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ABSTRAK 
 
Pendahuluan: Bahasa merupakan salah satu faktor penting yang dibutuhkan dalam 
kemampuan membaca. Untuk mengatasi bahasa sebagai faktor perancu dalam 
penilaian membaca kartu baca dengan teks berkelanjutan telah dikembangkan 
dalam berbagai bahasa,  namun masih belum tersedia dalam bahasa Indonesia. 
 
Tujuan: Untuk mengetahui kesesuaian kartu membaca teks berkelanjutan bahasa 
Indonesia dan Minnesota Reading Chart versi bahasa Inggris 
 
Metode: Penelitian ini dilakukan secara potong lintang, dimana uji korelasi 
dilakukan dengan Pearson Test, sedangkan uji kesesuaian dilakukan dengan 
menggunakan kurva Bland Altman pada subjek berusia 25-35 tahun yang memiliki 
kemampuan berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik dengan tajam 
penglihatan jauh binokular >0,8. 
 
Hasil: Uji korelasi tajam penglihatan dekat mendapatkan nilai R=0,687 dengan 
nilai P=0,0001, sedangkan laju membaca mendapatkan nilai R=0,989 dan nilai 
P=0,0001, dan critical print size memiliki nilai R=0,494 dengan nilai P=0,001. 
Rerata selisih tajam penglihatan membaca dekat adalah 0,006 logMAR dengan 
nilai limit of agreement 0,032-0,044 logMAR, sedangkan nilai rerata selisih laju 
membaca adalah 0,709 kpm dengan limit of agreement -3,299–4,718 kpm, dan 
untuk rerata selisih critical print size adalah 0,0028 logMAR dengan limit of 
agreement antara -0,101–0,107 logMAR. 
 
Diskusi: Penelitian ini menguji kesesuaian pemeriksaan kemampuan membaca 
dengan menggunakan kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia dengan 
Minnesota Reading Chart versi bahasa Inggris. Uji korelasi ketiga parameter pada 
kedua alat ukur tersebut menunjukan korelasi sedang-kuat yang bermakna secara 
statistik, sedangkan uji kesesuaian menunjukan nilai limit of agreement yang berada 
antara -5 hingga 5 sehingga dapat disimpulkan kedua alat ukur tersebut memiliki 
kesesuaian yang baik.  
 
Simpulan: Kartu membaca teks berkelanjutan versi bahasa Indonesia dapat digunakan 
dalam lingkungan klinis untuk menilai kemampuan membaca tanpa dipengaruhi oleh 
faktor bahasa sebagai faktor perancu..  
 
Kata Kunci: Tajam Penglihatan Membaca Dekat, Laju Membaca, Critical Print 
Size, Minnesota Reading Chart, Kartu Membaca Teks Berkelanjutan Bahasa 
Indonesia.  
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ABSTRACT 
 
Introduction: Language is one of the important factors needed in reading skills. 
Continous text reading chart had developed in various language to avoid the effect 
of language as confounding factor of reading skills, but currently not available in 
Indonesian yet. 
 
Objective: To know the agreement of the Indonesian version of continuous text 
reading chart and the English version of Minnesota reading chart 
 
Methods: This study was conducted by cross sectional study. The correlation test 
was conducted using Pearson test and the agreement test was performed using the 
Bland Altman curve on a subject of 25-35 years old who had have good Indonesian 
and English language skills with binocular vision >0.8. 
 
Results: The correlation test of reading acuity had R= R=0,687 and P =0,0001, 
while the reading speed had R=0,989 dan P value=0,0001, and the critical print 
size had R=0,494 and P value=0,001.  The mean difference in reading acuity was 
0.006 logMAR with limit of agreement was 0.0320-0.044 logMAR, while the mean 
difference of reading speed was 0.709 wpm with limit of agreement limit was -3.298 
to 4.718 wpm, and mean difference of the critical print was 0.0028 logMAR with 
limit of agreement were -0.101 - 0.107 logMAR. 
 
Discussion: This aim of this study was to know the agreement of reading skils using 
the Indonesian version of a continuous text reading chart and English version of 
Minnesota reading chart. The correlation test showed moderate to strong 
relationship with statistically significant. Measurement of reading acuity,, reading 
speed, and critical print size using two different measuring devices had the limit of 
agreement between -5 to 5 so both of chart had the good agreement. 
 
Conclusion: The Indonesian version of a continuous text reading chart that can be 
used to measure reading skills without the influence of language as a confounding 
factor. 
 
Keywords: Reading Acuity, Reading Speed, Critical Print Size, Minnesota reading 
Chart, Indonesian version of continuous text reading chart	
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

The International Classification of Diseases 11 mengkategorikan gangguan 

penglihatan menjadi gangguan penglihatan jauh dan gangguan penglihatan dekat. 

Gangguan penglihatan dekat merupakan kondisi presenting near visual acuity 

kurang dari N6 atau M.08 dengan koreksi kacamata yang dimiliki oleh seseorang. 

Gangguan penglihatan dekat ini terjadi pada sebanyak 826 juta orang yang 

disebabkan oleh presbiopia yang tidak tertangani.1 Gangguan penglihatan dekat 

dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang sebagaimana yang terjadi pada 

gangguan penglihatan jauh.2–4 Dampak yang ditimbulkan oleh gangguan 

penglihatan dekat antara lain adalah dampak terhadap lingkungan, gaya hidup, atau 

status sosiodemografi seseorang.2 Salah satu keluhan gangguan penglihatan dekat 

yang paling sering ditemui adalah gangguan membaca. Gangguan membaca ini 

merupakan keluhan yang paling umum yang ditemukan pada pasien low vision.5,6 

Oleh karena itu, kemampuan membaca menjadi salah satu hal yang penting yang 

berkaitan dengan kualitas hidup seseorang yang berhubungan dengan penglihatan, 

baik anak maupun dewasa.7 Kemampuan membaca ini merupakan prediktor terbaik 

dari functional vision yang dapat disadari oleh pasien dan merupakan indikator 

kualitas hidup yang berhubungan dengan penglihatan.8 Kemampuan membaca 

telah lama digunakan sebagai tolok ukur untuk beberapa uji klinis pada efektivitas 

rehabilitasi low vision dan hasil tatalaksana beberapa penyakit  mata  seperti  laser
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photocoagulation, bedah submakular, pemberian anti-VEGF pada Age-Related 

Macular Disease, dan pemasangan lensa intraokular paska ekstraksi katarak.6,9,10 

Penilaian kemampuan membaca memberikan informasi secara rinci mengenai 

gangguan penglihatan seseorang. Kemampuan membaca tersebut dapat dievaluasi 

melalui parameter tajam penglihatan membaca dekat, laju membaca, dan critical 

print size dengan menggunakan chart baca dengan teks berkelanjutan.11 Chart baca 

dengan teks berkelanjutan ini dianggap lebih menggambarkan penglihatan 

seseorang untuk membaca sehari-hari daripada chart yang menggunakan kata-kata 

yang tidak berhubungan.10 Informasi yang didapat melalui parameter tersebut dapat 

menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan alat bantu penglihatan yang diperlukan 

oleh seseorang dan sebagai tolok ukur fungsi kemampuan penglihatan dekat 

sebelum dan sesudah tatalaksana.5,12,13 Legge dkk menciptakan Minnesota Reading 

(MNRead) chart yang relevan secara klinis untuk mengevaluasi laju membaca dan 

tajam penglihatan membaca dekat secara simultan dalam satu pemeriksaan.12 

Pemeriksaan tajam penglihatan membaca dekat dan laju membaca secara simultan 

ini penting untuk dilakukan karena keduanya merupakan parameter dari penilaian 

kemampuan membaca yang memiliki korelasi yang rendah. Hal tersebut 

disebabkan karena tajam penglihatan membaca dekat hanya dapat memprediksi 

sepuluh persen dari laju membaca disebabkan oleh tajam penglihatan membaca 

dekat hanya melibatkan pengenalan satu huruf saja sehingga tidak memberikan 

informasi membaca sehari-hari seseorang.5 Oleh karena itu ketika laju membaca 

diperiksa secara simultan dengan pemeriksaan tajam penglihatan membaca dekat, 

yang harus diperhatikan adalah penggunaan kalimat yang sebanding untuk 
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meminimalkan variasi dalam laju membaca karena perbedaan dalam kalimat dalam 

pemeriksaan. Hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan chart baca modern 

yang mengikuti prinsip logaritmik yang diterapkan oleh Bailey-Lovie dengan 

menggunakan panjang kalimat yang sama, seperti MNRead, Colenbrander, dan 

Radner chart.12 

Membaca merupakan keterampilan kompleks yang tidak hanya membutuhkan 

penglihatan yang baik saja. Membaca melibatkan kombinasi kemampuan sensoris 

(tajam penglihatan dan sensitivitas kontras), kemampuan motorik (kontrol 

pergerakan mata dalam membaca), dan kemampuan kognitif (kosa kata, bahasa, 

dan keterampilan membaca).4 Bahasa merupakan salah satu faktor penting yang 

dibutuhkan dalam kemampuan membaca. Untuk mengatasi bahasa sebagai salah 

pengaruh faktor perancu dalam penilaian membaca dibutuhkan kartu baca dengan 

bahasa yang sesuai dengan target yang akan menggunakan.11 Oleh karena itu, saat 

ini kartu baca dengan teks berkelanjutan untuk menilai kemampuan membaca telah 

dikembangkan dalam berbagai bahasa seperti Jepang, Italia, Arab, Prancis, 

Portugis, Malaysia, dll. 10–12,14  Namun, masih belum tersedia kartu baca dalam 

bahasa Indonesia yang secara simultan dapat mengevaluasi kemampuan membaca 

tajam penglihatan membaca dekat, laju membaca, dan critical print size seseorang 

secara simultan. 

Dalam mengembangkan sebuah kartu baca yang terstandarisasi beberapa faktor 

yang harus diperhatikan antara lain adalah ukuran karakter, jenis huruf font, spasi 

huruf, baik spasi vertical maupun spasi horizontal, serta kontras.11 Beberapa kartu 

baca untuk menilai kemampuan membaca yang sudah terstandarisasi antara lain 
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adalah Minnesota Reading Chart, Colenbrander Chart, dan Radner Chart.15 Di 

antara kartu baca tersebut, Minnesota Reading Chart memiliki keuntungan yang 

signifikan. Kartu baca ini menggunakan skala logMAR dalam pengukuran tajam 

penglihatan membaca dekat dan dapat secara simultan mengukur laju membaca dan 

critical print size. Selain itu chart ini memiliki kelebihan dalam lay out, yakni 

memiliki crowding dalam sumbu horizontal antara kalimat yang terkalibrasi.16  

Minnesota Reading Chart merupakan chart yang pertama kali diperkenalkan 

oleh Legge dkk pada tahun 1989. Chart ini merupakan chart dengan tingkat 

kesulitan yang sama pada masing-masing kalimat dengan kata berhubungan dengan 

panjang masing kalimat sama dan terdiri dari 60 karakter.14,17 Chart ini terdiri dari 

19 kalimat dengan ukuran cetak ketinggian “x” 1.3 hingga -0.5 logMAR.9,17 

Ketinggian "x" digunakan untuk menentukan dan menentukan ukuran cetak 

Minnesota Reading chart. Kalimat-kalimat yang terdapat pada kartu ini memiliki 

tingkat kesulitan rendah karena dipilih dari kata-kata yang sering diucapkan pada 

bahan bacaan anak usia 8 tahun. Kartu ini telah menjadi standar baku untuk chart 

baca yang telah digunakan dalam berbagai penelitian dan telah diterjemahkan 

dalam beberapa bahasa.17  

Atas dasar alasan diatas, untuk itu penulis ingin mengukur kesesuaian kartu 

membaca dekat teks berkelanjutan Bahasa Indonesia yang dapat menilai tajam 

penglihatan membaca dekat, laju membaca, critical print size secara simultan yang 

dikembangkan mengikuti ketentuan yang diterapkan oleh Minnesota Laboratory 

for Low-Vision Research untuk Minnesota Reading Chart. 

Tema sentral penelitian berdasarkan pemaparan diatas adalah sebagai berikut: 
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Gangguan penglihatan dekat dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang 
sebagaimana yang terjadi pada gangguan penglihatan jauh. Keluhan yang paling 
sering ditemukan pada pasien dengan gangguan penglihatan dekat adalah gangguan 
membaca. Selain itu gangguan membaca juga merupakan keluhan yang paling 
umum ditemukan pada pasien low vision sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan membaca merupakan salah satu parameter penting yang berhubungan 
dengan kualitas hidup seseorang yang berkaitan dengan penglihatan. Penilaian 
kemampuan membaca memberikan informasi secara rinci mengenai gangguan 
penglihatan seseorang. Kemampuan membaca tersebut dapat dievaluasi melalui 
parameter tajam penglihatan membaca dekat, laju membaca, dan critical print size 
dengan menggunakan chart baca dengan teks berkelanjutan (Minnesota Reading 
Chart, Radner Chart, dan Colenbrader Chart). Informasi yang didapat melalui 
parameter tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan alat bantu 
penglihatan yang diperlukan oleh seseorang dan sebagai parameter untuk menilai 
fungsi penglihatan dekat sebelum dan sesudah tatalaksana. Bahasa merupakan 
faktor penting yang dapat mempengaruhi kemampuan membaca selain kemampuan 
penglihatan itu sendiri sehingga kartu membaca teks berkelanjutan telah 
dikembangkan dalam berbagai Bahasa, namun belum ada kartu yang tersedia dalam 
bahasa Indonesia yang dapat mengevaluasi tajam penglihatan membaca dekat, laju 
membaca, dan critical print size secara simultan. Oleh karena itu penulis ingin 
mengembangkan kartu yang dapat mengevaluasi parameter tersebut dalam bahasa 
Indonesia dan melihat kesesuaiannya dengan kartu Minnesota Reading Chart versi 
Bahasa Inggris yang sudah terstandarisasi. 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat kesesuaian parameter tajam penglihatan membaca dekat, laju 

membaca, dan critical print size pada pemeriksaan menggunakan kartu membaca 

teks berkelanjutan bahasa Indonesia dan Minnesota Reading Chart versi bahasa 

Inggris 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah terdapat kesesuaian penilaian tajam penglihatan 

membaca dekat, laju membaca, dan critical print size pada pemeriksaan dengan 

menggunakan kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia dan Minnesota 

Reading Chart versi bahasa Inggris. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Ilmiah 

Jika terdapat kesesuaian penilaian tajam penglihatan membaca dekat, laju 

membaca dan critical print size dengan menggunakan kartu membaca teks 

berkelanjutan bahasa Indonesia dan Minnesota Reading Chart versi bahasa Inggris, 

maka kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia dapat digunakan untuk 

penelitian yang menilai kemampuan membaca paska sebuah tatalaksana suatu 

penyakit. 

