
0 
 

 
 

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 

PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO 

BANDUNG 

________________________________________________________ 

Sari Kepustakaan : Pemeriksaan Tajam Penglihatan untuk Pasien Spesial 

Penyaji  : Dhita Dewi Alviane 

Pembimbing  : dr. Susanti Natalya Sirait, Sp.M(K)., M.Kes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh 

Pembimbing 

 

 

 

dr. Susanti Natalya Sirait, Sp.M(K)., M.Kes. 

 

 

 

 

Selasa, 12 Oktober 2021 

Pukul 07.30 WIB   



1 
 

 
 

I. Pendahuluan 

     Gangguan penglihatan adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan tajam 

penglihatan ataupun menurunnya luas lapang pandang yang dapat mengakibatkan 

kebutaan. Gangguan penglihatan ini dapat berpengaruh pada keselamatan, 

kebebasan, kehidupan psikososial, dan kualitas hidup seseorang. Populasi manusia 

secara global diperkirakan sebanyak 2,2 miliar memiliki gangguan penglihatan baik 

dekat maupun jauh. Sebanyak 1,1 miliar dari jumlah kasus tersebut merupakan 

gangguan penglihatan yang dapat ditatalaksana dan dicegah. Pencegahan yang 

dapat dilakukan salah satunya dengan pemberian layanan kesehatan mata. 

Pemeriksaan tajam penglihatan merupakan salah satu layanan yang dilakukan.1–3 

     Penyedia layanan kesehatan mata bisa mendapatkan kunjungan dari pasien-

pasien yang memerlukan perhatian khusus dalam mendapatkan layanan kesehatan 

mata. Pasien-pasien ini dapat disebut juga dengan istilah pasien spesial. Data 

demografi di Indonesia menunjukkan bahwa dari 222 juta total populasi, 2,8 juta 

orang atau 0,7% merupakan penyandang disabilitas. Data jumlah penyandang 

disabilitas tersebut juga menunjukkan bahwa sebanyak 7,03% merupakan tuna 

rungu, 13,68% merupakan anak-anak dengan retardasi mental, 33,74% disabilitas 

fisik, dan 15,93% kebutaan.4–6 

     Sistem layanan kesehatan mata memiliki tantangan agar dapat memberikan 

pelayanan yang memadai bagi pasien-pasien disabilitas dan pasien-pasien spesial 

lain yang memerlukan perhatian khusus. Penyandang disabilitas intelektual yang 

memiliki gangguan penglihatan terdapat sebanyak 40% dari populasinya. Angka 

kejadian tersebut meningkat menjadi 100% pada populasi dengan disabilitas yang 

berat. Gangguan penglihatan yang terjadi pada orang-orang disabilitas pun biasanya 

disebabkan oleh gangguan penglihatan yang dapat dicegah. Gangguan penglihatan 

yang terjadi yaitu gangguan refraksi yang tidak terdiagnosis dan pemberian resep 

alat bantu penglihatan yang tidak tepat. Pasien disabilitas juga memiliki risiko 

tinggi mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan mata yang kurang 

memadai. Keterbatasan dan ketergantungan terhadap orang lain yang dimiliki 

pasien disabilitas dan pasien spesial lain menyebabkan risiko ini terjadi.6–8 Sari 

1 



2 
 

 
 

kepustakaan ini bertujuan untuk menjelaskan pemeriksaan tajam penglihatan pada 

pasien-pasien spesial. 

 

II. Pasien Spesial 

     Pasien spesial merupakan pasien dengan kondisi spesial yang membutuhkan 

proporsi pelayanan yang lebih dibandingkan pasien-pasien pada umumnya. Pasien 

spesial meliputi pasien low vision, bayi, balita, orang dewasa buta huruf, pasien 

nonverbal atau tuna rungu, dan pasien retardasi mental. Pelayanan kesehatan bagi 

pasien spesial memerlukan metode pemeriksaan yang dapat mengakomodasi 

kebutuhan pasien-pasien ini.4,9,10 

     Penyedia layanan kesehatan dapat menyediakan metode khusus dalam 

memeriksa tajam penglihatan pasien-pasien spesial. Pasien low vision memiliki 

keterbatasan dalam penglihatannya sehingga harus selalu ada seseorang yang 

menemani pasien dalam proses pemeriksaan matanya. Pasien retardasi mental 

diperiksa dengan terlebih dahulu mengidentifikasi usia perkembangan pada pasien, 

hal ini menjadi tantangan dan pertimbangan tersendiri bagi penyedia layanan 

kesehatan.4,6,10 

     Pasien anak-anak sering merasa cepat bosan dengan pemeriksaan tajam 

penglihatan. Pasien balita biasanya tidak nyaman dan tidak mau disentuh oleh orang 

asing. Kedua hal tersebut yang menyebabkan balita merasa gelisah dan duduk 

bersama orang tuanya atau pengasuhnya selama pemeriksaan berlangsung. Bayi 

dan anak-anak fase preverbal dapat diperkirakan fungsi penglihatannya dari 

kemampuan bayi untuk memfiksasi atau melihat secara langsung objek visual, 

mengikuti objek, dan mempertahankan fiksasi yang stabil. Balita, anak preliterasi, 

dan pasien dewasa buta huruf dapat diperiksa dengan menggunakan chart gambar. 

Pemeriksaan bagi pasien-pasien spesial ini secara umum memerlukan kesabaran, 

fleksibilitas dalam metode, perhatian, dan cara khusus dalam pemeriksaan tajam 

penglihatan.4,10–12 

 

III. Pemeriksaan Tajam Penglihatan pada Pasien Spesial 

     Pemeriksaan tajam penglihatan merupakan pengukuran kemampuan mata untuk 

dapat membedakan bentuk dan detail dari sebuah objek pada jarak yang telah 
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ditentukan. Pemeriksaan ini penting dilakukan secara konsisten karena bertujuan 

untuk menyediakan pencatatan tajam penglihatan dasar, menunjang pemeriksaan 

dan diagnosis penyakit mata atau gangguan refraksi, menilai adanya perubahan dari 

fungsi penglihatan, dan mengukur hasil dari sebuah tatalaksana. Metode yang dapat 

digunakan salah satunya yaitu Snellen chart. Tajam penglihatan normal yang diukur 

menggunakan Snellen chart dinilai 20/20 dalam kaki atau 6/6 dalam jarak meter. 

Metode-metode pengukuran lain juga telah dikembangkan yang bertujuan untuk 

memeriksa tajam penglihatan, fungsi penglihatan, dan untuk mendokumentasikan 

hasilnya.2,4,13 

     Pemeriksaan penglihatan dasar meliputi pemeriksaan tajam penglihatan jauh 

dan dekat. Pemeriksaan tajam penglihatan jauh dilakukan dengan cahaya yang 

cukup, jarak dan chart terstandardisasi, serta dimulai dengan memeriksa mata 

kanan. Pemeriksa menutup mata kiri pasien ketika memeriksa mata sebelah kanan. 

Pasien juga dapat diminta untuk menutup sendiri mata sebelah kirinya dengan 

tangannya. Pemeriksa kemudian menentukan chart atau metode pemeriksaan yang 

disesuaikan dengan keadaan pasien dan kemampuan pasien dalam membaca huruf 

ataupun gambar. Pasien yang mendapatkan nilai tajam penglihatan di bawah normal 

akan menjalani pemeriksaan pinhole. Pemeriksaan ini dilakukan untuk dapat 

memastikan penyebab menurunnya tajam penglihatan pasien akibat adanya 

gangguan refraksi atau akibat penyebab selain refraksi. Pemeriksaan tajam 

penglihatan dekat digunakan untuk menilai kemampuan pasien untuk melihat 

secara jelas pada jarak baca normal. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan pada jarak 

40 cm dengan menggunakan kartu yang dapat digenggam.2,4,14 

     Pasien-pasien spesial seperti pasien low vision, bayi, balita, dan pasien dengan 

disabilitas memiliki keterbatasan dalam kesehariannya tetapi bukan berarti fungsi 

penglihatannya tidak dapat dibantu untuk dioptimalkan. Klinisi harus dapat 

memeriksa tajam penglihatan terbaik dengan koreksi paling sesuai dari pasien agar 

dapat membantu pasien-pasien spesial ini memaksimalkan fungsi visualnya. 

Pemeriksaan tersebut menuntut klinisi untuk dapat memaksimalkan kesabaran, 

keterampilan, dan kreativitas. Klinisi juga harus melibatkan keluarga atau orang 

yang merawat pasien dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan.1,8,15 
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3.1 Pasien Low Vision  

     Data World Health Organization (WHO) tahun 2010 menunjukkan terdapat 

sekitar 285 juta orang hidup dengan gangguan penglihatan di seluruh dunia. Orang 

yang memiliki kebutaan dilaporkan sebanyak 39 juta dan 246 juta orang dilaporkan 

memiliki low vision. Low vision didefinisikan oleh WHO sebagai tajam penglihatan 

kurang dari 6/18 dengan koreksi terbaik atau lapang pandang kurang dari 10 derajat 

dari titik fiksasi. Fungsi visual merupakan hal yang penting dinilai dalam 

memeriksa pasien dengan low vision. Tajam penglihatan jauh dan dekat diperiksa 

dengan detail. Pemeriksaan harus diukur secara akurat pada semua pasien untuk 

dapat menentukan tajam penglihatan terbaik yang terkoreksi dengan refraksi, 

memonitor efektivitas pengobatan dan progresivitas penyakit, juga untuk 

memperkirakan kekuatan dioptri dari alat bantu penglihatan.1,3,16  

 

 
Gambar 1. ETDRS chart  

    Dikutip dari : Brodie SE dkk2 

 

     Pemeriksaan tajam penglihatan merupakan metode mudah dan bermanfaat 

dalam menilai fungsi visual. Pemeriksa harus menggunakan chart yang dapat 

dilihat pasien low vision, menempatkan chart tersebut pada jarak periksa yang 

sesuai, dan mengatur cahaya yang cukup. Pemeriksa dapat menggunakan Bailey-

Lovie atau Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) chart. 

Pengukuran dapat dilakukan dengan menyesuaikan jarak antara pasien dengan 

chart sebesar empat meter, dua meter, atau bahkan satu meter. Tajam penglihatan 
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dinilai sebagai 0,1 logarithm of minimum angle of resolution (logMAR) untuk 

setiap baris dan 0,02 logMAR untuk setiap huruf yang dibaca dengan benar. Tajam 

penglihatan semakin baik dinilai dari nilai logMAR yang semakin rendah. 

Pemeriksa bisa menunjukkan jari dan meminta pasien menghitung jari pada saat 

pasien tidak dapat membaca chart standar pada jarak yang sangat dekat. Pasien low 

vision juga dapat diminta untuk mengenali gerakan tangan pemeriksa atau 

mengidentifikasi arah cahaya.1,2,4 

 

 
Gambar 2. Bailey-Lovie chart 

  Dikutip dari : Bailey IL dkk13 

      

     Desain dari Bailey-Lovie chart dan ETDRS chart menggunakan pilihan optotipe 

yang cermat, jumlah optotipe yang sama pada setiap baris yaitu lima optotipe, 

proporsi ukuran huruf yang seragam dari baris ke baris, jarak antar baris dibuat 

sama dengan tinggi huruf di baris dibawahnya sesuai perubahan logaritmik 

(logMAR) yaitu 0,1 log unit, jarak antara huruf dalam satu baris seukuran lebar 

huruf di baris tersebut. Chart ETDRS terdiri set huruf standar dalam font sans-serif 

yang sederhana, dinamakan huruf sloan berukuran 5x5. Huruf sloan terdiri dari 

huruf C, D, H, K, N, O, R, S, V, dan Z tanpa huruf E. Pemeriksaan Bailey-Lovie 

chart terdiri dari huruf-huruf British Standard berukuran 5x4.1,2,12 

     Pengukuran tajam penglihatan dekat dilakukan dengan chart yang memiliki teks 

tulisan misalnya Minnesota low vision reading (MNREAD) chart. Chart ini lebih 

baik dalam menilai penglihatan jarak dekat dibandingkan chart yang menggunakan 

optotipe. Pemeriksa dapat melakukan tes ini untuk mengevaluasi kemampuan 
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membaca dan menilai efektivitas terapi atau rehabilitasi. Satuan ukuran huruf yang 

digunakan yaitu unit metrik-M. Tajam penglihatan dekat dicatat sebagai jarak baca 

dalam meter dibagi dengan ukuran huruf dalam M-unit.1,2,4 

 

3.2 Pasien Anak Preverbal 

     Pasien preverbal merupakan pasien-pasien yang belum memiliki kemampuan 

berkomunikasi secara verbal. Prosedur pemeriksaan yang digunakan sebaiknya 

mengandalkan pemeriksaan objektif. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan 

dengan kemampuan usia perkembangan pasien. Bayi baru lahir akan menunjukkan 

respon kedip yang konsisten terhadap cahaya yang terang. Fungsi visual pada bayi 

dapat diperkirakan berdasarkan kemampuan bayi untuk memfiksasi penglihatan 

pada objek visual secara langsung (fix), mengikuti objek (follow), dan 

mempertahankan fiksasi penglihatan yang stabil. Bayi dengan fungsi visual yang 

normal memiliki kemampuan untuk mempertahankan fiksasi penglihatan dan 

mengikuti objek sejak usia 2-3 bulan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan satu 

mata terlebih dahulu dan menutup mata yang lainnya dengan tangan atau penutup 

mata khusus. Pemeriksa menilai respon mata bayi dalam memfiksasi dan mengikuti 

objek. Respon satu mata bayi memfiksasi atau mengikuti objek lebih baik dari mata 

lainnya dapat menunjukkan adanya ambliopia atau penyebab penurunan fungsi 

penglihatan lain.4,11,17 

 

 
Gambar 3. OKN Drum dan OKN target bergaris 

         Dikutip dari : Blomquist PH4  

      

     Optokinetik nistagmus (OKN) adalah respon fisiologis involunter yang terjadi 

ketika mata mengejar benda bergerak untuk memastikan gambaran bayangan yang 

terbentuk tetap stabil di retina. OKN dapat dimunculkan dari stimulasi objek 
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bergaris. Pemeriksaan OKN dapat dilakukan pada pasien preverbal atau pada 

pasien yang dapat berkomunikasi tetapi belum memiliki kemampuan baca dan tulis. 

Pemeriksaan dapat dilakukan dengan sederhana menggunakan kertas bergaris atau 

dengan menggunakan drum OKN. Pemeriksa melewatkan objek bergaris secara 

perlahan dan stabil ke arah depan bayi kemudian pemeriksa mengobservasi 

pergerakan mata bayi. Mata bayi yang bergerak secara halus dengan fase lambat 

searah putaran objek bergaris, mengindikasikan bayi tersebut memiliki potensi 

untuk membedakan detail setidaknya selebar garis. Respon bayi pada drum OKN 

standar mengimplikasikan penglihatan setara hitung jari pada jarak 3-5 kaki. 

Horizontal OKN seharusnya muncul pada usia bayi tiga bulan. Vertikal OKN 

muncul pada perkiraan usia bayi enam bulan.4,11,12 

 

 
Gambar 4. Pemeriksaan Kartu Teller Acuity 

        Dikutip dari : Hered RW, dkk.12 

      

     Tes preferential looking (PL) digunakan pemeriksa untuk melihat respon pasien 

terhadap stimulus visual untuk menilai ketajaman penglihatan. Tes ini 

menggunakan kartu Teller Acuity yang digunakan untuk menilai tajam penglihatan 

grating. Pemeriksaan ini dilakukan dengan membandingkan grating berkontras 

tinggi dengan kartu kosong. Pemeriksa menilai arah pandangan bayi melalui 

pinhole sentral. Bayi akan secara natural memilih untuk melihat ke arah kartu yang 

memiliki kontras tinggi kemudian pemeriksa menilai apakah bayi dapat memfiksasi 

pola kartu tersebut. Pemeriksa harus memastikan pencahayaan yang cukup dan 

kartu tes harus dipastikan bersih tanpa noda.4,11,12,17
 

     Visual Evoked Potentials (VEP) merupakan pemeriksaan elektrodiagnostik. 

Pemeriksaan ini mengukur total respon kortikal oksipital terhadap sebuah pola 
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stimulus secara kuantitatif dan objektif. Metode ini merefleksikan aktivitas dari 

retina sentral dan merupakan sebuah pemeriksaan yang baik untuk menilai fungsi 

makula. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menempelkan elektroda pada kepala 

bagian oksipital, frontal, dan satu area netral. Pupil tidak perlu dilakukan dilatasi 

dan pemeriksaan dilakukan pada mata kanan dengan mata kiri dioklusi secara 

bergantian. Anak kemudian melihat stimulus visual bar dan grid yang ada pada 

layar. Impuls visual dapat terekam saat stimulus yang diberikan sudah cukup besar 

untuk dapat anak bedakan. Ketajaman penglihatan diperkirakan berdasarkan lebar 

stimulus terkecil yang dapat menimbulkan respon.11,12,17  

 

3.3 Pasien Balita, Anak-anak Preliterasi, dan Pasien Dewasa Buta Huruf 

     Balita, anak-anak preliterasi, dan pasien dewasa buta huruf merupakan 

kelompok pasien yang sudah dapat berkomunikasi secara verbal namun belum 

dapat melakukan kemampuan literasi seperti baca dan tulis. Pemeriksaan yang 

dilakukan yaitu dengan cara mencocokkan optotipe yang pasien lihat di chart 

dengan optotipe yang pasien lihat di kartu. Lea Symbols dapat digunakan untuk 

mengukur tajam penglihatan anak-anak usia 3-5 tahun, pasien dewasa nonverbal, 

dan pasien buta huruf. Pemeriksaan ini secara reliabel terkalibrasi dan relatif mudah 

digunakan kepada anak-anak preliterasi dan pasien buta huruf.4,12,17 

 

  
Gambar 5. (A) LEA Symbols, (B) HOTV Chart 

 Dikutip dari : Hered RW, dkk12 

 

     Pemeriksa dapat menggunakan Tumbling E untuk memeriksa tajam penglihatan 

pada pasien anak-anak atau pasien dewasa buta huruf dengan cara pasien tersebut 
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menunjukkan jari-jarinya mengikuti arah kaki huruf E yang ada pada chart. 

Tumbling E Chart ini secara konsep dapat menyulitkan bagi banyak anak usia 

prasekolah. Pasien buta huruf masih dapat menggunakan chart ini dalam proses 

pemeriksaan tajam penglihatannya.10–12,18  

 

 
Gambar 6. Tumbling E Chart 

Dikutip dari : Taub MB, dkk.
10

 

 

3.4 Pasien Tuna Rungu 

     Riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2013 mengemukakan bahwa terdapat 

2,6% penduduk Indonesia yang memiliki gangguan pendengaran. Definisi 

kehilangan pendengaran atau tuli menurut WHO adalah gangguan pendengaran 

dimana seseorang tidak dapat mendengar suara secara sebagian atau keseluruhan 

pada salah satu atau kedua telinga. Standar yang ditetapkan WHO yaitu apabila 

seseorang tidak dapat mendengar lebih dari 40 desibel (dB) pada orang dewasa (15 

tahun keatas) dan lebih dari 30 dB pada anak-anak (0-14 tahun). Penelitian 

menunjukkan bahwa pasien siswa tuna rungu memiliki tingkat gangguan refraksi 

tak terdiagnosis yang tinggi. