehingga gambar telihat lebih hidup, 

menarik dan nyata.1-3 

     Perkembangan dunia games 3D selain menggunakan perangkat gawai, console, 

active-shutter glasses dan joystick, salah satu teknologi terbaru adalah dengan 

penggunaan head-mounted virtual reality (HM-VR). eMarketer memperkirakan 

sebanyak 42,9 juta orang (13% dari populasi) di AS menggunakan virtual reality 

(VR) setidaknya sebulan sekali. Industri games juga mendorong pertumbuhan 

penggunaan headset VR. Pasar internasional games VR memperkirakan 
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pendapatan yang diperoleh pada tahun 2020 sebesar 22,9 milyar USD meningkat 

dari 3,6 milyar USD pada  tahun 2016. Jenis head-mounted virtual reality (HM-

VR) yang cukup banyak digunakan saat ini adalah dengan menggunakan 

smartphone dalam penggunaannya (mobile-rendered HMD). Head-mounted 

display tipe ini umumnya mudah digunakan, harganya lebih murah, dan kualitas 

gambar yang dihasilkan pun cukup memadai.4-6 

     Penggunaan VR selain dalam dunia games, sudah digunakan dalam dunia medis 

dalam pelatihan virtual para ahli bedah untuk operasi yang  rumit, terapi fobia 

dalam perawatan kesehatan mental, simulasi ruang operasi 3D, dan manajemen 

nyeri kronis. Virtual reality digunakan juga dalam terapi EMDR (Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing) yang memungkinkan untuk membingkai 

kembali memori traumatis melalui gerakan mata, pada beberapa bidang manajemen 

perawatan seperti terapi kanker, terapi autisme & depresi. Seiring meningkatnya 

kebutuhan untuk teknik diagnostik inovatif, terapi gangguan neurologis, dan 

peningkatan kesadaran penyakit oleh masyarakat diperkirakan keuntungan yang 

diperoleh dari penggunaan VR juga akan meningkat.7-10  

     Salah satu kelebihan yang ditampilkan dalam penggunaan VR adalah adanya 

efek 3D dengan persepsi ruang, sehingga memberikan gambaran lebih hidup, nyata 

dan menarik akibat penglihatan stereoskopis yang ditimbulkan. Stereoskopis 3D 

adalah bentuk hiburan yang populer dan dengan cepat menjadi industri besar, 

namun banyak orang merasa stereoskopis 3D tidak nyaman. Salah satu efek yang 

sudah cukup lama diperbincangkan dan keluhan yang dirasakan yang berhubungan 

dengan stereoskopik 3D adalah gejala asthenopia. Berdasarkan survei Digital Eye 
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Strain (DES) 2016 yang dilakukan pada lebih dari 10.000 orang dewasa di Amerika 

Serikat, melaporkan proporsi gejala kelelahan mata yang ditimbulkan sebesar 65%, 

dengan perempuan lebih sering mengalaminya daripada laki-laki (69% vs 60%). 

Asthenopia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketegangan dan 

atau kelelahan pada mata yang dipicu oleh aktivitas penglihatan. Keluhan ini dapat 

disebabkan oleh faktor eksternal dikarenakan reflex mengedip yang berkurang saat 

menggunakannya sehingga menimbulkan keluhan mata kering, berair dan merah 

dan juga disebabkan faktor internal seperti adanya konfliks akomodasi-

konvergensi, akomodasi yang lama dan berlebih, binocular parallax, adanya 

pergerakan kepala (head motion) dan konfliks visual-vestibular yang 

mengakibatkan keluhan motion sickness.11-17 

          Dalam penglihatan normal, vergensi dan jarak fokus akomodasi akan sejajar 

satu sama lain. Dalam tampilan stereoskopis 3D, terdapat ketidakseimbangan dari 

akomodasi dan vergensi. Jarak akomodasi akan terfiksasi pada tampilan layar, 

sedangkan jarak vergensi akan bervariasi tergantung pada jarak yang disimulasikan. 

Kelelahan dan ketidaknyamanan visual terjadi ketika mata berusaha menyesuaikan 

vergensi dan akomodasi dengan tepat, sehingga terjadi konflik akomodasi-

vergensi. Konflik ini akan menimbulkan beberapa masalah diantaranya terdapat 

distorsi persepsi, kesulitan dalam fusi, dan terjadinya phoria akibat vergensi yang 

berubah-ubah.18-22 

     Penelitian yang dilakukan oleh Zhuo ZP menemukan terjadinya perubahan 

phoria baik jauh atau dekat (exophoria) setelah menonton televisi (TV) 3D 

dibandingkan 2D. Penelitian oleh Karpicka dan Howarth menemukan perubahan 
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pola phoria (lebih exophoria) setelah bermain games komputer 3D dibandingkan 

dengan 2D. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Morse, terjadi 

perubahan pola phoria (lebih exophoria) setelah bermain games VR. Perubahan 

pola phoria dikaitkan dengan kemampuan konvergensi yang mengalami penurunan. 

Pada saat melihat stereoskopis 3D dengan jarak dekat, terlepas dari konflik 

akomodasi-vergensi yang ada, mata akan melakukan konvergensi untuk mencapai 

fusi binokuler. Kontraksi otot yang terus menerus untuk melakukan konvergensi 

akan mengakibatkan kelelahan pada otot-otot ekstraokuler. Penurunan fusi vergensi 

dapat menimbulkan gejala kelelahan visual yang bervariasi seperti penglihatan 

buram, diplopia dan sakit kepala. Beberapa parameter pengukuran yang dapat 

dilakukan dalam mengevaluasi efek fungsi penglihatan pada stereoskopis 3D yaitu 

akomodasi, vergensi dan phoria.23-25 

    Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

perubahan phoria dekat pada usia dewasa muda setelah bermain games VR 3D 

berbasis smartphone dan bermain games smartphone 2D, dan disusunlah tema 

sentral penelitian sebagai berikut.  

Perkembangan teknologi dapat ditemukan dalam dunia digital untuk informasi, 
edukasi dan dalam dunia games. Perkembangan dalam dunia games dari kualitas 
gambar sederhana dengan teknologi 2D, saat ini sudah banyak ditemukan games 
berteknologi 3D dengan tampilan stereoskopis yang membuat gambar lebih terlihat 
menarik, hidup dan pengalaman yang berbeda. Salah satu teknologi alat dalam 
menikmati games 3D adalah dengan menggunakan virtual reality (VR) head-
mounted. Bermain games VR berbasis smartphone dengan tampilan 3D dilaporkan 
lebih menimbulkan kelelahan mata dibandingkan bermain games dengan 
smartphone saja. Saat melihat gambar 3D terdapat ketidakseimbangan antara 
akomodasi dan vergensi. Pada tampilan 3D akomodasi akan tetap terfokus pada 
layar, sedangkan mata akan mempertahankan kemampuan untuk menyatukan 
gambar (fusi binokuler) dengan merubah vergensi. Perubahan ini akan 
mengakibatkan penurunan dari fusi binokuler vergensi dan terjadinya phoria. 
Phoria sendiri merupakan keadaan yang dapat mempercepat terjadinya asthenopia 
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dalam penglihatan binokuler. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat 
perbandingan terjadinya phoria terhadap individu yang bermain games VR dan 
smartphone.  
 

1.2 Rumusan Masalah  

     Apakah perubahan phoria dekat pada individu yang bermain games virtual 

reality lebih besar daripada individu yang bermain games smartphone pada 

emetropia ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

    Membandingkan phoria yang timbul pada individu yang melakukan aktivitas 

bermain games virtual reality dan games smartphone. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Kegunaan Ilmiah  

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan pola phoria 

yang timbul pada individu yang melakukan aktivitas bermain games VR 

dibandingkan dengan bermain games smartphone. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan gambaran mengenai salah satu faktor yang mempengaruhi 

terjadinya asthenopia yang berhubungan dengan bermain games VR. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis  

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam memberikan 

edukasi dan informed consent kepada pasien mengenai pengaruh bermain games 

VR dan smartphone dalam menyebabkan asthenopia.  
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS  

2.1 Kajian Pustaka 	

2.1.1 Virtual Reality (VR) 

      Virtual Reality (VR) merupakan teknologi simulasi komputer yang bersifat 

non-invasif yang dapat menghasilkan gambaran imersif dan 3D dalam melihat dan 

melakukan sesuatu sehingga merasakan pengalaman seperti berada di dunia nyata. 

Teknologi VR yang saat ini sering digunakan dan berkembang pesat dalam dekade 

terakhir adalah  head-mounted visual displays (HMDs). Perkembangan HMDs dari 

hanya menempatkan layar dan lensa kedalam sebuah alat (tethered HMD) hingga 

saat ini dapat menggunakan smartphone dalam penggunannya (mobile-rendered 

HMD). Head-mounted display VR membuat pengguna merasakan pengalaman 3D 

seperti memasuki dunia baru dengan keberadaan fisik di dalam lingkungan tersebut, 

dan secara tidak langsung menutup akses terhadap dunia luar.26-8. 

     Head-mounted display VR menggunakan layar monitor kecil yang ditempatkan 

di depan mata dengan tampilan gambar yang sedikit berbeda pada masing-masing 

mata. Jarak kedua layar pada HMD VR dari mata sangat dekat (2 cm), meskipun 

gambaran yang timbul dan difokuskan akan lebih jauh karena adanya sistem optik 

dengan menggunakan lensa dioptri berkekuatan besar seperti lensa fresnel sehingga 

titik fokus akan berada lebih jauh dari layar. Pada HMD VR untuk meningkatkan 

resolusi gambar maka digunakan panel Liquid Crystal Display (LCD).  Penggunaan 

HMD yang tertutup dari dunia luar, menghasilkan gambaran panoramik seluas 360 

derajat, sehingga pengguna dapat melihat tampilan visual ketika menggerakkan 
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kepala ke semua arah, meskipun lapang pandang sebenarnya (Field of View) hanya 

± 100°.13,29-30 

     Saat ini sudah banyak dapat ditemui tipe dan jenis VR. Beberapa jenis VR dari 

harga termurah yang dikembangkan untuk smartphone android seperti google 

cardboard seharga 5-20 US dollar samoai dengan Oculus Rift dengan kisaran harga 

399 US dollar, Microsoft HoloLens dengan teknologi hologram terbaru, Playstation 

VR, HTC’s Vive dan Samsung Gear VR.31-5 

 

Gambar 2.1 Samsung VR Gear 
Dikutip dari : Shortlist31 

 

     Perkembangan teknologi VR membuat teknologi ini banyak dimanfaatkan oleh 

berbagai bidang kehidupan seperti arkeologis, medis dan arsitektur. Teknologi VR 

dapat membentuk dunia virtual dengan gambaran 3D seperti gambaran bangunan, 

pemandangan, kapal selam, kapal luar angkasa, ekskavasi arkeologikal, anatomi 

tubuh manusia, rekonstruksi tempat kejadian perkara (crime scene) dan sistem tata 

surya. Penggunaan VR dalam dunia games sendiri juga mengalami peningkatan 

dalam dekade terakhir ini.36-9  

     Tampilan stereoskopis 3D yang ditawarkan VR membuat gambar terlihat lebih 

menarik, namun kelelahan visual yang ditimbulkan setelah penggunaannya cukup 

banyak dilaporkan. Pada penelitian yang dilakukan Mon-William dkk melaporkan 
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beberapa gejala kelelahan visual pada penggunaan HMD, seperti sakit kepala, mata 

lelah, mual, penurunan tajam penglihatan binokuler, stress binokuler dan terjadinya 

perubahan phoria dan peningkatan near point of convergence (NPC). Kelelahan 

visual yang terjadi tidak saja dikaitkan dengan kualitas gambar, jarak kerja yang 

dekat terhadap layar, juga kebutuhan antara akomodasi dan vergensi yang 

meningkat dalam penggunaaan HMD.17,40  

     Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan dalam menggunakan VR adalah 

aktivitas bermain games. Tampilan games dengan stereoskopis 3D dirasakan 

memberikan sensasi yang lebih dan menarik dalam penggunannya. Beberapa 

pilihan games yang dapat ditemukan dalam penggunaan VR seperti games aksi 

(action), petualangan (adventure), olahraga (sport), balapan (racing), berlari 

(endless runner) dan arcade game. Salah satu jenis game yang cukup sering 

dimainkan adalah game arcade Smash Hit. Game Smash Hit awalnya 

dikembangkan pada smartphone dan saat ini dapat dimainkan dengan 

menggunakan head mounted VR. Pada game Smash Hit di smartphone, pemain 

mengetuk layar (tap) untuk melepaskan bola ke udara di depan mereka. Tujuannya 

untuk menghancurkan kristal yang berada di depan sehingga pecah berkeping-

keping. Pemain memulai dengan bola metalik dan diharuskan mengenai piramida 

dan objek polyhedral untuk mendapatkan bola lebih banyak untuk menghancurkan 

objek lainnya. Jika pemain tidak mengenai target, maka bola akan berkurang. Game 

ini akan berhenti jika pemain tidak memiliki bola untuk ditembakkan lagi. Pada 

game Smash Hit di VR, konsep yang dimiliki sama, hanya saja pemain akan 

mengerakkan kepala untuk mengarahkan tembakan ke target dan menekan 
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touchpad yang ada untuk menembak. Pada kedua versi games ini, pemain akan 

bermain sebagai perspektif orang pertama (first person shooter). Game Smash Hit 

baik versi smartphone maupun VR memiliki fitur yang sama.41-2 

  

Gambar 2.2 Games Smash Hit Smartphone & VR 
Dikutip dari : Oculus42 

 
2.1.2 Stereoskopis 

     Pada saat kita melihat sekitar dengan kedua mata, akan terbentuk persepsi dunia 

tiga dimensi (3D) akibat adanya persepsi kedalaman, sehingga kita bisa 

memperkirakan jarak suatu benda, kedalamannya, dan jaraknya dengan benda lain. 

Gambaran yang ada ini nantinya akan ditangkap oleh permukaan retina dan 

diproyeksikan kembali di korteks visual okulomotor. Fusi binokuler yang baik 

tercapai ketika terdapat kerjasama dari intraretina dan ekstraretina (kemampuan 

fiksasi dan kemampuan fungsi ekstraokuler).17  

     Pada saat melihat, kedua mata akan menangkap gambaran yang berbeda karena 

adanya  jarak antara kedua mata. Gambar yang berbeda yang ditangkap oleh retina 

disebut sebagai perbedaan binokuler (binocular disparity) dan dapat memberikan 

persepsi kedalaman suatu objek. Pada penglihatan monokular normal untuk 

membentuk persepsi kedalaman, objek yang berada lebih dekat atau lebih jauh dari 
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titik fokus akan terlihat buram pada retina. Semakin jauh dari titik fokus akan 

semakin meningkat keburamannya.17,39 

 

Gambar 2.3 Binokular dan Monokular Cues 
Dikutip dari : Blackmore39 

 

     Perbedaan gambar horizontal diperlukan dalam persepsi kedalaman. Pada saat 

kita memfiksasikan suatu objek, mata akan bergerak bersamaan dengan arah yang 

berlawanan sehingga gambar yang diterima tepat berada di titik korespondensi 

retina. Mata akan menyatukan perbedaan yang ada untuk membentuk suatu fusi 

binokuler. Fusi yang efisien hanya mungkin terjadi di wilayah kecil yang disebut 

daerah fusi panum, dekat dengan horopter, di mana sistem visual melihat satu objek 

tunggal.  Horopter adalah ruang di udara dimana semua gambar akan menstimulasi 

titik-titik korespondensi pada retina pada kedua mata (zero retinal disparity). 

Disparitas retina yang berlebihan sangat sulit untuk menyatu pada bagian perifer 

bidang visual.15,17 
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     Titik-titik yang berada di depan dan belakang horopter memiliki perbedaan 

binokuler yang tidak nol. Sebuah objek yang berada lebih dekat (di depan) dari titik 

fiksasi, maka akan terjadi crossed disparity, sedangkan bila berada lebih jauh (di 

belakang) maka akan menghasilkan uncrossed disparities. Meningkatnya masalah 

perbedaan disparitas semakin besar dengan meningkatnya jarak antara objek dan 

titik fiksasi.15  

 

Gambar 2.4 Penglihatan Normal dan Stereo 3D (Akomodasi dan Vergensi) 
Dikutip dari : Shibata15 

 

     Pada tampilan steresokopis 3D akibat adanya disparitas binokuler, dua gambar 

yang  berbeda pada kedua mata akan  mewujudkan tampilan gambar tiga dimensi 

yang berbeda bisa didepan (crossed) atau di belakang (uncrossed) dari layar 

tergantung dari tampilan yang diinginkan. Perbedaan disparitas yang besar maka 

akan terbentuk tampilan gambar terletak di depan layar, sedangkan bila terjadi 

disparitas yang tumpang tindih (overlapped), maka akan terlihat di belakang layar.  

Hal ini yang dapat menimbulkan kelelahan visual akibat adanya tampilan crossed 
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dan uncrossed dalam membentuk tampilan 3D. Mata akan berusaha melakukan 

vergensi yang berbeda-beda sesuai tampilan 3D yang diinginkan dengan akomodasi 

yang tetap terfokus pada layar. Selain hal diatas, beberapa hal yang  dapat 

menimbulkan kelelahan visual saat penggunaan VR seperti lapang pandang (field 

of view) yang lebih kecil dari lapang pandang normal, kemampuan pixel grafis  dari  

tampilan 3D yang kita lihat, latensi gambar dan binocular parallax.15,17,43 

 

Gambar 2.5 Prinsip Binokular 3D  
Dikutip dari : PADI43 

 

2.1.3 Konflik Akomodasi-vergensi      

     Vergensi merupakan pergerakan kedua mata dengan arah berlawanan saling 

mendekat untuk melihat objek dekat (konvergensi) atau saling menjauh untuk 

melihat objek jauh (divergen). Proses ini diperlukan untuk meletakkan bayangan 

benda  tepat di area yang sama pada kedua retina, sehingga terbentuk fusi binokuler. 

Pada waktu yang sama, mata juga akan memfokuskan benda yang ada melalui 

proses akomodasi sehingga didapatkan gambaran yang nyata dan satu (single 
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binocular vision). Akomodasi adalah kemampuan mata untuk merubah kekuatan 

refraksi lensa agar dapat fokus melihat obyek pada berbagai jarak secara otomatis. 

Kedua proses ini saling berhubungan. Gangguan pada vergensi akan menimbulkan 

keluhan penglihatan ganda sedangkan bila terdapat gangguan pada akomodasi, 

maka timbul keluhan buram. Fusi binokuler didapat dengan menyatukan perbedaan 

gambar pada kedua mata baik horizontal, vertikal atau torsional melalui aktifitas 

vergensi. Disfungsi vergensi dapat meliputi kelainan motorik seperti konvergen 

insufisiensi, heterophoria dan kemampuan vergensi yang buruk. Individu dengan 

kelainan visual binokular akan mengalami keluhan dengan penggunaan aktifitas 

mata secara terus menerus.14,15,22 

     Pada penglihatan normal, terdapat keseimbangan antara akomodasi dan vergensi 

dengan jarak yang sama. Seseorang akan melakukan vergensi binokuler  saat 

melihat suatu objek, dan memfokuskan bayangan pada retina.  Secara spesifik, 

perubahan akomodasi akan mengakibatkan perubahan pada vergensi 

(accommodative-vergence) dan sebaliknya perubahan pada vergensi 

mengakibatkan perubahan pada akomodasi (vergence-accommodation).13,15,22 

     Pada saat bermain games menggunakan smartphone ataupun VR pada jarak 

dekat, diperlukan akomodasi dan vergensi yang baik dan terus menerus. 

Perbedaannya saat bermain games smartphone dua dimensi, tidak terjadi konflik 

antara akomodasi dan vergensi. Otot siliar dan otot ekstraokuler akan berkontraksi 

secara menetap sehingga aktivitas antara otot ekstraokuler dan otot siliar tetap 

seimbang. Saat bermain games dua dimensi aktifitas otot ekstraokuler lebih ringan 

dibandingkan tiga dimensi. Konflik akomodasi-vergensi merupakan masalah yang 
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sering terjadi pada penggunaan HMD dan tampilan layar stereoskopis umumnya. 

Pada penglihatan stereoskopis 3D jarak fokus terfiksasi pada jarak mata ke layar, 

sedangkan jarak vergensi bervariasi bergantung dari gambar terhadap layar. 

Konflik ini memaksa otak untuk beradaptasi terhadap perbedaan yang ada, 

sehingga waktu fusi binokuler meningkat, sedangkan akurasinya berkurang. 

Kemampuan vergensi yang terus meningkat, membuat kelelahan pada otot 

ekstraokuler. Hal ini memicu terjadinya kelelahan visual (asthenopia) khususnya 

pada penggunaan dalam jangka lama. Efek samping kelelahan visual masih terus 

dirasakan oleh sebagian orang bahkan setelah penghentian penggunaannya.44-6 

 

2.1.4 Asthenopia 

     Asthenopia dapat didefinisikan sebagai gangguan penglihatan visual yang 

disebabkan oleh kelelahan mata akibat aktifitas penglihatan secara terus menerus. 

Beberapa gejala non spesifik yang dirasakan seperti mata lelah, rasa tidak nyaman, 

rasa terbakar, iritasi, nyeri, sakit kepala dan gejala spesifik seperti penglihatan 

buram, penglihatan ganda, gatal, berair dan mata kering. Pada beberapa penelitian 

yang dilakukan oleh Lawson, Cobb, Nichol dan Stanney melaporkan bahwa 5% 

dari penggguna imersif VR melaporkan beberapa gejala ketidaknyamanan yang 

membuat pengguna berhenti menggunakannya, 5% lainnya tidak melaporkan 

gejala apapun, sedangkan sisanya (70%-90%) mengeluhkan gejala ringan dalam 

penggunaannya.47-9,50 

     Beberapa kemungkinan penyebab ketidaknyamanan visual saat melihat 

tampilan stereoskopis 3D, diantaranya disebabkan oleh ketidaknyamanan kacamata 
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3D yang digunakan untuk memisahkan gambar kedua mata, ketidaksejajaran 

(misalignment) gambar, orientasi kepala yang tidak tepat, konflik akomodasi-

vergensi, kilatan cahaya (flicker) atau artefak gerak, dan konflik visual-vestibular. 

Konflik akomodasi-vergensi merupakan salah satu penyebab terbesar timbulnya 

asthenopia pada HMD dan cukup banyak diperbincangkan. Titik fokus akomodasi 

selalu tetap pada layar sedangkan vergensi akan menyesuaikan di depan atau 

belakang titik fokus. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan penurunan dari 

kemampuan vergensi akibat aktivitas otot ekstraokuler secara terus menerus dan 

dalam waktu yang lama. Kemampuan vergensi yang menurun akan mengakibatkan 

mata tidak mampu mempertahankan fusi binokuler dan timbul gejala heterophoria. 

Heterophoria sendiri diduga merupakan faktor resiko terjadinya asthenopia pada 

pengguna stereoskopis 3D.15,17,47,51,52 

 

2.1.5 Heterophoria 

     Orthophoria adalah keadaan mata dengan kedudukan yang baik. Pada 

kenyataanya keadaan orthophoria lebih jarang ditemukan pada populasi. 

Heterophoria dalam deviasi kecil lebih seing ditemukan (70-80% populasi). 

Heterophoria atau dapat disingkat dengan phoria merupakan keadaan deviasi laten. 

Heterophoria umunya bersifat normal, tanpa gejala dan tidak membutuhkan 

pengobatan. George T Steven (1886) memperkenalkan istilah heterophoria dan 

mendefinisikan sebagai suatu abnormalitas pengaturan otot-otot mata. Pada 

heterophoria, kemampuan binokuler biasanya terjaga dengan mempertahankan 

keseimbangan otot mata. Perbedaan heterophoria dengan strabismus adalah 
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kemampuan untuk menjaga penglihatan binokuler. Heterophoria terjadi ketika fusi 

binokuler diganggu, sedangkan strabismus keadaannya menetap. Heterophoria 

dapat dibedakan menjadi orthoporia, esophoria dan exophoria.14,53 

     Mata akan berada dalam keadaan “istirahat” ketika tidak terdapatnya rangsangan 

visual. Hal ini dapat terjadi ketika berada dalam keadaan gelap total, dimana tidak 

terdapatnya rangsangan visual dan kedua mata berada dalam keadaan relaksasi 

posisi tonik. Saat mata melakukan fiksasi pada suatu target dan mata sebelahnya 

dilakukan oklusi, mata yang dioklusi akan berelaksasi pada posisi istirahat. 

Keadaan deviasi yang terjadi dapat berupa esophoria atau eksophoria. Variasi 

terjadi akibat perbedaan anatomi otot ekstraokuler, kelainan refraksi, peningkatan 

usia dan atau fungsi fusi yang lemah. Deviasi laten kecil dapat ditemukan pada 

penglihatan visual yang normal tanpa ada gangguan yang terjadi pada fusi motorik 

yang disebut dengan heterophoria terkompensasi (compensated heterophoria). 

Individu akan memiliki penglihatan binokuler tunggal (binocular single vision). 

Heterophoria terdekompensasi (decompensated heterophoria) akan timbul jika fusi 

motorik tidak adekuat yang dapat menimbulkan gejala visual dan timbulnya deviasi 

manifes.52,53 

     Fusi binokuler didapat dengan menyatukan perbedaan gambar pada kedua mata 

baik horizontal, vertikal atau torsional akibat kemampuan vergensi mata. Fusi 

konvergen (fusional convergence) menghilangkan perbedaan bitemporal retina dan 

mengontrol exophoria. Fusi divergen (fusional divergence) menghilangkan 

perbedaan binasal retina dan mengontrol esophoria. Fusi binokuler yang baik akan 

mempertahankan fungsi sensorik dan motorik.48,51 
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      Asthenopia yang terjadi pada pengguna VR HMD dapat disebabkan atau 

diinduksi kelainan penglihatan seperti heterophoria, insufisiensi vergensi, atau 

disfungsi akomodasi. Penurunan fungsi vergensi juga dapat terjadi akibat konflik 

akomodasi-vergensi pada penggunaan VR, sehingga mengakibatkan terjadinya 

phoria akibat mata tidak mampu mempertahankan kemampuan fusi akibat 

kelelahan otot ekstraokuler. Pada penelitian yang dilakukan Watten dengan 

mengamati para pekerja yang bekerja di depan komputer setiap harinya didapatkan 

penurunan kemampuan vergensi di sore hari dan terjadinya exophoria.14,17,54-6. 

    Heterophoria dapat diukur dengan berbagai metode pengukuran, dengan 

menggunakan prisma dan alternate cover test, dengan memecah fusi binokuler dan 

menentukan pola phoria dan kemudian dengan menggunakan prisma diukur besar 

deviasi yang ada, menggunakan phoropter dengan metoda von graefe, penggunaan 

amblyoscope (synoptophore), modified thorington tes, penggunaan maddox rod dan 

maddox wing.13,53,57-9,60-1 

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

     Perbedaan mendasar dalam bermain games VR dan games smartphone adalah 

adanya gambaran 3D yang ditampilkan oleh VR, sehingga gambar terlihat lebih 

hidup dan menarik. Penglihatan 3D merupakan penglihatan stereoskopis yang 

membutuhkan kerjasama dari fusi binokular, kemampuan akomodasi dan vergensi 

seseorang yang baik. Akomodasi adalah kemampuan mata untuk merubah kekuatan 

refraksi lensa agar dapat fokus melihat obyek pada berbagai jarak secara otomatis.  

Vergensi adalah kemampuan mata untuk menyatukan perbedaan gambar horizontal 
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yang ada sehingga terbentuk suatu fusi binokuler. Bermain games VR dan 

smartphone dalam waktu berkepanjangan dalam jarak dekat membutuhkan 

akomodasi dan vergensi yang terus menerus. Peningkatan kebutuhan vergensi dan 

adanya kebutuhan akomodasi yang berkepanjangan menjadi dasar terjadinya 

kelelahan visual atau asthenopia.  

     Pada penglihatan normal, terdapat keseimbangan antara akomodasi dan vergensi 

dengan jarak yang sama. Pada proses penglihatan tiga dimensi melalui sebuah layar 

menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara akomodasi dan vergensi. Jarak 

titik fokus selalu tetap pada sebuah layar VR sedangkan jarak vergensi bervariasi 

tergantung letak bayangan benda. Hal ini membuat aktifitas vergensi dirasa lebih 

berat dibandingkan dengan akomodasi.  

     Peningkatan kebutuhan aktivitas vergensi pada otot ekstraokuler secara terus 

menerus dan dalam waktu yang lama dapat menurunkan kemampuan otot 

ekstraokuler. Kemampuan otot yang menurun mengakibatkan terjadinya phoria 

akibat ketidakmampuan mempertahankan fusi binokuler. Keadaan phoria sendiri 

pada populasi normal merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya 

asthenopia lebih besar dalam penglihatan stereoskopis 3D. 

     Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran di atas, maka disusunlah 

premis sebagai berikut : 

Premis 1 : Kebutuhan antara akomodasi dan vergensi meningkat dalam 

penggunaaan VR dan smartphone. Bermain games pada VR dan smartphone dalam 

jarak dekat membutuhkan kemampuan vergensi yang terus menerus dan 

berkepanjangan.17,26-8,42 
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Premis 2 : Peningkatan kebutuhan aktivitas vergensi pada otot ekstraokuler secara 

terus menerus dan dalam waktu yang lama dapat menurunkan kemampuan otot 

ekstraokuler.15,17,46,50,51 

Premis 3 : Kemampuan otot yang menurun mengakibatkan terjadinya phoria akibat 

ketidakmampuan mempertahankan fusi binokuler.15,17,46,50,51 

Premis 4 : Pada penglihatan stereoskopis 3D pada VR jarak fokus terfiksasi pada 

jarak mata ke layar, sedangkan jarak vergensi bervariasi bergantung dari gambar 

terhadap 1ayar. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan timbulnya konflik 

akomodasi-vergensi.43-5 

Premis 5 : Pada penglihatan 2D dengan smartphone, terdapat keseimbangan antara 

akomodasi dan vergensi dengan jarak yang sama.13,15,22 

Premis 6 : Konflik akomodasi-vergensi memicu timbulnya phoria lebih besar akibat 

kebutuhan vergensi yang meningkat. Keadaan phoria sendiri pada populasi normal 

dapat memicu terjadinya kelelahan visual lebih besar dalam penglihatan 

stereoskopis 3D.14,17,53-5 

 

2.3 Hipotesis 

     Perubahan  phoria dekat bermain games menggunakan virtual reality lebih besar 

dibandingkan pada games smartphone pada emetropia. 
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2.4 Skema Kerangka Pemikiran  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subyek dan Bahan Penelitian  

3.1.1 Subyek Penelitian  

     Populasi target adalah individu berusia 18 - 33 tahun yang memenuhi kriteria 

inklusi, tidak termasuk kriteria eksklusi, yang bersedia mengikuti penelitian dengan 

mengisi lembar persetujuan penelitian (informed consent) dan terjangkau berada di 

lingkungan Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. 

 

3.1.2 Kriteria Inklusi	

1. Subjek berusia antara 18 sampai 33 tahun 

2. Posisi bola mata orthotropia saat melihat dekat dan jauh 

3. Gerakan bola mata baik ke segala arah 

4. Tajam penglihatan masing-masing mata 1.0 tanpa koreksi untuk penglihatan jauh 

dan 1M/N8  untuk penglihatan dekat. 

6. Stereoakuiti dekat dengan TNO < 60 derajat busur 

7. Tidak memiliki riwayat operasi katarak 

 

3.1.3 Kriteria Eksklusi 	

1. Terdapat kelainan okular yang dapat mengganggu media refraksi seperti sikatriks 

kornea, katarak. 

2. Memiliki myasthenia  gravis. 
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3. Riwayat menggunakan obat-obatan yang dapat mempengaruhi proses akomodasi  

seperti penggunaan obat tetes siklopegik. 

 

3.1.4 Pemilihan Sampel 

     Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling terhadap individu yang 

telah memenuhi kriteria inklusi serta bersedia mengikuti penelitian sampai 

terpenuhi jumlah sampel. 

 

3.1.5 Penentuan Besar Sampel 

     Ukuran sampel minimal berdasarkan tujuan penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan rumus besar sampel untuk menguji perbedaan dua rata-rata data 

berpasangan yaitu : 

𝑛 = 	
𝑆%(𝑍𝛼 + 𝑍*)%

𝑑% 	
Dengan : 

n = ukuran sampel per kelompok 

S = standar deviasi gabungan 

Zα = nilai deviasi Z dari tabel distribusi normal standar untuk taraf 

signifikansi yang dipilih 

Zβ = nilai deviasi Z dari tabel distribusi normal standar untuk power test 

yang dipilih 

d = besarnya perbedaan rata-rata yang secara klinis bermakna 
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     Pada penelitian ini dipilih taraf signifikansi α = 5% hipotesis satu arah maka  (Zα 

= 1,64); 1-β = 95% (Zβ = 1,64). Besarnya S ditentukan berdasarkan rumus Deming 

rule, S = 0,24 x rentang = 1,2;  dan besarnya d ditentukan 1.  

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperlukan ukuran sampel untuk masing-

masing kelompok sebanyak 15,49 ≈ 16 pasien. 

Menurut Gay dan Diehl (1992):  sampel haruslah sebesar-besarnya. Pendapat ini 

mengasumsikan bahwa semakin banyak sampel yang diambil maka akan semakin 

representatif dan hasilnya dapat digeneralisasi. Ukuran sampelnya tergantung jenis 

penelitiannya: 

1.  Penelitiannya deskriptif, maka sampel minimumnya = 10% dari populasi  

2.  Penelitian korelasional, sampel minimumnya 30 unit  

3.  Penelitian kausal perbandingan, sampelnya sebanyak 30 unit per grup  

4.  Penelitian eksperimental, sampel minimumnya adalah 15 unit per grup  

Maka berdasarkan pendapat Gay n Diehl (1992) maka sampel penelitian ini 

minimal adalah 15 orang  perkelompok .  

     Berdasarkan rumus diatas maka jumlah sampel minimal yang diambil pada 

penelitian ini sebanyak 16 subjek penelitian, maka total sampel yang diperlukan 

sebesar 32 sampel. 

 

3.1.6 Bahan dan Alat Penelitian 	

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Auto chart projector 

2. Kartu baca dekat 
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3. Stereoakuiti TNO 

4. Lampu celah biomikroskop 

5. Senter 

6. Penggaris 

7. Funduskopi direk 

8. Stopwatch 

9. Occluder 

10. Prisma Bar/Loose 

11. Televisi 

12. Virtual Reality (VR) Samsung Gear 2 

13. Smartphone Samsung 

14. Chromecast 

 

3.2 Metode Penelitian 	

3.2.1 Rancangan Penelitian  

     Penelitian ini merupakan penelitian analitik cross-sectional dengan rancangan 

studi silang (crossover-design). 

 

3.2.2 Identifikasi Variabel  

3.2.2.1 Variabel Bebas dan Tergantung 

     Variabel bebas penelitian ini adalah aktivitas bermain games dengan 

menggunakan VR dan smartphone. Variabel tergantungnya adalah perubahan 

phoria akibat penurunan kemampuan vergensi.  
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3.2.2.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Phoria didefinisikan sebagai keadaan deviasi laten yang dinilai dengan 

memecah fusi binokuler dengan melakukan prism alternate cover test 

sebelum dilakukan perlakuan dan dinilai kembali setelah bermain games 

VR atau smartphone yang diukur sebagai besaran prisma dioptri (PD). 

2. Virtual Reality (VR) merupakan teknologi realitas virtual simulasi 

komputer yang bersifat non-invasif yang dapat menghasilkan gambaran 

imersif dan 3D dalam melihat dan melakukan sesuatu sehingga merasakan 

pengalaman seperti berada di dunia nyata. Head-mounted display (HMD) 

adalah alat yang digunakan di kepala dalam penggunaan VR yang memiliki 

layar optik kecil yang diletakkan didepan mata. 

3. Smartphone merupakan telepon pintar yang memiliki kemampuan seperti 

komputer, alat teknologi komunikasi portable dengan tampilan 2D dengan 

menggunakan layar datar dengan fungsi untuk komunikasi, edukasi, 

entertainment dan bermain games.  

4. Emetropia didefenisikan sebagai tajam penglihatan 1.0 pada penglihatan 

jauh dengan status refraksi mata sferis ± 0,50 D pada pengukuran 

autorefraktometer pada pupil tanpa siklopegik. 
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3.2.3 Cara Kerja dan Teknik Pengumpulan Data  

     Setelah mendapatkan persetujuan, subjek penelitian dilakukan pengumpulan 

data demografis dan dianamnesa mengenai riwayat penyakit mata, riwayat 

pengobatan dan penggunaan kacamata. Pemeriksaan status refraktif dilakukan 

dengan menggunakan autorefraktor dengan kondisi tanpa siklopegik. Pemeriksaan 

refraksi secara subjektif dilakukan dengan mengukur tajam penglihatan jauh 

menggunakan snellen chart dengan tajam penglihatan 1,0. Pemeriksaan baca dekat 

mencapai 1M/N8. Pemeriksaan stereoakuiti dengan menggunakan TNO dengan 

hasil ≤ 60 derajat busur. Pemeriksaan segmen anterior mata dengan menggunakan 

lampu celah biomikroskop dan segmen posterior dengan funduskopi direk.  

     Subjek penelitian kemudian duduk beristirahat selama 5 menit. Pemeriksaan 

dilanjutkan dengan melakukan alternate cover test pada jarak 33 cm dan 6 M oleh 

refraksionis terlatih. Posisi bola mata akan dinilai berdasarkan gambaran deviasi 

yang diperoleh. Pengukuran besar deviasi dilakukan dengan meletakkan prisma bar 

di depan mata, base in atau base out sehingga diperoleh keadaan konstan, tanpa ada 

gerakan pada mata (deviasi laten), sebagai besaran prisma dioptri (PD).  

     Selanjutnya dilakukan randomisasi dengan menarik undian (simple random 

sampling) untuk menentukan jenis kelompok subjek penelitian. Kelompok A 

adalah subjek penelitian yang bermain games smartphone dilanjutkan dengan 

bermain games virtual reality, sedangkan kelompok B adalah subjek penelitian 

yang bermain games virtual reality dilanjutkan dengan bermain games smartphone. 

     Selanjutnya subjek penelitian bermain games selama 30 menit. Jenis games 

adalah permainan melemparkan bola (arcade first person shooter) dengan 
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menggunakan VR dan smartphone. Bermain games VR dilakukan selama 30 menit 

terus menerus dengan tampilan tiga dimensi dengan menggunakan alat head-

mounted VR yang akan ditampilkan pada televisi dengan menggunakan alat 

chromecast untuk memastikan subjek benar memainkan games yang ada. Jarak 

waktu antara dua permainan adalah minimal 30 menit untuk mengembalikan 

kemampuan vergensi. Bermain games smartphone dilakukan selama 30 menit terus 

menerus dengan tampilan dua dimensi dengan menggunakan smartphone. Setelah 

bermain games segera dilakukan pengukuran phoria kembali dengan menggunakan 

prism alternate cover test. Segera didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan 

untuk persiapan yang diperlukan untuk memeriksa pola phoria setelah bermain 

games, maksimal 15 detik.  

 

3.2.4 Rancangan Analisis  

     Sebelum dilakukan analisis data dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan 

keakuratan data, ditabulasi diberi kode dan dimasukkan kedalam komputer. 

     Data yang sudah terkumpul diolah secara komputerisasi untuk mengubah data 

menjadi informasi. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data dimulai dari : 

1. Editing, yaitu memeriksa kebenaran data yang diperlukan. 

2. Coding, yaitu mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data 

angka atau bilangan. 

3. Data entry, yaitu memasukkan data, yakni hasil pemeriksaan dan 

pengukuran subjek penelitian yang telah di-coding dan dimasukkan ke 

dalam program komputer. 
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4. Cleaning, yaitu apabila semua data telah selesai dimasukkan, maka perlu 

dicek kembali untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan 

kode, ketidaklengkapan dan sebagainya, kemudian dilakukan koreksi. 

      Analisis data selanjutnya bertujuan untuk mendiskripsikan variabel-variabel 

dependen dan independen sehingga dapat membantu analisis selanjutnya secara 

lebih mendalam. Selain itu, analisis secara deskriptif ini juga digunakan untuk 

mengetahui karakteristik subyek penelitian yang menjadi sampel penelitian.  

     Analisis data untuk melihat gambaran proporsi masing-masing variabel yang 

akan disajikan secara deskriptif dapat diuraikan menjadi  analisis deskriptif dan uji 

hipotesis. Data yang berskala numerik dipresentasikan dengan rerata dan standar 

deviasi, median, nilai maksimal, dan nilai minimal. Kemudian untuk data 

karakteristik sampel berupa data kategorik disajikan dalam tabel distribusi 

frekuensi. Data dicatat dalam formulir penelitian, kemudian dilakukan edit, 

verifikasi, coding, dan data entry, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis 

statistik sesuai tujuan penelitian dan hipotesis penelitian. Data disajikan dalam 

bentuk persentase (%) untuk variabel kategorik dan rata-rata ± standar deviasi (SD) 

untuk variabel kontinyu. Analisis statistik untuk data numerik, sebelum dilakukan 

uji statistika data numerik tersebut dinilai dengan uji normalitas dengan 

menggunakan Shapiro Wilks test karena data yang ada kurang dari 50, dimana uji 

ini digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak normal. 

Kemudian untuk membandingkan variabel numerik  antara sebelum dan sesudah 

perlakuan dengan menggunakan uji t berpasangan apabila data berdistribusi normal 

dan alternatif uji Wilcoxon apabila data tidak berdistribusi normal. Sedangkan 
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analisis statistik untuk data kategorik diuji dengan uji  Mc Nemar test. Kemaknaan 

hasil uji statistik ditentukan berdasarkan nilai p<0,05. Data yang diperoleh dicatat 

dalam formulir khusus kemudian diolah dengan program SPSS versi 24.0 

forWindows. 

 

3.2.5 Tempat dan Waktu Penelitian  

     Penelitian mengenai perbandingan perubahan phoria antara bermain games 

virtual reality dan smartphone pada emetropia sudah dilakukan di Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung pada bulan Februari- Maret 2020. 

Penelitian dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari bagian Ilmu Kesehatan 

Mata dan Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.  

 

3.3 Aspek Penelitian  

      Setiap subjek penelitian diberikan penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan, 

kegunaan penelitian, risiko, dan ketidaknyamanan yang dapat diakibatkan dari 

pemeriksaan yang cukup melelahkan. Individu  yang telah mengerti dan telah setuju 

untuk dilakukan prosedur pemeriksaan dimasukkan ke dalam subjek penelitian.  

     Subjek penelitian meluangkan waktu ± 1,5 jam yang akan menimbulkan rasa 

tidak nyaman. Bermain games dalam jangka waktu lama akan menimbulkan rasa 

pusing, terasa kering, penglihatan buram dan melihat ganda dan juga menyebabkan 

mata lebih lelah. Sehubungan dengan itu, maka subjek penelitian diberi informed 

consent dan disediakan tempat menunggu yang nyaman serta pemberian konsumsi 

atau dana kompensasi. Jika terjadi komplikasi pada penelitian ini maka akan segera 
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dicatat dan dilaporkan kepada komite etik dalam waktu kurang dari 24 jam. Jika 

terjadi keluhan saat bermain games, maka subjek penelitian diberhentikan aktivitas 

bermain games dan diistirahatkan. Jika terjadi komplikasi saat penelitian ini, maka 

semua biaya pemeriksaan akan ditanggung oleh peneliti.  

     Keuntungan pemeriksaan ini bagi subjek penelitian adalah subjek penelitian 

dapat mengetahui tajam penglihatannya dan bila terdapat gangguan tajam 

penglihatan dapat dilakukan koreksi sehingga fungsi tajam penglihatannya dapat 

maksimal. Subjek penelitian akan diperiksa kondisi mata secara meyeluruh, bila 

ditemukan kelainan refraksi maka akan diberikan resep kacamata dan bila terdapat 

kelainan lain pada mata maka akan dikonsulkan kepada unit terkait. 

     Penelitian ini berpedoman pada tiga prinsip dasar dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut : 

1. Prinsip menghormati harkat dan martabat manusia (respect for person) 

    a. Subjek penelitian mempunyai hak untuk bertanya dan berkonsultasi mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan penelitian secara jelas. 

    b. Keikutsertaan di dalam penelitian dilakukan secara sukarela dan sadar. Subjek 

penelitian dapat mempergunakan haknya untuk menghentikan keikutsertaan 

di dalam penelitian tanpa paksaan. 

2. Prinsip bermanfaat dan tidak merugikan (beneficience and non maleficience) 

a. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai perubahan phoria akibat bermain games VR dibanding 

smartphone sehingga dapat memberikan informasi dan edukasi dalam 

penggunaannya. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan 

mengenai pengaruh bermain games VR terhadap kesehatan mata. 

c. Subjek akan memperoleh arahan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut 

bagi yang mengeluhkan gangguan penglihatan maupun yang tidak memiliki 

kacamata sehingga diharapkan dapat menanggulangi kelanan refraksi yang 

diderita. 

3. Prinsip keadilan (justice) 

     Semua subjek penelitian akan mendapat perlakuan yang sama dengan pasien 

lainnya. Seluruh prosedur pemeriksaan dilakukan dengan sebenar-benarnya dan 

merupakan tanggung jawab peneliti dengan supervisi dokter spesialis mata 

konsultan. Seluruh data subjek penelitian dan hasil pemeriksaan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti. 
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3.4 Alur Penelitian   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeriksaan 
oftalmologis 

Kriteria inklusi 

Kriteria eksklusi 

Informed consent 

Istirahat 5 menit 

Pemeriksaan phoria (prism alternate cover test) 

Randomisasi 

Bermain games 
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Bermain games 
smartphone 30 menit 

Subjek penelitian 
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Pemeriksaan phoria (prism alternate cover test) 

Bermain games 
smartphone 30 menit 

Bermain games 
VR 30 menit 

Pemeriksaan phoria (prism alternate cover test) 

Washout 30 menit 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

     Penelitian mengenai perbandingan perubahan phoria antara bermain games 

virtual reality dan smartphone pada emetropia, telah dilakukan terhadap 32 subjek 

pada Februari – Maret 2020 di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. 

Subjek penelitian berasal dari individu yang berada di lingkungan Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung yang bersedia mengikuti penelitian 

dan memenuhi kriteria inklusi serta tidak memenuhi kriteria eksklusi. Ukuran 

sampel telah memenuhi ukuran sampel minimal 

     Semua subjek dilakukan pencatatan data karakteristik jenis kelamin, usia, pola 

phoria dan pengukuran perubahan phoria oleh seorang refraksionis terlatih dengan 

menggunakan prism alternate cover test, sebelum dan sesudah bermain games 

virtual reality dan smartphone.  

 

4.1 Hasil Penelitian  

     Hasil penelitian yang akan disajikan meliputi karakteristik subjek penelitian, 

perubahan karakteristik phoria, hasil analisis perbandingan perubahan phoria dekat 

dan perubahan karakteristik visual setelah bermain games virtual reality dan 

smartphone pada emetropia.  
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4.1.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

     Tabel 4.1 menunjukkan karakteristik subjek penelitian yang terdiri dari jenis 

kelamin, usia dan pola phoria. Sebagian besar subjek penelitian pada penelitian ini 

adalah laki-laki sebanyak 17 orang (53,1%) dan perempuan sebanyak 15 orang 

(46,9%). Hasil rerata usia subjek penelitian adalah 23,16±3,819 tahun dengan 

rentang 19-32 tahun. Pola phoria yang paling banyak ditemukan adalah exophoria 

20 orang (62,5%)  diikuti dengan orthophoria 12 orang (37,5%). 

Tabel 4.1 Karakteristik Subjek Penelitian 
Variabel N=32 

  
Usia   
Mean±Std 23,16±3,819 
Median 21,00 
Range (min-max) 19,00-32,00 
  
Jenis Kelamin  
Laki-laki 17(53,1%) 
Perempuan 15(46,9%) 
 
Pola Phoria 
Exophoria 
Orthophoria 

 
 

20(62,5%) 
12(37,5%) 

Keterangan : Untuk data kategorik disajikan dengan jumlah/frekuensi dan persentase sedangkan 
data numerik disajikan dengan rerata, median, standar deviasi dan range 

 

4.1.2 Perbandingan Perubahan Karakteristik Phoria Subjek Penelitian 

     Tabel 4.2 dan 4.3 menunjukkan karakteristik perubahan pola phoria, perubahan 

besar deviasi phoria dan perbandingan perubahan besar phoria sebelum dan  setelah 

bermain games virtual reality dan smartphone. Untuk analisis data numerik diuji 

dengan menggunakan uji Wilcoxon karena data tidak berdistribusi normal dan 

analisis untuk data kategorik untuk variabel pola menggunakan uji McNemar. Nilai 

kemaknaan berdasarkan nilai p<0,05. 
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Tabel 4.2 Perbandingan Antara Perubahan Karakteristik Pola Phoria dan  

Perubahan Besar Deviasi Phoria pada Sebelum dan Setelah Bermain Games 

Smartphone (2D) dan Virtual Reality (3D). 

Karakteristik  

Pre Post 2D Post 3D Nilai p  

N=32 N=32 N=32 

Pre-
Post 
2D 

Pre-
Post 
3D 

Post 
2D-
Post 
3D 

Pola Phoria    0,031* 0,002* 0,125 
Exophoria 20(62,5%) 26(81,3%) 30(93,8%)    
Orthophoria 12(37,5%) 6(18,8%) 2(6,3%)    
Phoria Dekat (PD) 
Mean±Std 

 
2,56±2,793 

 
3,19±2,989 

 
5,34±3,288 

 
0,002* 

 
0,000* 

 
0,000* 

Keterangan : PD (prisma dioptri) 
Tanda* menunjukkan nilai p<0,05 artinya signifkan atau bermakna secara statistik.   
Untuk data kategorik disajikan dengan jumlah/frekuensi dan persentase sedangkan data numerik 
disajikan dengan rerata, median, standar deviasi dan range. 

 

     Pada tabel diatas terlihat pola phoria rata-rata mengalami perubahan kearah 

lebih exophoria baik pada kelompok setelah bermain games smartphone ataupun 

setelah bermain games virtual reality. Pada perbandingan perubahan besar deviasi 

phoria dekat sebelum dan sesudah bermain games smartphone dan sebelum dan 

sesudah bermain games VR terdapat hasil yang signifikan terdapat perubahan besar 

deviasi dengan nilai p<0,002 dan p<0,000. 

 
Tabel 4.3 Perbandingan Antara Perubahan Besar Phoria Dekat (r) Pada 

Kelompok Smartphone (2D) dan Virtual Reality (3D) 

r Phoria 
Dekat (PD) 

Kelompok 
Nilai p Smartphone (2D) VR (3D) 

N=32 N=32 
    
Mean±Std 0,75±0,950 2,78±1,453 0,000** 
    

Keterangan : PD (prisma dioptri); untuk data numerik nilai p diuji dengan uji uji Wilcoxon 
Tanda* menunjukkan nilai p<0,05 artinya signifkan atau bermakna secara statistik 

     Pada kelompok smartphone (2D), untuk rata-rata (r) perubahan phoria 

sebelum dan sesudah  bermain  games smartphone didapatkan rata-rata phoria dekat 
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adalah 0,75±0,950. Pada kelompok virtual reality (3D), untuk rata-rata (r) 

perubahan phoria dekat sebelum dan sesudah bermain games virtual reality adalah 

2,78±1,453. Perbandingan kedua kelompok tersebut didapatkan  hasil yang 

bermakna dengan nilai p< 0,000. 

 

4.1.3 Perbandingan Perubahan Karakteristik Visual Subjek Penelitian 

     Pada tabel 4.4 dilakukan pengukuran tambahan karakteristik visual sebelum dan 

sesudah bermain games smartphone dan VR yang berhubungan dengan 

kemampuan akomodasi dan vergensi.  

     Hasil uji statistik pada perbandingan kelompok penelitian sebelum dan sesudah 

bermain games smartphone (2D), diperoleh informasi nilai p <0,005 atau bermakna 

secara statistik  pada penurunan kemampuan fusi divergen dekat dan jauh,  

penurunan kemampuan fusi konvergen dekat dan  jauh, peningkatan near point of 

accomodation dan near  point  of convergence dan penurunan amplitudo 

akomodasi. Hasil uji statistik pada perbandingan kelompok penelitian sebelum dan 

setelah bermain games virtual reality (3D) diperoleh informasi nilai p<0,005 atau 

bermakna secara statistik pada peningkatan phoria jarak jauh, penurunan 

kemampuan fusi divergen jauh, penurunan kemampuan fusi konvergen dekat dan 

jauh, peningkatan near point of accomodation dan penurunan amplitudo 

akomodasi. Perbandingan perubahan antara dua kelompok tersebut, tidak 

ditemukan perbedaan yang bermakna diantara perubahan karakteristik visual yang 

ada. 
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Tabel 4.4 Perbandingan Antara Perubahan Karakteristik Visual Pada 

Sebelum dan Setelah Bermain Game Smartphone (2D) dan VR (3D). 

Karakteristik  

Pre Post 2D Post 3D Nilai P  

(Mean±Std) 
N=32 

(Mean±Std) 
N=32 

(Mean±Std) 
N=32 

Pre-
Post 
2D 

Pre-
Post 
3D 

Post 
2D-
Post 
3D 

Phoria Jauh (PD) 0,31±1,030 0,50±1,437 0,56±1,366 0,180 0,046* 0,705 
Fusi Divergen 
Dekat (PD) 

11,91±2,644 10,69±2,764 10,94±2,951 0,018* 0,113 0,557 

Fusi Divergen  
Jauh (PD) 

8,50±1,344 7,81±1,713 7,75±1,741 0,008* 0,014* 0,808 

Fusi  Konvergen 
Dekat (PD) 

21,09±5,642 19,06±5,741 18,63±6,030 0,005* 0,007* 0,492 

Fusi Konvergen 
Jauh (PD) 

16,44±5,180 13,97±5,498 13,84±5,513 0,001* 0,004* 1,000 

Near Point of 
Accomodation (cm) 

10,19±1,635 10,81±2,086 11,13±1,897 0,014* 0,001* 0,256 

Near Point of 
Convergence (cm) 

10,25±1,666 10,88±2,324 11,00±2,436 0,035* 0,069 0,593 

Amplitudo 
Akomodasi (D) 

10,00±1,571 9,49±1,814 9,13±1,746 0,017* 0,001* 0,085 

TNO ("of arc) 60,00 61,88±10,607 61,88±10,607 0,317 0,317 1,000 
Keterangan : PD(prisma dioptri); cm (centimeter);  D (dioptri); TNO (The Netherland Observation). 
Tanda* menunjukkan nilai p<0,05 artinya signifkan atau bermakna secara statistik. 

 

4.2 Pengujian Hipotesis 

    Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah perubahan phoria dekat 

bermain games menggunakan virtual reality lebih besar dibandingkan pada games 

smartphone pada pasien emetropia.  

     Analisis yang telah dilakukan menunjukkan perbedaan hasil antara kelompok 

setelah bermain games 3D virtual reality lebih besar dibandingkan setelah bermain 

games smartphone pada phoria dekat dimana diperoleh nilai p 0,000 (p<0,05). 

     Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian diterima. 
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4.3 Pembahasan 

     Penelitian ini diikuti oleh 32 orang emetropia yang dilaksanakan di lingkungan 

Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Jumlah sampel bedasarkan jenis kelamin 

menunjukkan laki-laki lebih banyak dibandingkan wanita, yaitu 53% berjenis 

kelamin laki-laki dan 47% berjenis kelamin wanita. Hasil rerata usia subjek 

penelitian adalah 23,15 tahun dengan rentang 19-32 tahun. Berdasarkan data 

statistik di Amerika pada tahun 2019, rentang usia pemain game milenial berusia 

antara 18-34 tahun dengan jumlah persentase laki-laki lebih banyak 54% 

dibandingkan wanita 46%.  Jumlah sampel emetropia lebih banyak berjenis kelamin  

laki-laki juga sesuai dengan data penelitian yang dilakukan oleh Midelfart dkk, 

yaitu 54,6% pada 51,8% kelompok emetropia usia dewasa muda (20-25 tahun) 

adalah  laki-laki. Pola phoria yang paling banyak ditemukan adalah exophoria yaitu 

62,5% diikuti dengan orthoporia 37,5%. Prevalensi heterophoria terbanyak pada 

dewasa muda yang dilaporkan oleh Chen dkk adalah 69% merupakan exophoria, 

begitu juga yang dilaporkan oleh Razavi ME dkk, 51,4% adalah exophoria.2,62-4  

     Perubahan pola phoria pada penelitian ini ditemukan lebih exophoria, baik 

menggunakan smartphone ataupun VR. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Zhuo ketika membandingkan phoria setelah menonton TV 3D terjadi perubahan 

pola phoria kearah exophoria. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Karpicka 

dan Howarth terjadi perubahan pola phoria kearah exophoria setelah bermain game 

komputer 3D. Pada penelitian yang dilakukan oleh Park dkk terjadi perubahan 

phoria kearah exophoria setelah bermain smartphone selama 20 menit. Perubahan 

phoria lebih kearah exophoria diakibatkan karena penurunan kemampuan 
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konvergensi. Pada saat kita melihat dekat,  baik menggunakan smartphone ataupun 

VR, terjadi trias penglihatan dekat yaitu akomodasi, konvergensi dan miosis. 

Kebutuhan konvergensi yang terus menerus mengakibatkan kelelahan pada otot-

otot ekstraokuler dan terjadi exophoria.22-5,65 

     Perubahan phoria dekat terjadi baik setelah penggunaan smartphone ataupun VR 

(p<0,002 dan p<0,000). Jenis permainan yang dimainkan pada penelitian ini 

memiliki fitur yang sama baik pada smartphone ataupun VR. Jenis permainan yang 

dimainkan adalah melempar bola dengan perspektif orang pertama, dimana objek 

yang dilihat merupakan gambar yang bergerak. Mata akan berusaha untuk 

mempertahankan fusi binokuler meskipun objek yang dilihat berpindah pindah, 

sehingga otot ekstraokuler bekerja lebih berat. Respon terhadap objek  yang 

bergerak ini menyebabkan perubahan phoria baik  pada games smartphone ataupun 

VR.41,42,65,66  

     Pada perbandingan hasil perubahan phoria dekat (r) antara smartphone dan 

VR, perubahan phoria lebih besar terjadi pada penggunaan VR (p<0,000) 

dibandingkan smartphone. Pada saat melihat stereoskopis 3D dengan jarak dekat, 

akibat terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan akomodasi dan vergensi 

(konflik akomodasi-vergensi), dimana akomodasi akan terfokus pada satu titik 

fokus sedangkan kemampuan vergensi akan bervariasi tergantung dari jarak yang 

distimulasikan, di depan atau di belakang layar sehingga kebutuhan vergensi dirasa 

lebih berat. Kebutuhan vergensi yang lebih menimbulkan kelelahan pada otot 

ekstraokuler sehingga kemampuan konvergensi untuk mempertahankan fusi 

binokuler berkurang, sehingga phoria terjadi lebih lebih besar. Akomodasi akan 
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tetap sedangkan kemampuan vergensi menurun,  sehingga  terjadi nilai konvergensi 

yang rendah. Sedangkan pada smartphone 2D tidak terjadi konflik akomodasi-

vergensi. Konflik akomodasi-vergensi mengakibatkan terjadinya perbedaan 

kebutuhan yang berubah dari hubungan akomodasi-vergensi (cross-link) yang 

disebabkan adanya pergerakan yang cepat dalam persepsi ruang dan persepsi 

kedalaman sehingga timbul kelelahan visual dalam jarak dekat.17,18,22-4,65,66 

     Pada penelitian ini juga melihat perubahan karakteristik visual lainnya yang 

berhubungan dengan kemampuan akomodasi dan vergensi seperti phoria jauh, 

kemampuan fusi divergen dan konvergen, near point of accomodation dan near 

point of convergence, amplitudo akomodasi dan stereopsis. Pada kemampuan 

fungsi vergensi hasil uji statistik pada perbandingan kelompok penelitian sebelum 

dan sesudah bermain games smartphone (2D), diperoleh informasi nilai p  <0,005 

atau bermakna secara statistik  pada penurunan kemampuan fusi divergen dekat dan 

jauh, penurunan kemampuan fusi konvergen dekat dan  jauh, sedangkan pada 

perbandingan kelompok penelitian sebelum dan setelah bermain games virtual 

reality (3D) diperoleh informasi nilai p  <0,005 atau bermakna secara statistik 

hanya pada penurunan kemampuan fusi divergen jauh, penurunan kemampuan fusi 

konvergen dekat dan jauh. Pada saat melihat gambaran stereoskopis 3D, 

kemampuan konvergensi memang memiliki beban yang lebih dalam 

penggunaannya, disamping kebutuhan untuk penglihatan dekat, sehingga terjadi 

penurunan fusi konvergen dekat, tidak pada fusi divergen dekat.23,66  

     Pada penelitian yang dilakukan oleh Wajuihian terdapat hubungan terbalik yang 

signifikan antara phoria dekat dengan fusi konvergen. Fusi konvergen akan 
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menurun jika terjadi perubahan phoria yang besar. Pada penelitian ini dilakukan 

pengukuran tambahan karakteristik visual kemampuan fusi konvergen dan 

divergen. Pada hasil penelitian terjadi penurunan fusi konvergen, baik fusi 

konvergen dekat ataupun jauh setelah bermain games smartphone ataupun VR, 

selain terjadi perubahan phoria. Fusi konvergen (fusional convergence) 

menghilangkan perbedaan bitemporal retina dan mengontrol exophoria. Fusi 

konvergen menurun akibat kemampuan konvergensi yang mengalami penurunan 

akibat kelelahan otot ekstraokuler.50,51,67 

     Pada penelitian oleh Mon-William dkk selain terjadi perubahan phoria, terjadi 

peningkatan near point of convergence setelah penggunaan head-mounted display. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wee dkk setelah menonton animasi 3D setelah 

30 menit terjadi peningkatan dari near point of accomodation dan near point of 

convergence akibat konflik akomodasi-vergensi dan penglihatan dekat secara terus 

menerus yang mengakibatkan penurunan dari kemampuan akomodasi dan 

konvergensi. Pada penelitian ini terjadi peningkatan yang bemakna dari titik dekat 

akomodasi dan titik dekat konvergensi setelah bermain games smartphone disertai 

penurunan amplitudo akomodasi akibat perubahan dari titik dekat akomodasi, 

sedangkan setelah bermain games VR tidak terjadi perubahan titik dekat 

konvergensi, hanya terjadi perubahan titik dekat akomodasi disertai penurunan 

amplitudo  akomodasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Chang dkk 

menunjukkan bahwa near point of accomodation dan phoria dekat adalah 

karakteristik fungsi visual yang paling terpengaruh setelah menonton animasi 3D. 

Near point of accomodation mewakili kemampuan akomodasi binokuler dan phoria 
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dekat mewakili aktivitas otot ekstraokular, hal ini menunjukkan bahwa otot siliar 

dan otot ekstraokular menanggung beban dari animasi 3-D secara bersamaan. 

Fenomena ini juga terjadi pada  penglihatan dekat, dimana kebutuhan akomodasi 

dan vergensi lebih meningkat. Akomodasi dan vergensi saling berhubungan dimana 

jika terjadi perubahan akomodasi akan mengakibatkan perubahan pada vergensi 

(accommodative-vergence) yang dinilai dengan AC/A ratio dan sebaliknya 

perubahan pada vergensi mengakibatkan perubahan pada akomodasi (vergence-

accommodation) yang dinilai dengan CA/C ratio. Pada penelitian ini terjadi 

perubahan dari kemampuan akomodasi baik setelah  bermain games smartphone 

ataupun VR, namun korelasi apakah penurunan kemampuan akomodasi 

mempengaruhi kemampuan vergensi tidak dianalisa lebih lanjut.  Stereopsis adalah 

indikator status sensorik. Kemampuan fusi binokuler diperoleh dengan 

menggabungkan status motorik dan status sensorik. Pada penggunaan smartphone 

dan virtual reality tidak ditemukan perubahan stereopsis secara bermakna setelah 

penggunaan selama 30 menit, meskipun kemampuan vergensi menurun. Fungsi 

sensorik untuk menilai kemampuan fusi binokuler masih dapat dipertahahankan 

meskipun terdapat deviasi dalam jumlah kecil ± 10 PD karena adanya lengkung 

horopter pada area panum penglihatan. Pada penelitian ini meskipun terjadi 

peningkatan besar deviasi phoria pada masing-masing kelompok, namun besar 

deviasi masih dibawah  ± 10 PD, pada kelompok smartphone 3.19±2.989 PD dan 

kelompok virtual reality 5.34±3.288 PD sehingga kemampuan status sensorik fusi 

binokuler masih terjaga baik dan tidak terjadi perubahan stereopsis yang 

bermakna.15,17,40,66,68,69  
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     Kelelahan visual dalam penggunaan virtual reality, terlepas dari konflik  

akomodasi-vergensi yang ada, dapat disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Pada 

tampilan gambar 3D diperlukan disparitas binokuler gambar yang berbeda-beda 

pada kedua layar sehingga gambaran 3D yang ditampilkan dapat terlihat di depan 

atau di belakang layar. Semakin banyak tampilan 3D yang diciptakan semakin besar 

kemampuan vergensi yang dibutuhkan, sehingga kelelahan visual lebih besar. Hal 

ini dipengaruhi oleh jenis games, kecepatan games (frame per second), pixel 

gambar, latensi gambar atau tampilan yang dimainkan, apakah memang 

menampilkan tampilan 3D lebih banyak dan cepat. Efek lapang  pandang juga 

mempengaruhi dalam kenyamanan penggunaan VR. Lapang pandang virtual 

reality untuk menampilkan efek imersif masih terbatas pada ± 100°, lebih kecil dari 

lapang pandang normal, diperlukan juga kemampuan sensor gerakan, gyrometer 

dan accelerometer yang baik dari alat virtual  reality untuk membuat kenyamanan 

dalam penggunaannya.13,14,30,43 

     Salah satu keterbatasan pada penelitian ini adalah tidak dilakukannya 

pengukuran AC/A ratio  ataupun CA/C ratio. Akomodasi dan vergensi saling 

berhubungan akibat  adanya cross-link di antara keduanya. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

     Perubahan phoria dekat setelah bermain games virtual reality lebih besar 

dibandingkan setelah bermain games smartphone pada emetropia. 

 

5.2 Saran 

• Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat perubahan AC/A ratio 

dan CA/C ratio dalam penggunaan virtual reality untuk bermain games.  
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Lampiran 1  
 

DATA TABEL PENELITIAN 
 
 

No  :            
JK  :           
Usia :          
2D/3D :  

 
 

 Pre Post 3D Post 2D 

Pola phoria    
Phoria Dekat     
Phoria Jauh     
Fusi Divergen (N) (rBI)    
Fusi Divergen (D) (rBI)    
Fusi Konvergen (N) (rBO)    
Fusi Konvergen (D) (rBO)    
NPA (cm)    
NPC (cm)    
AA (D)    
Stereopsis (TNO) (“of arc)    
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INFORMASI	
	

Perbandingan	Perubahan	Phoria	Antara	Bermain	Games	Virtual	Reality	Dan	Smartphone	Pada	
Emetropia	

	

Saya	adalah	Residen	yang	berasal	dari	Departemen	Ilmu	Kesehatan	Mata	Fakultas	Kedokteran	Universitas	

Padjadjaran/Rumah	Sakit	Mata	Cicendo	yang	sedang	melakukan	penelitian	untuk	mengetahui	perubahan	

pergeseran	kedudukan	mata	(phoria)	yang	terjadi	sebagai	salah	satu	resiko	timbulnya	kelelahan	mata	pada	

penggunaan	 Head	 Mounted	 Virtual	 Reality	 dibandingkan	 dengan	 smartphone	 untuk	 bermain	 games	

mengundang	 Anda	 untuk	 berpartisipasi	 dalam	 penelitian	 ini,	 keikutsertaan	 Anda	 dalam	 penelitian	 ini	

bersifat	sukarela,	jadi	Anda		dapat	memutuskan	untuk	berpartisipasi	atau	sebaliknya.	

	

Tujuan	Penelitian:	

Untuk	membandingkan	phoria	(pergeseran	kedudukan	mata)	yang	timbul	pada	individu	setelah	melakukan	

aktivitas	bermain	games	VR	dan	game	smartphone	

	

Mengapa	Subjek	terpilih:	

Kriteria	Inklusi	:	

Anda	merupakan	individu	berusia	antara	18	sampai	33	tahun	dengan	posisi	kedudukan	bola	mata	normal,	

dan	 gerakan	 bola	 mata	 baik	 ke	 segala	 arah.	 Anda	 juga	 memiliki	 tajam	 penglihatan	 normal	 tanpa	

penggunaan	 kacamata	 baik	 untuk	 penglihatan	 jauh	 maupun	 dekat	 dan	 tidak	 memiliki	 riwayat	 operasi	

katarak.		

Kriteria	eksklusi	:	

Anda	memilkiki	 kelainan	 yang	dapat	mengganggu	media	 penglihatan	 seperti	 bekas	 luka	 (scar)	 di	 selaput	
bening	mata	 dan	 kekeruhan	 lensa	 (katarak),	memiliki	 penyakit	myasthenia	 	 gravis	 dan	memiliki	 riwayat	

menggunakan	obat-obatan	yang	dapat	mempengaruhi	proses	penglihatan.		

	

Tata	Cara/Prosedur:	

Bila	 anda	 bersedia	 untuk	 ikut	 berpartisipasi	 dalam	 penelitian	 ini	 setelah	 dijelaskan	 tahap-tahap	

pemeriksaan,	 maka	 anda	 akan	 diberikan	 lembar	 persetujuan	 (informed	 consent)	 untuk	 ditandatangani.	

Anda	akan	ditanyakan	mengenai	data	diri	anda	meliputi	nama,	usia,	jenis	kelamin,	riwayat	penyakit	mata,	

riwayat	 operasi,	 riwayat	 pengobatan	 dan	 penggunaan	 kacamata.	 Dilakukan	 pemeriksaan	 status	 tajam	

penglihatan	 jauh	 dan	 dekat	 ,	 pemeriksaan	 segmen	 anterior	 dan	 posterior	 mata,	 pemeriksaan	 pola	

pergeseran	 kedudukan	mata	 (phoria)	 oleh	 tenaga	 terlatih.	 Anda	 akan	 diminta	 untuk	mengambil	 undian	

secara	acak	untuk	keperluan	urutan	bermain	game	dalam	penelitian	 ini.	 	Selanjutnya	anda	diminta	untuk	

bermain	 games	 VR	 atau	 smartphone	 selama	 30	 menit.	 Setelah	 bermain	 games	 segera	 dilakukan	

pengukuran	 pergeseran	 kedudukan	 mata	 (phoria)	 kembali.	 Selanjutnya	 anda	 sebagai	 subjek	 penelitian	
akan	berisitirahat	selama	30	menit.	Anda	akan	diminta	untuk	bermain	games	VR	atau	smartphone	(cross-
over)	kembali	selama	30	menit.	Dilakukan	pengukuran	pergeseran	kedudukan	mata	(phoria)	kembali.	
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Risiko	dan	ketidaknyamanan	

Tidak	 ada	 resiko	 pada	 penelitian	 ini.	 Rasa	 ketidaknyamanan	 seperti	 keluhan	 mata	 kering,	 rasa	 pusing,	
penglihatan	buram,	dan	mual	(motion	sickess)	dapat	terjadi	meskipun	jarang.	Bermain	game	dalam	waktu	1	
jam	akan	menimbulkan	rasa	ketidaknyamanan	akibat	waktu	yang	lama,	maka	anda	akan	disediakan	tempat	
menunggu	 dan	 penelitian	 yang	 nyaman	 serta	 pemberian	 konsumsi	 atau	 dana	 kompensasi.	 Komplikasi	
seperti	 penglihatan	 ganda	 dan	 mual	 setelah	 perlakuan	 dapat	 terjadi	 meskipun	 jarang	 dan	 bersifat	
sementara.	 Jika	 terjadi	 keluhan	 saat	dan	 sesudah	diberikan	perlakuan,	 anda	akan	diistirahatkan,	dan	 jika	
menolak	 untuk	 melanjutkan	 maka	 akan	 di	 keluarkan	 dari	 subjek	 penelitian.	 Dana	 kompensasi	 akan	
ditanggung	oleh	peneliti.	

Manfaat	(langsung	untuk	subjek	dan	umum):	

Manfaat	 langsung	 ke	 subjek	 adalah	 anda	 dapat	 mengetahui	 hasil	 pemeriksaan	 tajam	 penglihatan	 jauh,	
kemampuan	membaca	dekat,	kemampuan	persepsi	kedalaman	dan	pola	kedudukan	mata	yang	anda	miliki.		

Manfaat	umum	adalah	penelitian	ini	berkontribusi	dalam	ilmu	pengetahuan	dalam	bidang	kesehatan	mata	
khususnya	 dalam	 bidang	 refraksi	 (tajam	 penglihatan).	 Hasil	 dari	 penelitian	 ini	 dapat	 digunakan	 sebagai	
acuan	untuk	penelitian-penelitian	berikutnya	dan	dalam	praktek	sehari-hari		

	

Prosedur	alternatif:	

Tidak	ada	

	

Kerahasiaan	data:	

Seluruh	data	dan	informasi	mengenai	anda	akan	dijamin	kerahasiaannya	sehingga	tidak	akan	diketahui	oleh	
orang	yang	tidak	berkepentingan	dalam	penelitian	ini.		

	

Perkiraan	jumlah	subjek	yang	akan	diikut	sertakan:	
32	subjek	

	

Kesukarelaan:	

Keikutsertaan	anda	bersifat	sukarela	dan	disertai	tanggung	jawab	hingga	selesainya	peneltian	ini		

	

Periode	Keikutsertaan	Subjek:	

Seluruh	pemeriksaan	dilakukan	selama	kurang	lebih	1	jam	30	menit	
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Subjek	dapat	dikeluarkan/mengundurkan	diri	dari	penelitian:	
Anda	bebas	menolak	untuk	ikut	serta	dalam	penelitian	ini.	Apabila	anda	telah	memutuskan	untuk	ikut	serta	
dalam	penelitian	ini,	anda	juga	memiliki	hak	untuk	mengundurkan	diri.		
	
Kemungkinan	timbulnya	pembiayaan	dari	perusahaan	asuransi	kesehatan	atau	peneliti:	
Tidak	ada	

	

Insentif	dan	kompensasi:	

Bentuk	insentif	yang	akan	diberikan	kepada	anda	yang	ikut	serta	berpartisipasi	dalam	penelitian	ini	adalah	
snack	box	 senilai	Rp	50.000,00	dan	dana	transportasi.	Apabila	 terjadi	komplikasi	pada	penelitian	 ini	anda	
akan	diberi	pertolongan	dengan	prosedur	yang	baku	dan	biaya	akan	ditanggung	oleh	peneliti.	 

	

Pertanyaan:	
Jika	ada	pertanyaan	yang	berhubungan	dengan	penelitian	ini,	harap	menghubungi:		

dr.	Mega	Wulan	Purnama	Sari		

Departemen	Ilmu	Kesehatan	Mata	Fakultas	Kedokteran	Universitas	Padjadjaran/Rumah	Sakit	Mata	Cicendo	

di	Jl.	Cicendo	No.	4,	Bandung.		

Telp	022-4210883		

HP	08127728079		
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PSP	untuk	orang	dewasa	
	

PERSETUJUAN	SETELAH	PENJELASAN	(PSP)	
UNTUK	IKUT	SERTA	DALAM	PENELITIAN		

(INFORMED	CONSENT)	
	
Saya	 telah	 membaca	 atau	 memperoleh	 penjelasan,	 sepenuhnya	 menyadari,	 mengerti,	 dan	 memahami	
tentang	tujuan,	manfaat,	dan	risiko	yang	mungkin	timbul	dalam	penelitian,	serta	telah	diberi	kesempatan	
untuk	bertanya	dan	 telah	dijawab	dengan	memuaskan,	 juga	 	 sewaktu-waktu	dapat	 	 	mengundurkan	diri	
dari	keikut	sertaannya,	maka	saya	setuju/tidak	setuju*)	ikut	dalam	penelitian	ini,		yang	berjudul:	
	
Perbandingan	Perubahan	Phoria	Antara	Bermain	Games	Virtual	Reality	Dan	Smartphone	Pada	

Emetropia	
	

Saya	dengan	sukarela	memilih	untuk	ikut	serta	dalam	penelitian	ini	tanpa	tekanan/paksaan	siapapun.	Saya	
akan	 diberikan	 salinan	 lembar	 penjelasan	 dan	 formulir	 persetujuan	 yang	 telah	 saya	 tandatangani	 untuk	
arsip	saya.	
Saya	setuju:								
Ya/Tidak*)					
	
	 Tgl.:		

	
Tanda	tangan	(bila	tidak	bisa	
dapat	digunakan	cap	jempol)	

Nama	Peserta:		

Usia:	

Alamat:	

	 	

Nama	Peneliti:	

	dr.	Mega	Wulan	Purnama	sari	

	 	

Nama	Saksi:	

	

	 	

	
*)	coret	yang	tidak	perlu	
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Analisis Statistik 
 
Explore 
[DataSet0] D:\PROJECT\2020\3. MARET\Dr Wulan\SPSS Dr Wulan.sav 
 

Case Processing Summary 
 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Phoria Dekat (∆BI) Pre 32 100.0% 0 0.0% 32 100.0% 

Phoria Dekat (∆BI) Post 3D 32 100.0% 0 0.0% 32 100.0% 

Phoria Dekat (∆BI) Post 2D 32 100.0% 0 0.0% 32 100.0% 

 
Descriptivesa 

 Statistic Std. Error 

Phoria Dekat (∆BI) Pre 

Mean 2.5625 .49379 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1.5554  

Upper Bound 3.5696  

5% Trimmed Mean 2.2917  

Median 2.0000  

Variance 7.802  

Std. Deviation 2.79328  

Minimum .00  

Maximum 10.00  

Range 10.00  

Interquartile Range 4.00  

Skewness 1.203 .414 

Kurtosis 1.244 .809 

Phoria Dekat (∆BI) Post 

3D 

Mean 5.3438 .58131 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4.1582  
Upper Bound 6.5293  

5% Trimmed Mean 5.2083  
Median 4.0000  
Variance 10.814  
Std. Deviation 3.28839  
Minimum .00  
Maximum 15.00  
Range 15.00  
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Interquartile Range 4.00  
Skewness .865 .414 

Kurtosis 1.022 .809 

Phoria Dekat (∆BI) Post 

2D 

Mean 3.1875 .52831 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2.1100  
Upper Bound 4.2650  

5% Trimmed Mean 2.9861  
Median 2.0000  
Variance 8.931  
Std. Deviation 2.98855  
Minimum .00  
Maximum 10.00  
Range 10.00  
Interquartile Range 3.00  
Skewness .967 .414 

 Kurtosis .040 .809 

 

 
Tests of Normalityb 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Phoria Dekat (∆BI) Pre .205 32 .001 .825 32 .000 

Phoria Dekat (∆BI) Post 3D .252 32 .000 .907 32 .009 

Phoria Dekat (∆BI) Post 2D .248 32 .000 .862 32 .001 

a. Lilliefors Significance Correction 

b. TNO (" of arc) Pre is constant. It has been omitted. 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

Phoria Dekat (∆BI) Post 2D - 

Phoria Dekat (∆BI) Pre 

Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 11b 6.00 66.00 

Ties 21c   

Total 32   

Phoria Dekat (∆BI) Post 3D - 

Phoria Dekat (∆BI) Pre 

Negative Ranks 0d .00 .00 

Positive Ranks 29e 15.00 435.00 

Ties 3f   
Total 32   
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Phoria Dekat (∆BI) Post 3D - 

Phoria Dekat (∆BI) Post 2D 

Negative Ranks 0g .00 .00 

Positive Ranks 27h 14.00 378.00 

Ties 5i   

Total 32   

a. Phoria Dekat (∆BI) Post 2D < Phoria Dekat (∆BI) Pre 

b. Phoria Dekat (∆BI) Post 2D > Phoria Dekat (∆BI) Pre 

c. Phoria Dekat (∆BI) Post 2D = Phoria Dekat (∆BI) Pre 

d. Phoria Dekat (∆BI) Post 3D < Phoria Dekat (∆BI) Pre 

e. Phoria Dekat (∆BI) Post 3D > Phoria Dekat (∆BI) Pre 

f Phoria Dekat (∆BI) Post 3D = Phoria Dekat (∆BI) Pre 

g. Phoria Dekat (∆BI) Post 3D < Phoria Dekat (∆BI) Post 2D 

h. Phoria Dekat (∆BI) Post 3D > Phoria Dekat (∆BI) Post 2D 

i. Phoria Dekat (∆BI) Post 3D = Phoria Dekat (∆BI) Post 2D 

 
Test Statisticsa 

 Phoria Dekat (∆BI) 

Post 2D - Phoria 

Dekat (∆BI) Pre 

Phoria Dekat (∆BI) 

Post 3D - Phoria 

Dekat (∆BI) Pre 

Phoria Dekat (∆BI) 

Post 3D - Phoria 

Dekat (∆BI) Post 2D 

Z -3.127b -4.824b -4.777b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
 

Case Processing Summary 
 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Delta Phoria Dekat 3D 32 100.0% 0 0.0% 32 100.0% 

Delta Phoria Dekat 2D 32 100.0% 0 0.0% 32 100.0% 

 
Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Delta Phoria 

Dekat 3D 

Mean 2.7813 .25690 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2.2573  

Upper Bound 3.3052  

5% Trimmed Mean 2.7778  

Median 2.0000  
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Variance 2.112  

Std. Deviation 1.45324  

Minimum .00  

Maximum 6.00  

Range 6.00  

Interquartile Range 2.00  

Skewness -.064 .414 

Kurtosis -.301 .809 

Delta Phoria 

Dekat 2D 

Mean .7500 .16801 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound .4074  
Upper Bound 1.0926  

5% Trimmed Mean .7222  
Median .0000  
Variance .903  
Std. Deviation .95038  
Minimum .00  
Maximum 2.00  
Range 2.00  
Interquartile Range 2.00  
Skewness .541 .414 

Kurtosis -1.736 .809 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Delta Phoria Dekat 3D .267 32 .000 .855 32 .001 

Delta Phoria Dekat 2D .379 32 .000 .654 32 .000 

       

a. Lilliefors Significance Correction 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

Delta Phoria Dekat 2D - 

Delta Phoria Dekat 3D 

Negative Ranks 25a 13.00 325.00 

Positive Ranks 0b .00 .00 

Ties 7c   

Total 32   
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a. Delta Phoria Dekat 2D < Delta Phoria Dekat 3D 

b. Delta Phoria Dekat 2D > Delta Phoria Dekat 3D 

c. Delta Phoria Dekat 2D = Delta Phoria Dekat 3D 

 
Test Statisticsa 

 Delta Phoria Dekat 2D - 

Delta Phoria Dekat 3D 

Z -4.579b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
 
Nonparametric Tests 
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Foto Kegiatan 
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