 
1.4.2 Kegunaan Praktis 

Bila terdapat kesesuaian penilaian tajam penglihatan membaca dekat, laju 

membaca, dan critical print size dengan menggunakan kartu membaca teks 

berkelanjutan bahasa Indonesia dan Minnesota Reading Chart versi bahasa Inggris, 

maka kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia dapat direkomendasikan 

menjadi alat pemeriksaan untuk evaluasi kemampuan membaca dekat dalam 

lingkungan klinis, seperti penilaian tajam penglihatan dekat dan pemeriksaan untuk 

menentukan kebutuhan alat bantu penglihatan pada pasien low vision tanpa adanya 

pengaruh bahasa sebagai faktor perancu. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Membaca 

Membaca merupakan bagian penting dari berbagai kegiatan sehari-hari, baik 

dalam menjalankan pekerjaan, rumah tangga, dan sosial.4 Membaca adalah hal 

kompleks yang membutuhkan banyak kombinasi kemampuan kognitif (kosakata, 

bahasa, dan keterampilan membaca), kemampuan sensorik (tajaman penglihatan 

dan sensitivitas kontras yang baik), dan kemampuan motorik (gerakan mata).14 

Lapang pandang sentral adalah salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam 

membaca sehingga gangguan membaca umumnya ditemukan pada pasien dengan 

gangguan lapang padang sentral.18  Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilaporkan oleh Virtanen dkk dimana gangguan membaca dekat merupakan salah 

satu keluhan yang paling sering ditemukan pada pasien AMD.13 Oleh karena itu, 

penilaian kemampuan membaca merupakan parameter penting dalam membantu 

tatalaksana pasien dengan gangguan lapang pandang sentral dan dapat berguna 

dalam menentukan peresepan alat bantu membaca seperti magnifier.18 

Penilaian kemampuan membaca telah lama digunakan sebagai tolok ukur untuk 

beberapa untuk menilai efektifitas rehabilitasi low vision dan evaluasi paska 

tatalaksana  seperti  laser  photocoagulation,  bedah  submakular,  pemberian  anti 

VEGF pada Age-Related Macular Disease, dan pemasangan lensa intraokular paska
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ekstraksi katarak.9 Laju membaca merupakan salah satu indikator pada penilaian 

kemampuan membaca. 19 Laju membaca yang merupakan parameter pada penilaian 

kemampuan membaca dapat digunakan sebagai prediktor kuat pada kemampuan 

visual dan kualitas hidup terkait penglihatan pada pasien dengan gangguan 

penglihatan.8 Laju membaca ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara kekuatan 

kontrol okulomotor, stabilitas fiksasi, lapang pandang, kemampuan kognitif, tajam 

penglihatan membaca dekat, sensitivitas kontras dan ukuran cetak.19 Faktor lain 

yang dapat mempengaruhi kemampuan membaca adalah ukuran font, jenis font, 

ukuran bahan bacaan, kontras, dan, dan usia.7 

 
2.1.2 Kemampuan Membaca 

Legge dkk membagi parameter fungsional kemampuan membaca dalam 3 

parameter, yaitu: tajam penglihatan membaca dekat, laju membaca, dan critical 

print size.17 Chen dkk menggunakan parameter kesalahan membaca, pemahaman 

membaca, laju membaca, dan tajam penglihatan membaca dekat untuk menilai 

kemampuan membaca secara klinis. Tajam penglihatan dekat dan laju membaca 

merupakan indikator penting dari penilaian kemampuan membaca diantara 

parameter-parameter kemampuan membaca tersebut. Perhitungan lebih lanjut dari 

parameter tersebut adalah critical print size dan laju membaca maksimal juga 

merupakan parameter fungsional penting dari kemampuan membaca.7 Untuk 

menilai parameter tersebut dibutuhkan alat pemeriksaan yang menyerupai materi 

bacaan sehari-hari yang terstandarisasi. Chart dengan teks berkelanjutan 

sebagaimana pada Minnesota Reading Chart, Colenbrader, dan Radner Chart 

dapat digunakan untuk menilai parameter tersebut.15 
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2.1.2.1 Tajam Penglihatan Dekat 

Tajam penglihatan merupakan parameter dasar yang digunakan dalam praktik 

oftalmologi dan merupakan indikator fungsi penglihatan yang dapat digunakan 

untuk menilai perkembangan penyakit dan efektifitas pengobatan.3,14,20. 

Pemeriksaan ini dievaluasi dengan menilai kemampuan seseorang mengidentifikasi 

huruf atau angka dengan ukuran cetak terkecil yang dapat dibaca dengan benar atau 

sebagian besar dengan benar.17,21 Tajam penglihatan berkaitan erat dengan kualitas 

hidup yang berhubungan dengan penglihatan seseorang.22 

Tajam penglihatan dekat dikategorikan menjadi letter acuity dan reading acuity 

(tajam penglihatan membaca dekat). Letter acuity merupakan kemampuan 

mengenali huruf tunggal atau simbol, sedangkan reading acuity diartikan sebagai 

kemampuan untuk mengenali kata. Kedua parameter tersebut dinilai secara tepat 

dengan menghitung ukuran huruf/symbol/kata terkecil yang dapat dibaca dengan 

koreksi jumlah yang salah.18,23 Letter acuity dapat digunakan untuk menilai visual 

function, sedangkan reading acuity dapat digunakan untuk menilai functional 

vision.23  

Letter acuity menggunakan huruf tunggal atau simbol yang sesuai dengan 

prinsip pada chart tajam penglihatan jauh, namun dibedakan dengan jarak. 

Pengukuran tajam penglihatan dekat umumnya dilakukan pada jarak sekitar 40 cm 

atau menyesuaikan kebutuhan subjek. Beberapa jenis chart yang tersedia untuk 

mengukur tajam penglihatan dekat antara lain Landolt C, EDTRS, Sloan, Tumbling 

“E”, angka, dan Lea symbols.14 Chart dengan optotip tunggal ini hanya dapat 
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menilai visual function seseorang, namun tidak memberikan informasi fungsional 

lainnya sehingga kurang menggambarkan kemampuan membaca seseorang.4,23,24 

Parameter tajam penglihatan membaca dekat dapat diukur dengan menggunakan 

chart dengan teks berkelanjutan dan chart dengan kata yang tidak berhubungan.18 

Chart baca dengan teks berkelanjutan dapat berupa chart yang terdiri dari 

serangkaian kalimat pendek (Colenbrander, Radner, dan Minnesota Reading chart) 

dan chart baca yang menggunakan paragraf (iRest).14 Chart dengan tipe teks 

berkelanjutan lebih representatif dalam menggambarkan kemampuan membaca 

karena mewakili materi baca sehari-hari.4,18,25 Sedangkan chart baca yang 

menggunakan paragraf lebih dapat digunakan untuk menilai parameter laju 

membaca dibandingkan menilai tajam penglihatan membaca dekat.10 Chart baca 

dengan kata yang tidak berhubungan contohnya adalah Bailey-Love Near Reading 

Card dan Pepper Visual Skills for Reading Test (PVSRT). Chart tersebut selain 

dapat digunakan untuk mengevaluasi tajam penglihatan membaca dekat, dapat pula 

digunakan mengukur parameter kemampuan membaca lainnya, seperti laju 

membaca, jumlah kesalahan, daya tahan membaca, dan ukuran cetak optimal.14  

Reading acuity dan letter acuity merupakan hal yang berbeda, namun kedua 

memiliki korelasi yang baik.17,18 Reading acuity menggambarkan fungsi yang lebih 

kompleks dibandingkan letter acuity maupun pemeriksaan penglihatan jauh.26 

Reading acuity ini  dilaporkan memiliki nilai yang lebih baik dibanding letter acuity 

pada subjek dengan penglihatan normal dan low vision tanpa gangguan lapang 

pandang sentral. Sedangkan pada subjek dengan low vision dengan gangguan 

gangguan lapang pandang sentral, letter acuity memiliki nilai yang lebih baik 
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dibandingkan dengan reading acuity, baik pada chart teks berkelanjutan maupun 

chart dengan kata yang tidak berhubungan.27  Perbedaan ini menunjukan bahwa 

reading acuity merupakan indikator yang lebih baik dalam penilaian status lapang 

pandang sentral seseorang.18 Selain itu, reading acuity memiliki kelebihan dalam 

mengukur functional vision dibandingkan dengan letter acuity karena dapat 

mencakup efek kognitif, efek konteks, dan efek crowding huruf dan kata.3,10,17 

Tabel 2. 1 Konversi logMAR Menyesuaikan Jarak Chart 
Jarak (cm) Jarak (inch) Koreksi (logMAR) 

4 1.6 +1.00 
8 3.1 +0.70 
12 4.7 +0.52 
16 6.3 +0.40 
20 7.9 +0.30 
24 9.4 +0.22 
28 11.0 +0.15 
32 12.6 +0.10 
36 14.2 +0.05 
40 15.7 +0.00 
44 17.3 -0.04 
48 18.9 -0.52 
52 20.5 -0.56 
56 22.0 -0.60 
60 23.6 -0.18 
64 25.2 -0.20 
68 26.8 -0.23 
72 28.3 -0.26 
76 29.9 -0.28 
80 31.5 -0.30 

 
Tajam penglihatan membaca dekat yang akurat dapat dihitung dengan 

menghitung jumlah kesalahan pada tiap level ukuran cetak. Hal tersebut dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

RA = Ukuran terkecil + Jumlah Kesalahan x 0.1 
Jumlah kata pada level ukuran cetak 

Metode pengukuran tajam penglihatan dengan menghitung jumlah kesalahan ini 

dianggap lebih tepat dibandingkan hanya mengambil tajam penglihatan terkecil 

yang dapat dibaca dengan benar karena dapat mengukur tajam penglihatan hingga 
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0.1 logMAR terdekat. 17 Tajam penglihatan membaca dekat dapat pula disesuaikan 

jika jarak yang digunakan bukan jarak yang standar digunakan pada umumnya. 

Ketentuan penyesuaian tersebut dapat dilihat pada tabel 1. 14 

 

2.1.2.2 Laju membaca 

Laju membaca adalah jumlah kata yang dapat dibaca dalam kurun waktu tertentu 

tanpa melihat ukuran huruf.14 Parameter ini dapat dijadikan tujuan untuk 

rehabilitasi pada pasien low vision untuk mencapai laju membaca maksimum untuk 

bahan bacaan sehari-hari.14,17  

Legge dkk melaporkan bahwa laju membaca relatif konstan pada ukuran cetak 

tertentu. Kurva ini membentuk sebuah plateu.27 Kurva ini akan secara signifikan 

melambat saat seseorang membaca ukuran cetak yang lebih kecil. Poin itu 

dikatakan sebagai critical print size. Laju membaca rata-rata dengan laju membaca 

plateu disebut dengan laju membaca maksimal.14 

Laju membaca ini dipengaruhi oleh kesulitan materi bahan bacaan. Carver 

mengatakan bahwa kesulitan bacaan tergantung pada panjang kata dimana 

membaca tulisan dengan kata yang pendek lebih mudah dibandingkan dengan teks 

dengan kata yang lebih panjang. Oleh karena itu, Carver merekomendasikan untuk 

mengukur laju membaca dalam kata dengan panjang standar.28 Kata dengan 

panjang standar digambarkan sebagai kata dengan panjang rata-rata standar pada 

kalimat tersebut. Kata standar pada bahasa Inggris contohnya adalah kata yang 

terdiri dari 6 karakter.17 
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Minnesota Reading Chart memiliki kalimat dengan panjang yang sama, yakni 

10 kata dengan panjang standar, sehingga perhitungan laju membaca dapat 

dilakukan dengan rumus sebagai berikut : 

Laju membaca (kpm) = 600 / (waktu dalam detik) 

Cara lain yang lebih tepat untuk mengukur laju membaca adalah dengan cara 

menghitung kata-kata yang terlewat atau salah. Metode ini dapat menghitung laju 

membaca dengan rumus: 

Laju membaca (kpm) = 60 x (10 - kesalahan) / (waktu dalam detik)29 

Dengan menggunakan rumus ini jika ditemukan ada lebih atau sama dengan 10 kata 

yang salah atau tidak terbaca maka laju membaca pada ukuran cetak tersebut adalah 

nol. Kecepatan membaca akhir untuk setiap subjek adalah rata-rata kecepatan 

membaca untuk semua ukuran cetak, dari cetakan terbesar hingga tajam 

penglihatan membaca dekat. Ukuran objektif dari kemampuan membaca terbaik 

dapat diprediksi dengan menghitung laju membaca maksimal. Laju membaca 

maksimal diukur dengan rata-rata kecepatan membaca dari cetakan terbesar hingga 

kalimat critical print size. 17 

 
2.1.2.3 Critical Print Size 

Kecepatan membaca seseorang menurun pada huruf cetak tertentu, baik yang 

lebih kecil dari standar maupun lebih besar dari standar.7 Critical print size 

merupakan ukuran cetak terkecil yang dapat dibaca oleh pasien dengan laju 

membaca normal.19,30 Critical print size dapat digunakan untuk menghitung 

magnifikasi optimal yang dibutuhkan oleh pasien karena laju membaca maksimum 

tidak selalu dicapai dengan huruf cetak terbesar.14  
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Pengukuran critical print size pada subjek dengan penglihatan normal dapat 

dilakukan dengan menggunakan kurva laju membaca dan ukuran cetak. Plot 

tersebut umumnya menunjukan nilai laju membaca yang konstan pada area dengan 

ukuran cetak besar (plateu) lalu menurun pada ukuran cetak yang kecil.17 Critical 

print size dapat ditentukan dengan menghitung laju membaca rata-rata pada plateu 

laju membaca lalu memastikan bahwa titik laju membaca lain berada dalam 1.96 x 

SB rata-rata laju membaca plateu.14 

 
2.1.3 Kartu Baca Dekat 

2.1.3.1 Kartu Baca dengan Kata Tidak Berhubungan  

Kartu dengan kata-kata yang tidak berhubungan digunakan untuk menghindari 

konteks semantik dan sintaksis. Contoh kartu dengan konsep ini adalah Bailey-

Lovie Word Reading Chart dan Pepper Visual Skills for Reading Test.6,18 Bailey-

Lovie Word Reading Chart  adalah kartu yang dikembangkan oleh Bailey dan Lovie 

yang terdiri dari kalimat dengan kata-kata yang tidak berhubungan dengan prinsip 

ukuran cetak mengikuti skala logaritmik.30 Bailey dan Lovie mengatakan bahwa 

menggunakan kartu dengan kata yang berkelanjutan memungkinkan pasien untuk 

menebak beberapa kata yang tidak dapat mereka lihat. Teks berkelanjutan memiliki  

kecenderungan untuk overestimate tajam penglihatan dekat dan kemampuan 

membaca seseorang dapat mempengaruhi tajam penglihatan jika chart dengan teks 

berkelanjutan digunakan. Bailey dan Lovie berpendapat bahwa penggunaan kata-

kata yang tidak berhubungan untuk mengukur tajam penglihatan dekat adalah 

prediktor yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan teks berkelanjutan. 

Mereka menyarankan bahwa menggunakan kata-kata yang tidak berhubungan lebih 
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dapat diandalkan dalam mengukur tajam penglihatan dekat dan efisiensi membaca 

daripada chart teks berkelanjutan. Kartu tersebut memiliki kata-kata dengan 

panjang yang berbeda tanpa hubungan yang jelas antar kata. Hal ini dilakukan untuk 

mengurangi kemungkinan subjek menebak.14,31 

Kartu ini memiliki 17 level ukuran cetak. Setiap baris terdiri dari enam kata: dua 

kata 4 huruf, dua kata 7 huruf, dan dua kata 10 huruf. Namun, pada enam baris 

terbesar terdapat lebih sedikit kata per baris untuk mengontrol ukuran fisik chart. 

Menurut Bailey, kartu dengan kata yang tidak berhubungan lebih dapat 

memperkirakan tentang bagaimana seseorang dapat melihat (tajam penglihatan) 

daripada kemampuan membaca. Kartu ini menggunakan prinsip desain logaritmik 

yang sama dengan kartu tajam penglihatan jauh.14 

Snellen mengembangkan sebuah pemeriksaan untuk memeriksa kemampuan 

membaca dengan huruf yang ukurannya semakin mengecil.14 kelemahan 

pengukuran tajam penglihatan dekat dengan menggunakan notasi Snellen ini adalah 

hanya dapat memprediksi 10 persen dari laju membaca seseorang. Hal tersebut 

karena hanya melibatkan penggunaan huruf tunggal yang kurang menggambarkan 

kemampuan membaca nyata.11 

 

2.1.3.2 Kartu Baca dengan Teks Berkelanjutan  

Kartu teks berkelanjutan merujuk kepada chart yang menggunakan kata-kata 

yang memiliki arti yang berhubungan.32 Teks berkelanjutan ini telah digunakan 

sejak lama sebagai alat untuk menilai ketajaman penglihatan dekat dan sebagai 

acuan dalam koreksi penglihatan dekat pasien. Banyak penelitian yang melaporkan 

bahwa menggunakan chart tajam penglihatan dekat dengan teks berkelanjutan 
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dapat memperhitungkan faktor-faktor visual dan kognitif sehingga dapat mengukur 

kemampuan baca dekat karena lebih berhubungan dengan aktifitas membaca 

sehari-hari. Chart tajam penglihatan dekat dengan teks berkelanjutan dapat 

digunakan untuk mengevaluasi kemampuan membaca menggunakan pengukuran 

tajam penglihatan membaca dekat, laju membaca, dan critical print size.14 

Chart teks berkelanjutan menggunakan kalimat atau paragraf dengan ukuran 

yang semakin mengecil. Panjang kalimat  tersebut bervariasi dari masing-masing 

chart, meskipun sebenarnya kalimat yang sebanding pada masing-masing 

pemeriksaan dibutuhkan untuk meminimalkan variasi laju membaca.12,14 Membuat 

kalimat atau paragraf yang sama memiliki kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan huruf / simbol tunggal sehingga terdapat beberapa kriteria tertentu untuk 

mengembangkan teks-teks ini.14 Chart teks berkelanjutan lebih superior untuk 

mengukur kemampuan membaca dekat karena mereka menggambarkan kegiatan 

sehari-hari dan memperhitungkan beberapa faktor non-visual.14, 1810 

Salah satu keuntungan menggunakan chart tajam penglihatan dekat dengan teks 

berkelanjutan adalah untuk mengevaluasi kemapuan membaca dan menghitung 

ukuran kemampuan membaca. Chart ini telah dikembangkan dalam berbagai 

bahasa sesuai dengan populasi yang menggunakan untuk menghindari perancu 

yang disebabkan oleh keterbatasan bahasa.14 Beberapa chart baca tradisional saat 

ini masih digunakan antara lain adalah Jaeger, Nieden, dan Perinaud. Chart ini 

memiliki kekurangan teks paragraf, ukuran cetak yang kurang terstandarisasi, 

ukuran yang tidak mengikuti aturan logaritmik, dan keterbatasan Teknik 

percetakan.33 Chart modern berusaha mengatasi hal tersebut dengan mengikuti 
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prinsip Bailey-Lovie dengan memiliki paragraf dengan panjang yang sama. Chart 

modern ini antara lain adalah Minnesota Reading Chart,  Colenbrander,  dan 

Radner Chart.12 

Pada tahun 1854, Eduard Jaeger menerbitkan edisi pertama dari tes pemeriksaan 

tajam penglihatan dekat. Dalam tes tersebut, terdapat kalimat-kalimat yang 

berukuran N1 hingga N20. Jaeger menyampaikan bahwa penggunaan kalimat teks 

berkelanjutan adalah metode terbaik untuk mengevaluasi fungsi penglihatan karena 

menggambarkan kemampuan membaca sehari-hari seseorang pada saat itu.14,31 

Notasi pada chart Jaeger memiliki kekurangaan tidak mengikuti perkembangan 

ukuran yang bermakna.9 Selain itu Jaeger memiliki kekurangan hasil cetak yang 

inkonsisten dari bervariasinya jenis font yang digunakan karena menggunakan 

ukuran tinggi garis bukan tinggi “x”.23 

 

2.1.3.2.1 Minnesota Reading Chart 

Minnesota Reading Chart pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989 oleh 

Legge dkk dengan bentuk asli berdasar pada komputer.9 Chart teks berkelanjutan 

yang sudah terstandarisasi ini telah digunakan untuk melakukan evaluasi 

kemampuan membaca pada pasien normal dan low vision. Chart ini pertama kali 

digunakan untuk mengukur tajam penglihatan dan laju membaca sebagai fungsi 

ukuran cetak. Kalimat-kalimat pada chart ini memiliki panjang dan jumlah karakter 

yang sama untuk tiap ukuran cetak.17 

Masing-masing kalimat pada Minnesota Reading chart memiliki tingkat 

kesulitan yang sama. Komposisi kalimat pada Minnesota Reading chart memiliki 

kriteria yang ketat. Kalimat-kalimat tersebut diuji oleh orang dewasa dengan 
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penglihatan normal dalam penelitian awal untuk memastikan kalimat tersebut 

memiliki waktu baca yang sama dan untuk menghilangkan kalimat dengan waktu 

baca yang lebih tinggi.14,34 

Minnesota Reading Chart tersedia dalam 2 jenis polaritas yakni hitam pada putih 

dan putih pada hitam. Minnesota Reading Chart memiliki 19 tingkatan ukuran 

cetak dengan rentang 1.3 hingga -0.5 logMAR (sebanding dengan 8 hingga 0.13 

M).9,17 Rentang ukuran dipilih berdasarkan kriteria berikut: ukuran cetak terkecil 

lebih rendah dari ambang batas orang dengan penglihatan normal, sedangkan 

ukuran cetak terbesar dipilih untuk dapat mengukur sebagian besar pasien dengan 

low vision. Setiap level ukuran cetak memiliki satu kalimat yang dicetak pada tiga 

baris dan terdiri dari enam puluh karakter termasuk spasi. Panjang kata standar 

dalam bahasa Inggris didefinisikan sebagai enam karakter sehingga setiap kalimat 

pada Minnesota Reading Chart terdiri dari sepuluh kata panjang standar.17 

Minnesota Reading Chart dicetak dalam font Times New Roman bertipe serif 

proporsional, yang mewakili bahan bacaan harian. Ketinggian "x" digunakan untuk 

menentukan dan menentukan ukuran cetak Minnesota Reading Chart. Kalimat-

kalimat yang terdapat pada Minnesota Reading Chart chart memiliki tingkat 

kesulitan rendah karena dipilih dari kata-kata yang sering diucapkan pada bahan 

bacaan anak usia 8 tahun.14,33 
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Gambar 2. 1 Minnesota Reading Chart 

Sumber : Brussee dkk28 
 

Minnesota Reading Chart chart dirancang untuk diuji pada jarak jarak baca 

standar 40 cm, namun jarak ini dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Chart ini 

memiliki label dengan notasi M, logMAR, dan tajam penglihatan Snellen. 

Minnesota Reading Chart chart dapat digunakan untuk menilai kemampuan 

membaca (laju membaca maksimal, critical print size, dan tajam penglihatan). 

Chart ini telah menjadi gold standard untuk chart baca yang telah digunakan dalam 

berbagai penelitian dan telah diterjemahkan dalam beberapa bahasa.14 Minnesota 

Reading Chart Chart ini menggunakan skala logMAR dari ukuran hurufnya 

sehingga ukuran cetak dapat disesuaikan berdasarkan jarak yang digunakan.9 Ada 

berbagai fungsi klinis dari chart ini antara lain adalah untuk peresepan kacamata 

baca, penilaian low vision, peresepan kaca pembesar, hingga penilaian kondisi 

lingkungan seperti pencahayaan. Chart ini dapat juga digunakan untuk 

mengevaluasi kemampuan membaca anak dengan low vision.17 
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2.1.3.2.2 Colenbrander Chart 

Colenbrander Chart adalah chart baca dengan teks berkelanjutan yang juda 

menggunakan prinsip logaritmik. Chart ini terdiri dari sepasang kalimat yang tidak 

berhubungan pada tiap level cetaknya. Masing-masing kalimat memiliki jumlah 

karakter yang sama pada tiap level ukuran cetaknya, yakni sebanyak 88 karakter 

termasuk spasi. Chart ini memiliki empat belas ukuran cetak yang berkisar dari 6.3 

M hingga 0.32 M dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman.9 Chart ini 

dapat digunakan untuk mengukuran tajam penglihatan, laju membaca, dan critical 

print size dan tersedia secara komersial dalam beberapa bahasa. 14 

 
Gambar 2. 2 Colenbrander Chart 

Sumber : Rubin9 
 

2.1.3.2.3 Radner Chart  

Chart Radner merupakan salah satu chart dengan teks berkelanjutan yang juga 

mengikuti prinsip logaritmik dari tajam penglihatan. Chart ini memiliki lima belas 

level ukuran cetak yang dicetak menggunakan font Helvetica. Level ukuran cetak 

tersebut memiliki rentang nilai 1.2 hingga -0.2 logMAR pada jarak 40 cm atau 

senilai 6.3 hingga 0.25 M. Semua kalimat pada chart ini dicetak pada tiga baris dan 

terdiri dari 14 kata, kecuali pada ukuran cetak terbesar yang dicetak pada satu baris 



 

   

21 

 

dan terdiri dari empat kata.14 Kalimat-kalimat tersebut memiliki jumlah karakter 

dan kata yang sama, begitu pula kesulitan sintaksis masing-masing kalimat.26 

 

 
Gambar 2. 3 Radner Chart 

Sumber : Brussee dkk28 
 

2.1.4 Prinsip Desain 

Chart teks berkelanjutan dianggap lebih menggambarkan aktifitas sehari-hari 

dari subjek dibandingkan dengan chart dengan kata-kata yang tidak 

berhubungan.14,18 Selain itu membaca merupakan aktifitas kompleks yang 

membutuhkan kemampuan persepsi (pengenalan huruf dan kata), kontrol 

okulomotor (gerakan mata di sepanjang tulisan), dan kognisi. Hal-hal tersebut harus 

dilibatkan dalam tes kemampuan membaca agar chart tersebut dapat menjadi 

prediktor yang valid dari kemampuan membaca sehari-hari. Sehingga dala 
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pembuatan chart baca berkelanjutan ini dibuat dengan menggunakan teks yang 

sangat mirip dengan simulasi membaca sehari-hari. Selain itu desain yang 

digunakan harus sesuai dengan karakteristik visual yang sesuai dengan prinsip 

desain untuk chart tajam penglihatan modern (Bailey dan Lovie, 1976; National 

Research Council Committee on Vision, 1980). Prinsip-prinsip ini memungkinkan 

hasil yang sebanding untuk tes pada jarak pandang yang berbeda, dan 

memungkinkan pengukuran ketajaman pembacaan yang tepat.17 

 

2.1.4.1 Jenis dan Karakteristik Font 

Berdasarkan lebar horizontal font dikategorikan sebagai fixed-width font dan 

variable width font. Fixed-width font merupakan jenis font yang memiliki lebar 

horizontal yang sama tanpa melihat ukuran lebar huruf.14 Font ini disebut juga 

dengan mono-spaced font.27 Contoh font dengan jenis ini adalah Courier. Jenis font 

ini memiliki huruf “m” yang menempati ruang horizontal yang sama dengan huruf 

“i”. Variable width font merupakan jenis font yang memiliki lebar horizontal 

berbeda antara masing-masing huruf menyesuaikan lebar huruf tersebut. Contoh 

font jenis ini adalah Times New Roman.14,27 

Pemilihan font jenis fixed-width dan variable width pada chart dapat 

mempengaruhi kemampuan membaca seseorang.14 Mansfield dkk melakukan 

penelitian yang membandingkan laju membaca, tajam penglihatan membaca dekat, 

dan critical print size pada chart yang menggunakan variable width font (Times 

New Roman) dan fixed-width font (Courier) untuk orang normal dan low vision. 

Hasil dari penelitian tersebut dilaporkan bahwa laju membaca maksimal pada 

subjek dengan penglihatan normal lebih baik pada chart yang menggunakan font 
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jenis Times New Roman.14,34 Penelitian ini juga melaporkan bahwa chart yang 

menggunakan font jenis Courier lebih superior pada subjek low vision dengan 

gangguan lapang sentral dibandingkan dengan variable width font.27,34 Tarita-

Nistor dkk yang membandingkan kemampuan membaca pada pasien AMD 

mendapatkan bahwa parameter kemampuan membaca didapatkan lebih buruk pada 

chart yang menggunakan font jenis Arial dan paling baik pada font jenis Courier.27 

Kategori lain yang dapat dibedakan dari jenis font adalah serif dan san-serif.14,27 

Serif merupakan jenis font yang menggunakan garis dekoratif yang ditambahkan 

pada ujung dari karakter atau simbol. Sebaliknya sans-serif merupakan huruf yang 

memiliki karakter tanpa garis dekoratif pada ujung-ujung huruf tersebut. Contoh 

huruf dengan karakter serif adalah Times New Roman, sedangkan font yang 

memiliki karakter sans-serif adalah Arial dan Helvetica.14 Sejumlah penelitian telah 

dilakukan untuk membandingkan penggunaan font jenis serif dan sans-serif dalam 

penilaian kemampuan membaca. Dari beberapa penelitian tersebut masih banyak 

hasil yang berbeda sehingga masih ada perdebatan mengenai font mana yang lebih 

mudah dibaca.14 Beberapa penelitian melaporkan keuntungan penggunaan font serif 

dibandingkan dengan sans-serif. Sedangkan penelitian lain melaporkan bahwa hal 

tersebut tergantung kepada preferensi individu, kontras, jarak antar huruf, dan 

ketebalan huruf. Yager dkk melaporkan bahwa font jenis sans-serif dapat dibaca 

lebih cepat dibanding huruf dengan font serif dalam kondisi pencahayaan rendah. 

Sedangkan pada kondisi pencahayaan tinggi hal tidak ditemukan adanya perbedaan 

laju membaca pada huruf dengan font jenis serif dan sans-serif.35 Penelitian yang 
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dilakukan oleh Arditi melaporkan bahwa huruf dengan jenis font serif lebih superior 

dibandingkan dengan huruf dengan karakter sans-serif.36  

 
Gambar 2. 4 Contoh Huruf Serif dan Sans Serif 

Sumber: Alabdulkader14 
 

Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis font untuk digunakan dalam 

chart adalah target pengguna chart tersebut. Chart harus dibuat semirip mungkin 

dengan materi cetak yang sehari-hari digunakan oleh subjek.14,18  Hal ini 

disebabkan karena chart baca dekat dengan teks berkelanjutan dibuat untuk dapat 

menggambarkan aktifitas sehari-hari sehingga harus dibuat meniru bahan materi 

bacaan sehari-hari. Untuk itu penting untuk memastikan bahwa materi cetak yang 

digunakan pada chart baik jenis huruf dan spasi mirip dengan bahan materi bacaam 

sehari-hari dari target subjek yang akan menggunakannya.17 

 

2.1.4.2 Komposisi Teks 

Komposisi teks merupakan salah satu hal yang krusial dalam chart baca dengan 

teks berkelanjutan. Paragraf teks dan ukuran cetak dalam chart harus terstandarisasi 

dengan baik.12 Hal ini dapat dilakukan dengan membuat chart yang memiliki 

panjang yang sama pada masing-masing ukuran cetak. Panjang kalimat yang 

dimaksud terdiri dari jumlah karakter yang sama, termasuk spasi antar kata.17,26  

Minnesota Reading Chart merupakan chart yang memiliki jumlah karakter yang 

sama di seluruh ukuran cetaknya. Chart ini terdiri dari 60 karakter termasuk spasi 
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pada masing-masing ukuran cetaknya. Jumlah tersebut cukup untuk membuat 

sekitar 10 kata dengan panjang standar. Penggunaan kata dengan panjang standar 

ini berguna untuk menghindari perbedaan penilaian akibat perbedaan panjang 

kata.6,17 

Hal lain yang harus dipertikan dalam membuat chart baca teks berkelanjutan 

adalah membuat chart dengan kalimat yang memiliki rasio tetap pada masing-

masing ukuran cetak. Ukuran kalimat pada masing-masing ukuran cetak berurutan 

dari ukuran terbesar dengan masing-masing ukuran cetak terdiri dari tiga atau lebih 

baris. Penggunaan tiga atau lebih baris ini digunakan untuk membuat dampak 

crowding vertikal pada saat membaca. Masing-masing baris pada ukuran cetak 

yang sama ini harus memiliki batas yang sama pada sisi kanan dan kiri. Spasi dapat 

disesuaikan untuk membuat baris yang proporsional.10,17 

Minnesota Reading Chart terdiri dari 60 karakter pada 3 baris.6 Kotak pembatas 

dapat dibuat untuk memastikan bahwa kalimat yang dipilih memiliki panjang yang 

sesuai. Kotak tersebut memiliki ukuran lebar 17.53 kali dari lebar rata-rata huruf 

font Times New Roman dan tinggi 5.49 kali tinggi huruf Times New Roman. 

Masing-masing baris pada satu kalimat yang sama mungkin memiliki jumlah 

karakter yang berbeda karena Times New Roman merupakan font proporsional 

sehingga salah satu kesulitan yang dapat ditemukan adalah membuat kalimat yang 

memenuhi 60 karakter dan sesuai dengan kotak spasial yang tersedia.17 

 
 
2.1.4.3 Ukuran Cetak  
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Ukuran cetak merupakan hal yang sangat krusial untuk setiap chart baca baik 

pada subjek dengan penglihatan normal maupun low vision.17,19 Chart yang 

menggunakan satu optotip lebih mudah untuk menetukan ukurannya karena tidak 

akan menimbulkan keraguan dalam menentukan letter acuity. Chart baca dengan 

teks berkelanjutan memiliki beberapa huruf yang terdiri dari huruf dengan tipe 

ascenders dan descenders. Ascenders merupakan huruf yang memiliki garis ke atas 

dari garis dasar, seperti huruf  “b, d, f, h, k dan f”, sedangkan descenders merupakan 

huruf yang memiliki garis ke bawah dibawah garis dasar, seperti pada huruf “p” 

dan “g, j, p, q, y”.37 Tinggi huruf saja tidak cukup untuk menentukan tajam 

penglihatan membaca dekat pada chart ini. Tajam penglihatan membaca dekat pada 

chart ini ditentukan dari tinggi “x” dimana tinggi “x” adalah tinggi huruf yang tidak 

memiliki ascenders atau descenders.10 Chart tajam penglihatan Minnesota Reading 

Chart merupakan chart yang menggunakan istilah tinggi “x” ini. Contohnya pada 

ukuran cetak yang memiliki nilai tajam penglihatan membaca dekat 20/20 maka 

chart tersebut memiliki tinggi “x” tepat 0,058 cm.14,34 

 
Gambar 2. 5 Contoh Tinggi “x” 

Sumber: Alabdulkader14 
 

Rentang ukuran cetak pada chart penglihatan juga merupakan salah satu faktor 

penting yang harus dapat digunakan oleh subjek normal maupun low vision. Ukuran 

cetak terbesar yang digunakan harus mengakomodir rentang terbesar pada pasien 
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low vision. Ukuran cetak terkecil juga harus diperhatikan untuk mendeteksi tajam 

penglihatan terkecil subjek normal. Minnesota Reading Chart memiliki rentang 

ukuran cetak yang cukup besar yaitu logMAR -0.5 hingga 1.3 (sebanding dengan 

20/6.3 hingga 20/400 pada Snellen chart) pada jarak baca standar 40 cm.1 Tajam 

penglihatan dapat disesuaikan dengan jarak baca chart pada subjek dengan low 

vision. 17 

Urutan ukuran cetak antar masing-masing kalimat harus mengikuti 

perkembangan logaritmik. Hal ini bertujuan agar rasio ukuran antara kalimat yang 

berdekatan adalah sama terlepas dari jarak pandang. Minnesota Reading Chart 

menggunakan perbedaan 0.1 logMAR pada masing-masing kalimatnya.6 Ukuran 

cetak harus ditentukan pada chart dalam LogMAR, dan di unit lain yang terdefinisi 

dengan baik yang relevan bagi para pengguna. dMinnesota Reading Chart versi 

bahasa Inggris menggunakan notasi Snellen dan M selain logMAR.17  

 
2.1.4.4 Komposisi Kalimat 

Kalimat yang digunakan pada chart harus merupakan kalimat sederhana. 

Kalimat yang digunakan harus merupakan kalimat yang tidak memiliki hubungan 

antar kalimat dan tidak memiliki alur atau tema antar kalimat. Hal ini bertujuan agar 

kalimat sebelumnya tidak berpengaruh terhadap kemampuan membaca kalimat 

selanjutnya. Kosakata yang digunakan diambil dari kata-kata yang paling sering 

digunakan dalam bahan bacaan untuk anak usia 8 tahun.17,33 Menggunakan 

kosakata sederhana pada chart dapat meningkatkan kemampuan membaca chart 

dan mengurangi kemungkinan kata asing bagi pasien. Carver melaporkan bahwa 

kemampuan membaca tidak dipengaruhi oleh kesulitan teks asal bahan bacaan yang 
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digunakan lebih sederhana dari tingkat kelas pembaca.36 Pemilihan kata yang 

meragukan harus dihindari dalam pembuatan chart baca teks berkelanjutan.17 

 

2.1.4.5 Materi Fisik Chart 

Teks pada chart harus memiliki kontras pencahayaan yang tinggi dan lebih dari 

80%. Hal tersebut untuk mengakomodir gangguan kontras yang terjadi pada subjek 

low vision. Minnesota Reading Chart memiliki kontras >85%. Materi fisik chart 

yang digunakan harus mirip dengan bahan bacaan sehari-hari seperti kertas yang 

memiliki permukaan matte (seperti koran).17 Kertas dengan permukaan matte juga 

memiliki kelebihan dalam menurunkan kemungkinan pantulan cahaya yang 

mengganggu kemampuan membaca.14  

 

2.1.5 Nilai Kemampuan Membaca 

Carver menggambarkan 5 proses dasar dari membaca dengan laju membaca 

yang bervariasi yakni: scanning, skimming, rauding, learning, dan memorising. 

Rauding merupakan proses dimana setiap kata harus dimengerti secara 

komprehensif sebagai sebuah kalimat.36 Laju membaca bervariasi sesuai dengan 

tingkatan usia. Calabrese dkk yang menggunakan Minnesota Reading Chart untuk 

menilai kemampuan membaca menemukan bahwa terdapat peningkatan laju 

membaca 8 kpm tiap tahun hingga dapat mencapai 200 kpm pada pelajar kelas 2 

hingga mahasiswa tingkat akhir memiliki meningkat, meskipun hasil tersebut 

bervariasi dipengaruhi berbagai faktor seperti panjang kalimat yang digunakan 

sebagai alat pemeriksaan, cara membaca lantang atau diam, fungsi penglihatan, dan 

faktor lingkungan.6 Carver melaporkan bahwa laju membaca di bawah 80 kpm 
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dianggap membaca lambat, sedangkan nilai laju membaca 80-160 kpm sebagai 

membaca fungsional dan lebih dari 160 kpm sebagai membaca lancar.36 Laju 

membaca ini dapat dijadikan patokan untuk target penglihatan visual pada pasien 

low vision. Spot reading merupakan target yang diharapkan untuk membaca suatu 

target dengan kata tunggal seperti label harga. Laju membaca yang dibutuhkan 

untuk spot reading ini adalah 40 kata per menit. Sedangkan untuk membaca lancar 

pada teks panjang seperti koran laju membaca yang dibutuhkan adalah minimal 80 

kata per menit.18,30 

Sebagaimana laju membaca, tajam penglihatan membaca dekat juga berubah 

sesuai dengan usia seperti yang dilaporkan oleh Calabrese dkk dimana tajam 

penglihatan membaca dekat pada anak usia 8 tahun sekitar -0.1 logMAR, menjadi 

-0.18 logMAR pada usia 16 tahun, lalu meningkat secara perlahan hingga mencapai 

nilai -0.05 logMAR pada usia 81 tahun.6 Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilaporkan oleh Chen dkk yang mengatakan tajam penglihatan membaca dekat 

meningkat secara signifikan 0.04 logMAR pada anak hingga remaja, kemudian 

menurun dari dewasa muda ke dewasa. Critical print size pada anak menunjukkan 

peningkatan yang signifikan pada remaja, kemudian menurun dari dewasa muda ke 

dewasa. 7 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Membaca merupakan kemampuan kompleks yang membutuhkan kombinasi 

kemampuan kognitif (kosakata, bahasa, dan keterampilan membaca), kemampuan 

sensorik (ketajaman visual yang baik dan sensitivitas kontras yang baik), dan 

kemampuan motorik (gerakan mata).14 Bahasa merupakan salah satu faktor penting 
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yang dibutuhkan dalam kemampuan membaca, selain kemampuan penglihatan itu 

sendiri.11 Oleh karena itu, kartu baca dengan teks berkelanjutan sebagai alat ukur 

untuk penilaian kemampuan membaca, baik parameter tajam penglihatan membaca 

dekat, laju membaca, dan critical print size, telah dikembangkan dalam berbagai 

bahasa seperti Jepang, Italia, Arab, Prancis, Portugis, Malaysia, dll. 10–12,14 Hal 

tersebut bertujuan untuk mengatasi pengaruh bahasa sebagai salah pengaruh faktor 

perancu dalam penilaian membaca. Minnesota Reading Chart merupakan salah satu 

kartu baca teks berkelanjutan yang memiliki kelebihan lay out paling baik, yakni 

adanya efek crowding dalam sumbu horizontal dan vertikal.16,17 Minnesota Reading 

Chart ini telah dikembangkan dalam bahasa, namun belum tersedia dalam bahasa 

Indonesia.14 Kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia dikembangkan 

untuk menghilangkan pengaruh Bahasa terhadap kemampuan membaca. Lay out 

pada kartu ini dibuat mengikuti aturan Minnesota Reading Chart, baik dari jarak 

antar baris, panjang dan karakter kalimat pada masing-masing ukuran cetak, skala 

logaritmik 0.1 logMAR, termasuk aturan pemilihan kosakata.17 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas, dapat disusun 

premis sebagai berikut: 

Premis 1 : Kemampuan membaca merupakan aktifitas kompleks yang 

membutuhkan kombinasi berbagai faktor, termasuk bahasa.10,14 

Premis 2 : Bahasa merupakan salah satu faktor penting yang dibutuhkan dalam 

kemampuan membaca, selain kemampuan penglihatan itu sendiri.10–12,14 

Premis 3  : Fungsi kemampuan membaca dapat diukur dalam tiga parameter, yaitu 

tajam penglihatan membaca dekat, laju membaca, dan critical print size  
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Premis 4 :  Minnesota Reading Chart merupakan chart baca dengan teks 

berkelanjutan yang memiliki kelebihan lay out paling baik, yakni 

adanya efek crowding dalam sumbu horizontal dan vertikal.16,17  

Premis 5 :  Minnesota Reading Chart telah dikembangkan dalam berbagai bahasa 

seperti bahasa Portugis, Yunani, Korea, dll, kecuali bahasa 

Indonesia.16,33,38 

Premis 6  :  Kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia disusun dengan 

menggunakan kosakata berbahasa Indonesia mengikuti aturan 

penyusunan Minnesota Reading chart untuk menghindari pengaruh 

bahasa sebagai faktor perancu. 10–12,1417 

 

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan premis-premis diatas, dapat dideduksi sebuah hipotesis berikut:  

Terdapat kesesuaian pengukuran tajam penglihatan membaca dekat, laju 

membaca, dan critical print size dengan menggunakan kartu membaca teks 

berkelanjutan bahasa Indonesia dan Minnesota Reading Chart versi bahasa Inggris 

pada subjek yang dapat berbicara bahasa Inggris dan Indonesia
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BAB III 

SUBJEK DAN METODE PENELITIAN 
 

3.1 Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah dewasa usia 25-35 tahun yang sehari-hari 

menggunakan bahasa Indonesia dan memiliki kemampuan bahasa Inggris baik dan 

pernah memiliki nilai TOEFL >450 dalam 5 tahun terakhir. 

 
3.1.1  Populasi Penelitian 

Populasi target pada penelitian ini adalah dewasa berusia 25-35 tahun yang 

sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia dan memiliki kemampuan bahasa 

Inggris baik. Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah orang dewasa dengan 

usia 25-35 tahun yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris dengan baik yang tinggal di Bandung. 

  
 

3.1.2  Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah orang dewasa dengan usia 25-35 tahun yang 

sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia dan memiliki kemampuan bahasa 

Inggris baik yang tinggal di Bandung dan memenuhi kriteria inklusi dan tidak 

memiliki kriteria eksklusi dan bersedia mengisi lembar persetujuan (informed 

consent).
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3.1.2.1 Cara Pemilihan Sampel 

Pengertian sampel menurut Sugiyono adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi 

tersebut harus betul-betul representatif. Ukuran sampel merupakan banyaknya 

sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Penelitian ini menggunakan teknik 

sampling nonprobability sampling dan purposive sampling. Menurut Sugiyono 

nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Sedangkan purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu menurut Sugiyono.39 

 

3.1.2.2 Penentuan Ukuran Sampel 

Ukuran sampel untuk penelitian sesuai dengan tujuan penelitiannya yaitu untuk 

menganalisis perbedaan proporsi antara kelompok yang berpasangan maka 

menggunakan ukuran sampel yang dihitung dengan rumus untuk menguji 

perbedaan dua proporsi berpasangan yaitu dengan rumus : 

𝑛 =
(	𝑍& + 𝑍(	)*𝜋
(𝑃- − 𝑃*)*

 

Keterangan: 

n  = Ukuran Sample 

Zα, Zβ  = Nilai deviat Z yang diperoleh dari tabel distribusi normal untuk taraf 

Signifikansi α dan power test (1-β) yang dipilih 

𝑃- − 𝑃*= Perbedaan proporsi 

𝜋 = Phi, diskordan (ketidak sesuaian) 
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Semua parameter pada rumus sampel besar ditetapkan berdasarkan keputusan 

peneliti dan berdasarkan jurnal, dengan kesalahan tipe 1 ditetapkan sebesar 5%, 

hipotesa dua arah sehingga Zα= 1,96. Kesalahan tipe 2 ditetapkan sebesar 20%, 

maka didapatkan nilai Zβ= 0,84 

Berdasarkan rumus ukuran sampel diatas didapatkan: 

(	-,0123,45	)63,-
(3,-7)6

= 34,8	 ≈ 35	orang 

Perhitungan jika terdapat pasien drop out sebanyak 10% maka ukuran sampel: 

𝑛- = 	 -
-=3,-	

	𝑥	35 = 38,5	 ≈ 39 orang 

Berdasarkan ukuran sampel minimal diatas, maka ukuran sampel penelitian ini 

yang diambil adalah 40 orang. 

 
3.1.3  Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah: 

1. Berusia 25-35 tahun  

2. Sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia  

3. Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan baik dan memiliki nilai TOEFL 

dalam 5 tahun terakhir  >450 

4. Memiliki tajam penglihatan binokular terbaik dengan koreksi > 0,8 

 
3.1.4 Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah: 

1. Sedang dalam penggunaan obat tertentu yang dapat mempengaruhi kemampuan 

membaca seperti obat sikloplegik 
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2. Memiliki gangguan gerak bola mata 

3. Memiliki gangguan lapang pandang sentral 

4. memiliki masalah konvergensi dan akomodasi 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan uji kesesuaian untuk 

menilai hasil kemampuan membaca. Adapun parameter yang diukur pada 

penelitian ini adalah tajam penglihatan membaca dekat, laju membaca, dan critical 

print size. Ketiga parameter tersebut dibandingkan kesesuaiannya pada kartu 

membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia dan Minnesota Reading Chart versi 

bahasa Inggris. 

Seluruh sampel dalam penelitian ini dilakukan randomisasi dengan 

menggunakan randominasi komputer untuk menentukan sampel mendapat 

perlakuan pengukuran dengan menggunakan kartu membaca teks berkelanjutan 

bahasa Indonesia terlebih dahulu terlebih dahulu kemudian Minnesota Reading 

Chart versi bahasa Inggris atau dilakukan pengukuran dengan Minnesota Reading 

Chart versi bahasa Inggris terlebih dahulu baru dilakukan pemeriksaan dengan 

kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia. 

 
3.2.1 Proses Pengembangan Kartu Membaca Teks Berkelanjutan Bahasa 

Indonesia dan Penelitian Pendahuluan 

Kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia dibuat dengan mengikuti 

aturan lay out yang diterapkan oleh Minnesota Laboratory for Low-Vision Research 

untuk Minnesota Reading Chart dengan ketentuan sebagai berikut: 
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- Kartu disusun dalam bahasa Indonesia sesuai ejaan yang disempurnakan (EYD)  

- Kalimat dalam kartu menggunakan kosakata sederhana yang dipilih dari buku 

sekolah anak SD kelas 2 dan sudah dievaluasi oleh ahli bahasa. 

- Terdiri dari 19 kalimat dengan ukuran cetak sesuai dengan skala logaritmik 0,1 

log mengikuti aturan Bailey Lovie 

- Ukuran cetak yang tersedia terdiri dari ukuran 1,3 hingga -0,5 logMAR 

(sebanding dengan 8 hingga 0,13 M) dengan ketentuan pada tabel 3.1 

 
Tabel 3. 1 Konversi Ukuran Cetak 

LogMAR Snellen Ukuran M Ukuran Cetak (mm) 
1,3 20/400 8 11,64 
1,2 20/320 6,3 9,31 
1,1 20/250 5 7,27 
1,0 20/200 4 5,82 
0,9 20/160 3,2 4,65 
0,8 20/125 2,5 3,64 
0,7 20/100 2 2,91 
0,6 20/80 1,6 2,33 
0,5 20/63 1,3 1,83 
0,4 20/50 1 1,45 
0,3 20/40 0,8 1,16 
0,2 20/32 0,6 0,93 
0,1 20/25 0,5 0,73 
0,0 20/20 0,4 0,58 
-0,1 20/16 0,32 0,46 
-0,2 20/13 0,25 0,38 
-0,3 20/10 0,2 0,29 
-0,4 20/8 0,16 0,23 
-0,5 20/6 0,13 0,17 

 
- Panjang kalimat pada setiap ukuran cetak adalah 60 karakter, termasuk spasi 

- Masing-masing kalimat pada ukuran cetak tidak memiliki hubungan atau 

memiliki tema yang sama. 

- Menggunakan jenis font “Times New Roman” 

- Jarak antar baris memiliki ukuran yang sama dan harus lebih tinggi dari tinggi 

huruf terbesar 
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- Masing-masing ukuran cetak memiliki layout yang sama 

- Masing-masing kalimat tidak memiliki alur cerita 

- Menggunakan frasa umum, tidak menggunakan kata beda, kata dengan tanda 

penghubung, dan tidak menggunakan kata dengan ejaan regional 

- Panjang maksimum sebuah kata adalah sepuluh huruf 

 
Proses pengembangan kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia 

dimulai dengan pemilihan kosakata berbahasa Indonesia yang digunakan melalui 

buku Bina Bahasa untuk kelas 2 SD/MI. Terdapat 60 kalimat yang dibuat dengan 

memenuhi kriteria yang disebutkan di atas. Kalimat-kalimat ini kemudian ditelaah 

oleh ahli bahasa yang merupakan sarjana sastra Indonesia dan staff Departemen 

Bahasa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia untuk memastikan bahwa 

kalimat tersebut sudah sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan (EYD).  

Setelah dilakukan telaah oleh ahli bahasa tersebut, didapatkan sebanyak 42 

kalimat yang sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan dan memenuhi 

kriteria ketentuan lay out yang diterapkan oleh Minnesota Laboratory for Low-

Vision Research. 

Seluruh kalimat bahasa Indonesia yang memenuhi kriteria tersebut kemudian 

dilakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui tingkat kesalahan kata dan laju 

membaca rata-rata pada 20 anak usia 8-12 tahun yang sehari-hari menggunakan 

Bahasa Indonesia dengan tajam penglihatan jauh binokular >0,8 pada satu ukuran 

cetak yakni ukuran 20 pt.  

Tingkat kesalahan kata dan laju membaca rata-rata pada 42 kalimat tersebut 

dianalisis dengan menggunakan SPSS. Tingkat kesalahan kata pada tiap kalimat 
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diukur dengan cara jumlah kata yang salah pada seluruh sampel pada kalimat 

tersebut dibagi 200 kata dikali 100%, sedangkan laju membaca dihitung sebagai 

rerata, simpang baku, median, dan rentang. 

 
Tabel 3. 2 Hasil Penelitian Pendahuluan 

Kalimat Rerata + SB Median Rentang Jumlah Kesalahan 
1 125,25±29,696 131,01 79,68-182,93 0,50% 
2 124,46±34,345 122,6 73,35-184,05 0,00% 
3 110,27±28,850 115,24 58,88-158,31 3% 
4 126,76±30,449 128,35 83,68-191,69 0,50% 
5 130,04±31,760 133,03 70,01-173,41 0% 
6 119,16±39,816 124,92 25,22-194,17 0,50% 
7 122,44±33,363 131,29 45,11-163,93 0,50% 
8 130,61±36,471 132,46 60,61-186,34 1% 
9 130,22±34,725 132,31 68,26-187,50 0% 

10 127,76±35,039 140,1 50,80-179,64 0,50% 
11 135,15±32,996 143,2 68,34-182,93 0% 
12 137,79±34,142 147,97 66,96-194,17 0,50% 
13 142,53±34,347 149,27 70,75-200,00 0% 
14 125,11±31,382 127,41 76,43-180,18 1% 
15 137,00±35,708 146,02 53,43-196,72 0,50% 
16 133,95±33,463 143,57 75,09-190,48 1% 
17 132,25±30,067 142,19 70,51-171,43 0,50% 
18 140,42±35,565 144,06 77,22-190,48 0% 
19 138,31±38,235 132,06 76,34-218,18 0% 
20 138,33±38,862 136,22 49,63-208,33 0% 
21 122,17±32,212 119,56 55,45-168,07 1% 
22 124,30±37,800 132,23 55,50-169,97 0,50% 
23 146,66±34,818 152,92 82,53-201,34 0% 
24 136,28±34,127 145,43 81,19-185,19 0,50% 
25 123,47±32,729 134,68 58,82-169,49 1,50% 
26 129,74±30,171 134,98 73,17-176,47 1% 
27 144,23±36,058 150,38 80,54-213,52 0% 
28 121,64±30,989 134,02 69,71-157,89 0,50% 
29 123,00±27,297 128,11 75,63-169,97 1% 
30 133,09±35,625 140,2 64,59-191,08 0,50% 
31 139,23±34,014 148,89 77,82-187,50 0% 
32 125,66±35,148 138,6 49,18-163,93 1,50% 
33 135,06±39,200 140,2 63,76-191,08 0% 
34 132,07±38,858 140,87 40,06-179,64 0,50% 
35 136,82±36,654 150,57 74,63-188,68 0% 
36 127,32±33,661 126,73 42,22-190,48 3% 
37 124,90±39,676 139,09 48,08-188,68 1% 
38 136,93±33,247 126,59 50,63-183,49 0,50% 
40 139,38±36,998 133,64 67,04-229,89 0% 
39 137,29±33,078 151,53 61,29-175,95 0,50% 
41 136,05±32,453 137,94 76,38-191,08 1,50% 
42 130,09±38,942 131,58 69,44-190,48 0,50% 
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Kalimat-kalimat yang memiliki tingkat kesalahan yang paling rendah yakni 

sebesar 0% hingga 0,50% kemudian diurutkan rerata laju membacanya. Sembilan 

belas kalimat dengan rerata laju membaca paling tinggi diambil sebagai kalimat 

terpilih, kalimat terpilih tersebut kemudian dimasukan dalam rancangan desain 

kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia sesuai dengan aturan lay out 

Minnesota Reading Chart dengan menggunakan Corel Draw 2018. 

 
3.2.2 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain khusus yaitu uji kesesuaian 

antara  kesesuaian pengukuran tajam penglihatan membaca dekat, laju membaca, 

dan critical print size dengan menggunakan kartu membaca teks berkelanjutan 

bahasa Indonesia dan Minnesota Reading Chart versi bahasa Inggris pada subjek 

yang dapat berbicara bahasa Inggris dan Indonesia 

Ukuran sampel yang telah ditentukan adalah sebesar 40 sampel yang dipilih 

secara purposive sampling yang sesuai dengan kriteria inklusi dan tidak memenuhi 

kriteria eksklusi.  

Penilaian kemampuan membaca dilakukan sebanyak dua kali, yaitu dilakukan 

pemeriksaan kemampuan membaca dengan menggunakan kartu membaca teks 

berkelanjutan bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemeriksaan 

dengan menggunakan Minnesota Reading Chart versi bahasa Inggris. 

 
3.2.3 Identifikasi Variabel 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah penggunaan alat ukur kartu membaca 

teks berkelanjutan bahasa Indonesia dan Minnesota Reading Chart versi bahasa 
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Inggris. Variabel terikat pada penelitian ini adalah tajam penglihatan membaca 

dekat, laju membaca, dan critical print size.  

 
Tabel 3. 3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

No. Variabel Definisi Operasional Satuan Rumus 
1. Kemampu

an 
membaca 

Keterampilan yang diukur melalui 
parameter tajam penglihatan membaca 
dekat, laju membaca, dan critical print size. 

- - 

     
2. Waktu 

membaca 
Waktu yang dibutuhkan oleh seseorang dari 

saat diberitahu “mulai” hingga selesai 
mengucapkan kata terakhir dalam kalimat. 

detik - 

     
3. Tajam 

penglihata
n membaca 
dekat 
(reading 
acuity) 

Ukuran cetak terkecil yang dapat dibaca 
oleh subjek dari kartu yang diperiksa 
dengan koreksi jumlah kata/huruf yang 
salah dibaca 

logMAR Ukuran cetak 
terkecil + 
(jumlah kata 
salah x 0.01) 

     
4. Laju 

membaca 
(reading 
speed) 

Jumlah kata yang dapat dibaca dengan 
benar per menit dengan satuan kata per 
menit pada masing-masing ukuran cetak 
dengan koreksi jumlah kata yang salah 
dengan maksimal kesalahan pada tiap 
kalimat adalah sepuluh kata. 

Kata per 
menit 

60 x (10 – 
jumlah kata 
salah) / (waktu 
dalam detik) 

     
5. Laju 

membaca 
maksimal  

Rerata laju membaca pada area plateu pada 
kurva perbandingan laju membaca dan 
ukuran cetak. 

kata per 
menit 

- 

     
6. Critical 

print size 
ukuran cetak terkecil yang dapat dibaca 
oleh subjek dengan laju membaca 
maksimal. Dihitung dengan mencari ukuran 
cetak terkecil yang masih memiliki laju 
membaca 1,96 kali simpang baku laju 
membaca maksimal.  

logMAR 1,96  x simpang 
baku laju 
membaca 
maksimal 

     
7. Kesesuaian Hasil analisis dengan menggunakan kurva 

Bland Altman memiliki nilai selisih 
masing-masing parameter yang diukur 
dengan menggunakan kartu membaca teks 
berkelanjutan bahasa Indonesia dan 
Minnesota Reading Chart dengan nilai limit 
of agreement yang berada antara -5 sampai 
5 (ISO 8612). 

- - 
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3.2.4 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia  

2. Minnesota Reading Chart versi bahasa Inggris. 

3. Stopwatch 

4. Penggaris 

5. Kurva laju membaca dan tajam penglihatan membaca dekat 

 
3.2.5 Cara Kerja dan Teknik Pengumpulan Data 

3.2.5.1 Persiapan Sebelum Penelitian 

1. Dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan jauh dan dilakukan koreksi terbaik 

jika terdapat kelainan refraksi.  

2. Dilakukan pemeriksaan konvergensi dan akomodasi menggunakan RAF Ruler 

3. Dilakukan pemeriksaan posisi bola mata dengan Hirschberg Test 

4. Dilakukan pemeriksaan gerak bola mata 

5. Dilakukan evaluasi lapang pandang sentral dengan menggunakan Amsler Grid 

Sampel yang telah memenuhi kriteria inklusi dan tidak memiliki kriteria eksklusi 

akan dijelaskan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian ini. Sampel kemudian 

menandatangani formulir kesediaan jika bersedia mengikuti penelitian ini. Sampel 

yang telah menandatangani formulir kesediaan tersebut kemudian dilakukan 

pemeriksaan lebih lanjut. Data demografis pasien termasuk jenis kelamin, usia, 

serta tingkat pendidikan terakhir ditanyakan langsung kepada pasien. 
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3.2.5.2 Prosedur Pemeriksaan 

1. Sampel duduk di ruangan dengan pencahayaan cukup.  

2. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan koreksi terbaik.  

3. Sampel diminta membaca kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia 

atau Minnesota Reading Chart versi Bahasa Inggris terlebih dahulu sesuai 

randomisasi. 

4. Jarak antara subjek dan kartu adalah sejauh 40 cm.  

5. Instruksi mulai dilakukan oleh pemeriksa.  

6. Subjek diminta untuk membaca kalimat dengan keras secepat yang dapat 

dilakukan. 

7. Jika menyadari terdapat kesalahan kata atau ada kata yang terlewat, kalimat 

harus terus dilanjutkan hingga akhir kalimat. 

8. Pembacaan harus dimulai dari kalimat ukuran cetak terbesar berurutan hingga 

kalimat pada ukuran cetak yang tidak dapat dibaca. 

9. Pemeriksa menutup kalimat selanjutnya dengan kertas kosong dan kertas 

tersebut dapat dilepas saat pemeriksa menginstruksikan untuk mulai membaca 

10. Kesalahan pembacaan seperti kata yang terlewatkan atau kata yang tidak benar 

serta waktu yang dibutuhkan untuk membaca kalimat dalam detik hingga dua 

angka di belakang koma harus dicatat dengan baik.  

11. Huruf terkecil yang dapat dibaca dicatat sebagai tajam penglihatan membaca 

dekat. 

12. Laju membaca masing-masing pada masing-masing ukuran cetak dicatat dan 

dimasukan ke dalam kurva critical print size. 
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13. Sampel kemudian diminta untuk membaca Minnesota Reading Chart versi 

bahasa Inggris atau kartu membaca teks berkelanjutan Bahasa Indonesia 

dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. 

 
3.2.6 Rancangan Analisis 

Data yang diperoleh dicatat dalam formulir penelitian yang telah dibuat, 

kemudian dilakukan edit, verifikasi, coding, dan data entry, sebelum dilakukan 

analisis data. 

Terdapat tiga data parameter yang didapat pada masing-masing sampel. Data 

tersebut antara lain adalah tajam penglihatan membaca dekat dalam satuan 

LogMAR, laju membaca dalam satuan kata per menit, dan critical print size dalam 

logMAR. Analisis bertujuan untuk mencari kesesuaian data perhitungan 

kemampuan membaca.  

Analisis data pada variabel kategorik karakteristik dari penelitian ini akan 

disajikan secara deskriptif. Sedangkan untuk variabel numerik ukuran pemusatan 

data digambarkan dengan rerata, simpang baku, rentang, dan median. Data numerik 

tersebut akan dilakukan uji normalitas dengan menggunakan Shapiro Wilks test  

Sebelum melakukan analisis uji kesesuaian dilakukan analisis korelasi untuk 

menilai korelasi masing-masing alat ukur pada tiap parameter. Uji korelasi akan 

dilakukan dengan Pearson Test untuk data distribusi normal dan dengan Spearman 

test jika data tidak berdistribusi dengan normal. Interpretasi hasil uji hipotesis 

ditegakan berdasarkan kekuatan korelasi, arah korelasi, dan  nilai p. Dimana nilai 

kekuatan korelasi (r) berdasarkan kriteri Guillford (1956) yaitu : 0,0 -<0,2= sangat 

lemah; 0,2 - <0,4= lemah; 0,4 -<0,7= sedang; 0,7 - <0,9= kuat; 0,9 -1,0= sangat 
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kuat. Arah korelasi positif searah berarti semakin besar nilai satu variabel, semakin 

besar pula nilai variabel lainnya. Arah korelasi negatif: berlawanan arah berarti 

semakin besar nilai satu variabel, semakin kecil nilai variabel lainnya. Uji Statistika 

untuk membandingkan karakteristik dua kelompok penelitian digunakan uji t 

berpasangan jika data berdistribusi normal dan uji Wilcoxon sebagai alternatif nya  

jika data tidak berdistribusi normal. Penilaian kesesuaian hasil pengukuran 

dilakukan dengan menilai limit of agreement pada kurva Bland Altman. Untuk 

membandingkan perbedaan kesesuaian antara pengukuran satu sampel dengan rata-

rata menggunakan uji one sample t test. Data yang diperoleh dicatat dalam formulir 

khusus kemudian diolah melalui program SPSS versi 21.0 for Windows. 

 
3.2.7 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Unit Refraksi, Lensa Kontak, dan Low Vision Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. 

 
Tabel 3. 4 Waktu Penelitian 

Jadwal Kegiatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 
Pembacaan Literatur       
Penyusunan Usulan Penelitian       
Seminar Usulan Penelitian        
Ethical Clearance        
Pengambilan Data        
Pengolahan dan Data Analisis        
Penyajian Hasil Penelitian        

 
3.2.8 Implikasi/Aspek Etik Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji kesesuaian pengukuran 

antara dua instrumen yang berbeda. Pemeriksaan pada sampel penelitian ini 

dilakukan secara tidak invasif. Tidak ada dampak permanen yang terjadi akibat 
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perlakuan pada penelitian ini. Selain itu sampel yang dipilih pada penelitian ini 

merupakan sampel yang relatif sehat dan tidak memiliki kelainan kesehatan. 

Pemeriksaan yang dilakukan pada sampel merupakan tanggung jawab penelitian 

dengan supervisi dari dokter spesialis mata sub-divisi Refraksi, Lensa Kontak, dan 

Lensa Kontak. Pencatatan hasil penelitian akan dijaga kerahasiaannya. 
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3.3 Alur Penelitian 

 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

 
 
 
 
 

             ↓                           ATAU                            

 
 

 
 

  ↓ 
 

Subjek Penelitian 

Pemeriksaan tajam penglihatan jauh dengan koreksi terbaik 

Analisis Statistik 
 

Kesimpulan 
 

Dilakukan pemeriksaan konvergensi dan akomodasi dengan menggunakan RAF Ruler 

 
Dilakukan pemeriksaan posisi bola mata dengan Hirschberg Test 

Dilakukan pemeriksaan gerak bola mata 

 

Pemeriksaan dengan 
menggunakan kartu membaca teks 

berkelanjutan Bahasa Indonesia 
↓ 

Pemeriksaan dengan 
menggunakan chart MNRead 
Chart versi Bahasa Inggris 

Informed Consent 

Dilakukan evaluasi lapang pandang sentral dengan menggunakan Amsler Grid 

 
Dilakukan randomisasi untuk menentukan kartu mana yang terlebih dahulu diperiksa 

 

Pemeriksaan dengan 
menggunakan chart MNRead 
Chart versi Bahasa Inggris 

↓ 
Pemeriksaan dengan 

menggunakan kartu membaca teks 
berkelanjutan Bahasa Indonesia 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Pengambilan data penelitian dilakukan setelah mendapat persetujuan dari komisi 

etik penelitian universitas Padjadjaran. Sebanyak 40 subjek yang memenuhi kriteria 

inklusi, tidak memiliki kriteria eksklusi, dan bersedia untuk berpartisipasi dalam 

penelitian ini dimasukan ke dalam penelitian ini. Perlakuan dilakukan setelah 

subjek menandatangi surat persetujuan berpartisipasi dalam penelitian ini. Seluruh 

subjek dalam penelitian ini dilakukan randomisasi dengan menggunakan 

randomisasi komputer dengan Microsoft Excel 2016 untuk menentukan 

pengukuran dengan kartu mana yang terlebih dahulu dilakukan apakah 

menggunakan kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia kemudian  

Minnesota reading chart versi Bahasa Inggris atau menggunakan Minnesota 

reading chart versi Bahasa Inggris terlebih dahulu dilanjutkan dengan pemeriksaan 

menggunakan kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia. Pemeriksaan 

tajam penglihatan dan pengukuran akomodasi dilakukan oleh refraksionis dari 

bagian refraksi, lensa kontak, dan low vision PMN RS Mata Cicendo, sedangkan 

pemeriksaan Amsler Grid, Hirschberg test, gerak bola mata, dan pemeriksaan 

kemampuan membaca dilakukan oleh peneliti. Data yang didapatkan adalah tajam 

penglihatan membaca dekat dalam satuan LogMAR, durasi membaca dalam detik, 

laju membaca dalam satuan kata permenit, dan critical print size dalam satuan 

logMAR
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4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini meliputi karakteristik subjek dan kesesuaian tajam 

penglihatan membaca dekat, laju membaca, dan critical print size pada 

pemeriksaan dengan menggunakan kartu membaca teks berkelanjutan bahasa 

Indonesia dan Minnesota Reading Chart versi bahasa Inggris. 

 
4.1.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

Karakteristik subjek pada penelitian ini meliputi usia, tajam penglihatan jauh, 

amplitude akomodasi, dan nilai TOEFL terakhir. Hal ini digambarkan dalam tabel 

4.1 sebagai berikut: 

 
Tabel 4. 1 Karakteristik Subjek Penelitian 

Karakteristik Rerata+ SB Median Rentang 
Usia (tahun) 29,96±2,35 29,61 26,44 – 34,87 
Tajam Penglihatan Jauh Terbaik (logMAR)   

VOD 0,01±0,05 0 -0,10 – 0,10 
VOS  0,01±0,05 0 -0,10 – 0,10 

Nilai TOEFL 564,91±38,55 570,00 500,00 – 637,00 
Amplitudo Akomodasi (Diopter) 7,19±1,48 7,69 5,00 – 10,00 

SB = simpang baku 

 
Berdasarkan data pada tabel 4.1 didapatkan bahwa secara demografis usia subjek 

pada penelitian ini adalah 29,96±2,35 tahun dengan usia paling muda adalah 26,44 

tahun dan usia paling tua adalah 34,87 tahun. Tajam penglihatan jauh terbaik pada 

kedua mata memiliki nilai rerata yang yaitu 0,01±2,35 logMAR dengan rentang -

0,10 – 0,10 logMAR. Rerata nilai TOEFL pada subjek penelitian ini adalah 

564,91±38,55. Amplitudo akomodasi pada subjek penelitian ini memiliki nilai 

rentang antara 5,00 D hingga 10,00 D dengan rerata 7,19±1,48 D. 
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4.1.2 Pengukuran Tajam Penglihatan Membaca Dekat, Laju Membaca, dan 

Critical Print Size 

Perbandingan pengukuran tajam penglihatan membaca dekat, laju membaca, 

dan critical print size pada kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia dan 

Minnesota reading chart digambarkan pada tabel 4.2 berikut: 

 
Tabel 4. 2 Perbandingan Pengukuran Parameter dengan Kartu Membaca Teks 
Berkelanjutan Bahasa Indonesia dan Minnesota Reading Chart 

Variabel Kartu Membaca Teks 
Berkelanjutan Bahasa Indonesia 

Minnesota Reading Chart 

Tajam penglihatan membaca dekat (logMAR) 
Rerata ± SB -0,08±0,03  -0,09±0,03 
Median -0,10 -0,10 
Rentang  -0,17-0,00 -0,15-0,00 

Laju Membaca (kata per menit) 
Rerata ± SB 161,11±14,07 160,40±14,08 
Median 161,25 161,56 
Rentang  134,25-189,68 132,07-187,08 

Critical Print Size (logMAR) 
Rerata ± SB 0,04±0,054 0,04±0,05 
Median 0,00 0,00 
Rentang  0,00-0,20 0,00-0,20 

Keterangan : SB = simpang baku 

 
Pemeriksaan tajam penglihatan membaca dekat dengan menggunakan kartu 

membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia menunjukan nilai rerata -0,08±0,03 

logMAR, sedangkan pemeriksaan tajam penglihatan membaca dekat dengan 

menggunakan Minnesota reading chart menghasilkan nilai rerata -0,09±0,03 

logMAR.  

Rerata laju membaca dengan menggunakan kartu membaca teks berkelanjutan 

bahasa Indonesia pada penelitian ini adalah sebesar 161,11±14,07 kata per menit, 

sedangkan pemeriksaan dengan menggunakan Minnesota reading chart 

menghasilkan nilai rerata 160,40±14,08 kata per menit.  
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Pemeriksaan critical print size dengan menggunakan kartu membaca teks 

berkelanjutan bahasa Indonesia pada penelitian ini menunjukan nilai rerata 

0,04±0,054 logMAR, sedangkan pemeriksaan dengan menggunakan Minnesota 

reading chart menghasilkan nilai rerata 0,04±0,053 logMAR.  

 
4.1.3 Kesesuaian Pengukuran Tajam Penglihatan Membaca Dekat  

Korelasi tajam penglihatan membaca dekat antar dua alat ukur yang berbeda 

dianalisis dengan menggunakan uji korelasi Person test dimana didapatkan nilai R 

sebesar 0,687 dengan nilai P = 0,0001. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat 

korelasi yang signifikan dan bermakna secara statistik pada parameter tajam 

penglihatan membaca dekat dengan menggunakan kartu membaca teks 

berkelanjutan bahasa Indonesia dan Minnesota reading chart. 

Kesesuaian pengukuran tajam penglihatan membaca dekat dengan 

menggunakan kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia dan Minnesota 

reading chart digambarkan dengan menggunakan kurva Bland Altman pada 

gambar 4.1 sebagai berikut: 

  
Gambar 4. 1 Kurva Bland-Altman Tajam penglihatan membaca dekat 

Selisih T
ajam

 Penglihatan 
M

em
baca D

ekat (logM
A

R
) 

Rerata Tajam Penglihatan Membaca Dekat (logMAR) 
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Kurva Bland-Altman merupakan diagram menggambarkan hubungan antara 

rerata (sumbu X) dan selisih (sumbu Y) pengukuran tajam penglihatan membaca 

dekat dengan menggunakan kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia 

dan Minnesota reading chart. Berdasarkan gambaran kurva tersebut diatas secara 

deskriptif selisih antara dua pengukuran tajam penglihatan membaca dekat dengan 

alat ukur yang berbeda tidak melebihi lima, namun untuk mengetahui angka 

pastinya, maka dapat dihitung dengan cara menghitung nilai rerata, 95% confidence 

interval, dan limit of agreement. 

 
Tabel 4. 3 Perbandingan Selisih Perbedaan Hasil Tajam Penglihatan Membaca Dekat 

Variabel Indonesia - Inggris 95% CI Selisih 
Selisih Perbedaan (logMAR)   
Rerata±SB 0,004±0,017 0,004 (-0,028) –(0,037) 

Keterangan :   SB = Simpang baku, Indonesia = Tajam penglihatan membaca dekat dengan kartu membaca 
teks berkelanjutan bahasa Indonesia, Inggris = Tajam penglihatan membaca dekat dengan 
Minnesota reading chart 

 

Tabel 4.7 menjelaskan nilai rerata selisih perbedaan nilai tajam penglihatan 

membaca dekat dengan menggunakan dua alat ukur yang berbeda dan nilai 

confidence interval 95%. Dari tabel tersebut didapatkan bahwa simpang baku 

selisih rerata tajam penglihatan membaca dekat pada dua alat ukur berbeda adalah 

sebesar 0,017. Limit of agreement dapat diukur dengan menghitung 1,96 kali 

simpang baku yang kemudian menjadi pengurang dari rerata untuk mendapatkan 

batas bawah dan menjadi penambah dari rerata untuk mendapatkan batas atas, 

sehingga didapatkan nilai batas atas sebesar -0,028 logMAR dan nilai batas bawah 

sebesar 0,037 logMAR. Nilai limit of agreement tersebut berada dalam rentang -5 

hingga 5 (ISO 8612) sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil tajam penglihatan 
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membaca dekat dengan menggunakan kartu membaca teks berkelanjutan bahasa 

Indonesia dan Minnesota reading chart memiliki kesesuaian atau realibilitas yang 

baik. 

 
4.1.4 Kesesuaian Pengukuruan Laju Membaca  

Korelasi laju membaca dianalisis dengan menggunakan uji korelasi Pearson dan 

didapatkan nilai R sebesar 0,989 dengan nilai P = 0,0001. Hal tersebut menunjukan 

bahwa terdapat korelasi yang signifikan dan bermakna secara statistik pada 

parameter laju membaca dengan menggunakan kartu membaca teks berkelanjutan 

bahasa Indonesia dan Minnesota reading chart. 

Kesesuaian pengukuran laju membaca dengan menggunakan kartu membaca 

teks berkelanjutan bahasa Indonesia dan Minnesota reading chart digambarkan 

dengan menggunakan kurva Bland Altman pada gambar 4.2 sebagai berikut: 

 

 
Gambar 4. 2 Kurva Bland-Altman Laju Membaca (kpm) 

Rerata Laju Membaca (kpm) 

Selisih Laju M
em

baca (kpm
)  
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Berdasarkan gambaran kurva tersebut diatas secara deskriptif selisih antara 2 

pengukuran laju membaca dengan alat ukur yang berbeda tidak melebihi rentang -

5 hingga 5, namun untuk mengetahui angka pastinya, maka dapat dihitung dengan 

cara menghitung nilai rerata, 95% confidence interval, dan limit of agreement. 

 
Tabel 4. 4 Perbandingan Selisih Perbedaan Hasil Laju Membaca 

Variabel Indonesia - Inggris 95% CI Selisih 
Selisih Perbedaan (kata per menit)   
Rerata±SB 0,709±2,045 0,709(0,055) –(1,363) 

Keterangan :  SB = Simpang baku, Indonesia = laju membaca  dengan kartu membaca teks berkelanjutan 
bahasa Indonesia, Inggris = Laju membaca dengan Minnesota reading chart 

 
 
Nilai rerata selisih perbedaan laju membaca dengan menggunakan dua alat ukur 

yang berbeda didapatkan senilai 0,709±2,045 kata per menit. Berdasarkan nilai 

simpang baku dari rerata selisih senilai 2,045 kata per menit dapat dihitung nilai 

limit of agreement untuk menghitung nilai batas atas dan nilai batas bawah. Dari 

hasil analisis didapatkan nilai batas atas sebesar -3,299 kata per menit dan nilai 

batas bawah senilai 4,718 kata per menit. Nilai limit of agreement tersebut berada 

dalam rentang -5 hingga 5 (ISO 8612) sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil laju 

membaca pada kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia dibandingkan 

dengan Minnesota Reading Chart memiliki kesesuaian yang baik. 

 
4.1.5 Kesesuaian Pengukuruan Critical Print Size  

Uji korelasi Pearson dilakukan untuk mengalisis korelasi antara critical print 

size pada kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia dan Minnesota 

reading chart. Hasil dari uji tersebut mendapatkan nilai R sebesar 0,494 dengan 

nilai P senilai 0,001, dimana berarti terdapat korelasi yang signifikan dan bermakna 
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secara statistik pada parameter critical print size dengan menggunakan kartu 

membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia dan Minnesota reading chart 

Kesesuaian pengukuran critical print size dengan menggunakan kartu membaca 

teks berkelanjutan bahasa Indonesia dan Minnesota reading chart digambarkan 

dengan menggunakan kurva Bland Altman pada gambar 4.3 sebagai berikut: 

 

 
Gambar 4. 3 Kurva Bland-Altman Critical Print Size (logMAR) 

 
Berdasarkan gambaran kurva tersebut diatas secara deskriptif selisih antara 2 

pengukuran tajam penglihatan membaca dekat dengan alat ukur yang berbeda tidak 

melebihi lima, namun untuk mengetahui angka pastinya, maka dapat dihitung 

dengan cara menghitung nilai rerata, 95% confidence interval, dan limit of 

agreement. 

 
Tabel 4. 5 Perbandingan Selisih Perbedaan Hasil Critical Print Size 

Variabel Indonesia - Inggris 95% CI Selisih 
Selisih Perbedaan (logMAR)   
Rerata±SB 0,003±0,053 0,003 (-0,014) –(0,020) 

Keterangan :  SB = Simpang baku, Indo = Critical Print Size dengan kartu membaca teks berkelanjutan 
bahasa Indonesia, Ing = Critical Print Size dengan Minnesota reading chart 

Rerata Critical Print Size 

Selisih Critical Print Size  (logM
A

R
) 
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Nilai rerata selisih perbedaan critical print size dengan menggunakan dua alat 

ukur yang berbeda didapatkan senilai 0,0028±0,053 logMAR. Berdasarkan nilai 

simpang baku dari rerata selisih diperoleh nilai sebesar 0,053 logMAR. Nilai ini 

dapat digunakan untuk limit of agreement dengan rumus batas atas = rerata – 1,96 

x SB = -0,101 logMAR, sedangkan batas atas dihitung dengan rumus = Rerata + 

1,96 x SB = 0,106 logMAR. Hasil analisis tersebut  menunjukkan nilai limit of 

agreement antara -0,101 logMAR hingga 0,107 logMAR yang berada antara -5 

sampai 5 (ISO 8612) maka dapat disimpulkan hasil critical print size pada kartu 

membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia dan Minnesota reading chart 

mempunyai kesesuaian atau reliabilitas yang  baik. 

 

4.2 Uji Hipotesis 

Hipotesis  :  Terdapat kesesuaian pengukuran tajam penglihatan 

membaca dekat, laju membaca, dan critical print size 

dengan menggunakan kartu membaca teks 

berkelanjutan bahasa Indonesia dan Minnesota 

Reading Chart versi bahasa Inggris pada subjek yang 

dapat berbicara bahasa Inggris dan Indonesia 

Hasil yang mendukung :  Hasil uji korelasi laju membaca mendapat nilai R yang 

menunjukan korelasi kuat, sedangkan uji korelasi 

tajam penglihatan membaca dekat dan critical print 

size menunjukan korelasi yang sedang, dan ketiga uji 



 
 

    
 

56 

 

korelasi tersebut bermakna secara statistik dengan nilai 

P <0,05. Gambaran kurva Bland-Altman pada ketiga 

parameter mendapat nilai limit of agreement berada 

pada rentang -5 hingga 5 (ISO 8612) sehingga 

memberi kesimpulan bahwa kedua alat pemeriksaan 

memiliki kesesuaian yang baik. 

Kesimpulan  :  Hipotesis teruji dan dapat diterima 

 

4.3 Pembahasan 

Kemampuan membaca merupakan faktor terpenting yang berhubungan dengan 

kualitas hidup seseorang yang berhubungan dengan penglihatan.7 Penilaian 

kemampuan membaca dapat menjadi tolok ukur gangguan penglihatan seseorang 

yang dapat dinilai secara simultan melalui parameter tajam penglihatan membaca 

dekat, laju membaca, dan critical print size dengan menggunakan chart baca 

dengan teks berkelanjutan.5,11 

Membaca membutuhkan banyak faktor, antara lain kemampuan sensoris (tajam 

penglihatan dan sensitivitas kontras), motorik (kontrol pergerakan mata dalam 

membaca), dan kognitif  (kosa kata, bahasa, dan keterampilan membaca).4  Selain 

itu faktor lain yang dibutuhkan dalam membaca adalah lapang pandang sentral yang 

baik.18 Bahasa merupakan salah satu faktor yang penting pada penilaian 

kemampuan membaca sehingga chart baca dengan teks berkelanjutan telah 

dikembangkan dalam berbagai bahasa menyesuaikan kebutuhan dari subjek yang 

akan menggunakannya.10–12,14 
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Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan membaca baik sensoris, 

motorik, dan kognitif dapat menjadi faktor perancu dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu, pengaruh faktor-faktor  tersebut dihindari dengan memasukan ke dalam 

kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini yaitu gerak bola mata,  tajam  

penglihatan,  dan lapang pandang sentral. Selain itu kedua chart pada penelitian ini 

memiliki kontras yang tinggi untuk menghindari pengaruh sensitivitas kontras 

terhadap kemampuan membaca.  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

kesesuaian pemeriksaan kemampuan membaca dengan menggunakan kartu 

membaca teks berkelanjutan yang mengikuti aturan penulisan Minnesota Reading 

Chart dalam Bahasa Indonesia yang belum terstandarisasi dengan Minnesota 

Reading Chart versi bahasa Inggris yang sudah terstandarisasi sehingga subjek 

yang terpilih harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan berbahasa 

Inggris yang baik. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah subjek yang sehari-

hari menggunakan Bahasa Indonesia dan subjek yang memiliki nilai TOEFL >450 

dalam 5 tahun terakhir. Nilai TOEFL >450 merupakan batas marginal user, dimana 

angka 450 ini merupakan nilai batas subjek dianggap dapat menggunakan kalimat-

kalimat sederhana, sebagaimana kalimat yang ada pada chart penelitian ini.   

Kondisi mata berkembang secara fisiologis seiring perubahan usia. Usia 20-25 

tahun merupakan usia dimana mata sudah berkembang secara sempurna.40 Kristalin 

pada lensa relatif fleksibel sehingga kemampuan akomodasi dan penglihatan dekat 

masih cukup baik pada usia tersebut. Seiring proses fisiologis mata, pada usia 35 

tahun fleksibilitas kristalin dari lensa akan mulai menurun secara perlahan sehingga 
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berpengaruh pula terhadap kemampuan akomodasi dan penglihatan dekat 

seseorang.41 Amplitudo akomodasi secara fisiologis berubah sesuai dengan usia 

seseorang, dimana pada usia dibawah 40 tahun amplitudo akomodasi menurun 1,00 

D setiap 4 tahun. Amplitudo akomodasi pada usia 24 tahun adalah sekitar 

10,00±2,00 Diopter, sedangkan pada usia 36 tahun amplitude akomodasi seseorang 

adalah sekitar 7,00±2,00 Diopter.42 

Kelompok usia yang dipilih pada penelitian ini adalah usia 25-35 tahun. Batas 

usia 25 tahun dipilih berdasarkan kategori usia normal mata sudah berkembang 

secara sempurna sehingga diharapkan data yang dimiliki memiliki hasil yang 

homogen, sedangkan usia 35 tahun dipilih sebagai batas atas usia berdasarkan 

kondisi fleksibilitas kristalin lensa sehingga kemampuan akomodasi masih baik.  

Amplitudo akomodasi subjek pada penelitian ini memiliki nilai rentang 5,00 

Diopter hingga 10,00 Diopter. Nilai rentang amplitude akomodasi tersebut sesuai 

dengan nilai amplitude akomodasi berdasarkan rentang usia pada penelitian ini. 

Batas bawah usia subjek pada penelitian ini adalah 26,44 tahun, dimana nilai 

normal amplitudo akomodasi pada usia tersebut adalah 10,00 ± 2,00 Diopter, 

sedangkan batas atas usia subjek pada penelitian ini adalah 34,87 tahun dengan 

amplitudo akomodasi normal sekitar 7,00 ± 2,00 Diopter.  

Tajam penglihatan membaca dekat merupakan kemampuan untuk mengenali 

kata dengan ukuran cetak terkecil yang dapat dibaca atau sebagian besar benar. 

Penghitungan tajam penglihatan membaca dekat yang akurat dilakukan dengan cara 

menghitung jumlah kesalahan pada tiap level ukuran cetak.17 Minnesota reading 

chart yang memiliki jarak antar ukuran cetak sebesar 0,1 logMAR dengan rentang 
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1,3 logMAR hingga -0,5 logMAR. 9,17 Tiap ukuran cetak pada Minnesota reading 

chart dianggap terdiri dari sepuluh kata panjang standar sehingga satu kata bernilai 

0,01 logMAR. 17 

Pada penelitian ini didapatkan nilai rerata tajam penglihatan membaca dekat 

pada kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia yakni sebesar -0,08 

logMAR sedangkan rerata Minnesota reading chart sebesar -0,09 logMAR. Selisih 

rerata pada kedua chart tersebut adalah sebesar 0,01 logMAR yang berarti hanya 

sebesar 1/10 dari satu ukuran cetak atau senilai 1 kata. Hal tersebut menunjukan 

bahwa secara klinis tidak terdapat perbedaan tingkat ukuran cetak pada tajam 

penglihatan membaca dekat. Konsistensi nilai rerata ini menegaskan bahwa tidak 

terdapat perbedaan prinsip desain pada ukuran cetak terkecil pada kedua alat ukur 

tersebut. 

Penelitian di Malaysia yang membandingkan penggunaan chart baca dalam 

Bahasa Malaysia (UiTM-Mrw reading chart), MNRead, dan Colenbrader Reading 

Chart mendapatkan hasil laju membaca pada chart berbahasa Malaysia memiliki 

lebih tinggi dibandingkan dengan kedua chart lainnya yakni sebesar 200 kpm, 196 

kpn, dan 194 kpm, meskipun hal ini tidak bermakna secara statistik dan ketiga chart 

tersebut memiliki kesesuaian yang baik.11 Penelitian yang membandingkan chart 

baca teks berkelanjutan yang berbahasa arab dengan MNRead, Colenbrader, dan 

Radner chart juga mendapatkan nilai rerata laju membaca yang lebih tinggi pada 

chart berbahasa arab yakni 197 kata permenit sedangkan pada MNRead chart 

sebesar 171 kpm, Radner chart 146 kpm, dan Colenbrander chart 146 kpm.3 
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Perbedaan nilai rerata laju membaca juga ditemukan pada penelitian ini, dimana 

pada pengukuran dengan menggunakan alat ukur kartu membaca teks berkelanjutan 

bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Minnesota reading chart, yakni 

sebesar 161,11 kata per menit dan 160,40 kata per menit. Hal ini dapat 

kemungkinan karena meskipun subjek yang dipilih pada penelitian ini merupakan 

subjek yang dapat berbahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan baik dengan 

ketentuan nilai TOEFL tertentu dalam lima tahun terakhir, kecenderungan subjek 

lebih sering berbahasa Indonesia untuk aktifitas sehari-hari dapat mempengaruhi 

hasil tersebut, sebagaimana yang ditemukan pada penelitian yang dilakukan di 

Malaysia dan Saudi Arabia diatas. Untuk melihat pengaruh subjek yang lebih sering 

menggunakan bahasa Indonesia ini, dapat dipertimbangkan untuk melakukan 

penelitian lanjutan pada subjek yang sehari-hari menggunakan Bahasa Inggris, 

namun dapat berbahasa Indonesia untuk melihat perbandingan hasil dengan 

penelitian ini. 

Minnesota reading chart dibuat dengan rekomendasi pencatatan durasi 

membaca satu angka di belakang koma.17 Penelitian ini menggunakan pencatatan 

durasi membaca dua angka di belakang koma sehingga diharapkan akan 

mendapatkan nilai laju membaca yang lebih akurat. Selisih perbedaan laju 

membaca pada penelitian ini jika dikonversi setara dengan 0,016 detik dimana jika 

merujuk ke rekomendasi dari Minnesota reading chart nilai ini setara dengan nol, 

atau tidak memiliki makna secara klinis. 

Critical print size merupakan ukuran cetak terkecil yang dapat dibaca subjek 

dengan laju membaca normal.19,30 Critical print size dapat digunakan untuk 
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menghitung magnifikasi optimal yang dibutuhkan oleh pasien karena laju membaca 

maksimum tidak selalu dicapai dengan huruf cetak terbesar.14  

Rerata critical print size pada penelitian ini memiliki nilai yang sama pada 

pemeriksaan dengan kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia dan 

Minnesota reading chart yakni 0,04 logMAR. Hal ini menunjukan bahwa tidak 

terdapat perbedaan pada ukuran cetak dengan laju membaca normal pada 

pemeriksaan dengan kedua alat ukur yang berbeda. 

Minnesota reading chart merupakan chart baca teks berkelanjutan yang sudah 

terstandarisasi untuk menilai kemampuan membaca baik pada subjek normal 

maupun pada subjek dengan low vision. Chart ini digunakan untuk mengukur tajam 

penglihatan dan laju membaca sebagai fungsi ukuran cetak.17 Minnesota Reading 

Chart ini telah dikembangkan dalam berbagai bahasa seperti bahasa Portugis, 

Yunani, Korea, dll.16,33,38 Hal tersebut untuk mengatasi pengaruh bahasa sebagai 

faktor perancu dalam penilaian kemampuan membaca. 11 

Penelitian ini membandingkan pemeriksaan kemampuan membaca dengan 

menggunakan kartu membaca teks berkelanjutan yang mengikuti aturan penulisan 

Minnesota Reading Chart dalam Bahasa Indonesia yang belum terstandarisasi 

dengan Minnesota Reading Chart versi bahasa Inggris yang sudah terstandarisasi. 

Hasil uji kesesuaian kemampuan membaca pada kedua alat ukur tersebut 

menunjukan hasil yang sesuai, sehingga kartu membaca teks berkelanjutan bahasa 

Indonesia dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam lingkungan klinis untuk 

menilai kemampuan membaca tanpa dipengaruhi oleh faktor Bahasa.  
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Keterbatasan pada penelitian ini adalah kelompok usia yang diteliti pada 

penelitian ini hanya usia 25-35 tahun sehingga masih belum diketahui apakah 

penelitian yang sama pada kelompok usia lain seperti anak, remaja, dan usia lanjut 

akan menghasilkan hasil yang sama, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan pada beberapa kelompok usia yang berbeda dengan kelainan mata 

lainnya agar dapat diketahui apakah alat ukur ini dapat digunakan pada berbagai 

kelompok usia dan berbagai kelainan mata. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Terdapat kesesuaian pengukuran tajam penglihatan membaca dekat, laju 

membaca, dan critical print size dengan menggunakan kartu membaca teks 

berkelanjutan bahasa Indonesia dan Minnesota Reading Chart versi bahasa Inggris. 

5.2 Saran 

Kartu membaca teks berkelanjutan bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai 

alat ukur untuk pemeriksaan tajam penglihatan membaca dekat, laju membaca , dan 

critical print size pada subjek yang dapat berbahasa Indonesia saja pada kelompok 

usia 25-35 tahun. 
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LAMPIRAN 
 
 

Lampiran 1. Kartu Baca Teks Berkelanjutan Bahasa Indonesia halaman 1 
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Lampiran 2 Kartu Baca Teks Berkelanjutan Bahasa Indonesia halaman 2 

 
 

Saya membantu nenek
mencuci piring setelah
selesai makan malam

Saya bermain lompat
tali di halaman depan
rumah bersama adik

Saya melihat burung
terbang setiap hari di
taman depan rumah

Aku sedang bermain
pasir di pantai ketika 
ombak  besar  datang

Aku  dan  adik  sering
bermain  petak  umpet
di lapangan kompleks

Saya  memberi  tepuk
tangan saat menonton
teman yang bernyanyi

Kakak bermain pasir
saat  pergi  ke  pantai
bersama ibu kemarin

Ibu dan adik pergi ke
pasar untuk membeli
buku  dan  penggaris

Saya memetik mangga
yang  sudah matang di
halaman  depan  rumah

Saya dan adik sangat
senang diajak paman
berkunjung ke taman

Aku  dan  adik  gemar
membaca  buku  cerita 
setiap malam di kamar

Aku  akan mengikuti
lomba tari Jaipong di 
sekolah nanti malam

Nenek menanam bunga
mawar  dan  dahlia  di
halaman  depan  rumah

Saya  pergi  ke  gunung
bersama  bapak  pada
hari Sabtu dan Minggu

Buah  semangka  yang
besar  dan  bulat  enak
dimakan karena manis

INDONESIAN READING CHART

Saya  meminum  satu
gelas susu setiap hari
agar  sehat  dan  kuat

Ukuran M Snellen
(40 cm)

LogMAR
(40 cm)

4.0

3.2

2.52.5

2.0

1.6

1.3

1.0

0.8

0.6
0.5
0.4
0.32
0.25
0.20
0.16
0.13

20/200 1.0

20/160 0.9

20/125 0.8

20/100 0.7

20/80 0.6

20/63 0.5

20/50 0.4

20/40 0.3

20/32 0.2
20/25

0.1

0.1
20/20 0.0

20/16
20/13

20/10
20/8

20/6.3

-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
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Lampiran 3. Kurva Laju Membaca dan Tajam Penglihatan Membaca Dekat 
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Lampiran 4. Persetujuan Etik 



 

    

70 

 

 
Lampiran 5. Lembar Informed Consent
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Jl. Prof. Eijkman No. 38  Bandung 40161 
Telp. & Fax. 022-2038697, website: kep.unpad.ac.id, email-sekretariat: etik.unpad@gmail.com 

email-sistem: kep.unpad@gmail.com atau kepk.fk.unpad@gmail.com 
 

Rev-10102018 
 

 
 

INFORMASI 
 

Kesesuaian Pengukuran Reading Acuity, Laju Membaca, dan Critical Print Size dengan Menggunakan 
Indonesian Version Of Continuous Text Reading Chart dan English Version Of Minnesota Reading Chart 

 
Saya adalah peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang berasal dari Departemen Ilmu 
Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Univesitas Padjadjaran yang sedang melakukan penelitian untuk 
memenuhi syarat guna memperoleh gelar Dokter Spesialis mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam 
penelitian ini, keikutsertaan Anda dalam penelitian ini bersifat sukarela, jadi Anda  dapat memutuskan untuk 
berpartisipasi atau sebaliknya. 

 

Tujuan Penelitian: 
Membandingkan alat ukur baca dekat yang baru dikembangkan dengan alat ukur baca dekat yang sudah 
terstandarisasi 

 
Mengapa Subjek terpilih: 
Anda diikutsertakan dalam penelitian ini karena berusia 25-35 tahun yang sehari-hari menggunakan bahasa 
Indonesia dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. 

 
Tata Cara/Prosedur: 
Apabila anda bersedia ikut serta dalam penelitian ini setelah dijelaskan mengenai tahap-tahap penelitian, 
makan anda akan diberikan surat persetujuan (informed consent) untuk anda tanda tangani. Selanjutnya, 
dilakukan wawancara mengenai data demografis, selanjutnya anda akan diminta untuk membaca masing-
masing kalimat pada alat ukur baca dekat berbahasa Indonesia dengan jeda masing-masing kalimat adalah 
30 detik, kemudian anda akan diminta untuk membaca alat ukur baca dekat bahasa Inggris atau membaca 
alat ukur baca dekat bahasa Inggris terlebih dahulu baru kemudian membaca alat ukur baca dekat berbahasa 
Indonesia.  

 
Risiko dan ketidaknyamanan: 
Risiko yang mungkin terjadi adalah kemungkinan terjadinya gejala mata lelah yang terjadi akibat membaca 
dekat terlalu lama, namun hal ini coba diatasi dengan tidak melakukan tes baca secara kontinyu. 

 
Manfaat (langsung untuk subjek dan umum): 
Manfaat yang dapat anda terima dalam penelitian ini adalah dapat mengukur kemampuan membaca subjek 
dengan menggunakan alat ukur baca dekat yang sudah terstandarisasi, sedangkan manfaat secara umum 
penelitian ini dapat menggambarkan perbandingan alat ukur baca dekat bahasa Indonesia yang baru 
dikembangkan dan alat ukur yang sudah terstandarisasi. 
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Prosedur alternatif: 
Tidak ada prosedur alternatif pada penelitian ini. 

 
Kerahasiaan data: 
Setiap informasi dan data penelitian akan dirahasiakan sehingga tidak memungkinkan untuk diketahui oleh 

orang lain 

 

Perkiraan jumlah subjek yang akan diikut sertakan:  
Subjek dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 subjek 

 
Kesukarelaan: 
Keikutsertaan anda dalam penelitian ini bersifat sukarela. 

 
Periode Keikutsertaan Subjek: 
Keikutsertaan anda dalam penelitian ini dilakukan 1 kali pemeriksaan fisik dengan waktu sekitar 50 menit. 

 

Subjek dapat dikeluarkan/mengundurkan diri dari penelitian: 
Anda dapat dikeluarkan dari penelitian ini jika tidak dapat mengikuti salah satu prosedur penelitian yang 

sudah ditetapkan. 

Anda dapat mengundurkan diri kapanpun dan tidak ada sanksi apapun. 

 
Kemungkinan timbulnya pembiayaan dari perusahaan asuransi kesehatan atau peneliti: 
Tidak ada asuransi yang diberikan kepada anda dalam penelitian ini 

 

Insentif dan kompensasi: 
Bentuk kompensasi yang akan anda dapatkan pada penelitian ini adalah cendramata. 

 
Pertanyaan: 
Jika ada pertanyaan sehubungan dengan penelitian ini, dapat menghubungi 
dr. Dina Lestari 
Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran  
Jl. Cicendo No. 4, Bandung 
HP: 08112251991 
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Lampiran 6. Data Penelitian 

No Usia JK Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 
RA CPS LM Maks RA CPS LM Maks 

1 32,19 L -0,1 0 160,33 -0,1 0,0 161,22 
2 29,38 P -0,09 0,01 154,37 -0,09 0,0 153,63 
3 27,08 P -0,1 0 170,96 -0,1 0,1 168,50 
4 34,34 P -0,1 0,1 172,64 -0,1 0,0 169,90 
5 31,34 P -0,1 0 134,25 -0,1 0,0 132,07 
6 28,13 L -0,1 0 173,71 -0,1 0,0 176,74 
7 27,86 P -0,1 0,1 156,93 -0,1 0,0 157,02 
8 29,79 P -0,1 0 146,85 -0,1 0,0 143,88 
9 26,98 L -0,09 0,1 164,54 -0,1 0,0 161,90 
10 34,68 P -0,1 0 140,67 -0,09 0,0 142,32 
11 27,55 L -0,1 0,1 171,02 -0,09 0,0 168,60 
12 34,56 P -0,1 0,1 174,91 -0,1 0,2 175,03 
13 30,15 L -0,06 0,1 156,86 -0,08 0,0 154,64 
14 27,85 P -0,08 0 147,39 -0,1 0,1 146,57 
15 27,5 P -0,1 0 182,60 -0,09 0,0 180,33 
16 34,87 P -0,1 0 149,51 -0,1 0,0 149,87 
17 31,18 P -0,08 0 144,91 -0,1 0,0 144,91 
18 28,4 P -0,07 0,1 168,21 -0,1 0,1 165,74 
19 27,92 P -0,1 0 142,39 -0,07 0,0 143,20 
20 28,76 P -0,05 0 163,92 -0,07 0,1 167,08 
21 29,41 P -0,07 0 189,68 -0,1 0,0 187,08 
22 30,81 P -0,07 0 156,96 -0,1 0,0 154,95 
23 31,29 P 0 0,1 171,54 0,0 0,1 169,65 
24 27,47 P 0 0,1 169,97 0,0 0,1 168,48 
25 31,13 P -0,03 0,1 147,01 0,0 0,1 150,55 
26 29,26 L -0,09 0 140,42 -0,1 0,0 142,51 
27 29,79 P -0,1 0 145,91 -0,1 0,0 143,01 
28 28,04 L -0,1 0 171,49 -0,1 0,0 169,30 
29 27,55 P -0,1 0 182,03 -0,1 0,0 180,98 
30 27,55 P -0,1 0 184,53 -0,09 0,1 183,73 
31 29,43 P -0,1 0 174,33 -0,1 0,0 174,44 
32 31,82 P -0,07 0,1 166,95 -0,05 0,1 170,41 
33 30,95 P -0,05 0 146,59 -0,07 0,0 144,64 
34 30,19 P -0,05 0 161,03 -0,09 0,0 159,22 
35 31,8 L -0,1 0 154,57 -0,1 0,0 151,98 
36 30,12 P -0,17 0 170,85 -0,15 0 169,87 
37 26,44 L -0,05 0,1 174,43 -0,07 0,1 175,71 
38 33,5 L 0 0,2 140,24 0,0 0,1 135,96 
39 33,13 P -0,1 0,1 161,47 -0,1 0,1 163,98 
40 28,5 P -0,03 0 157,30 -0,07 0,0 156,30 
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Lampiran 7 Riwayat Hidup 
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Nama     : Dina Lestari 

Tempat, Tanggal Lahir  : Jambi, 25 Mei 1991 
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Nama Orang Tua  : Masjudin Nur 
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Pendidikan Formal : 

1. SDN 5 Kuala Tungkal (1997-2003) 

3. SMPN 2 Kuala Tungkal (2003-2006) 
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6. Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran  

(2012-2013) 
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Pengalaman Kerja : 
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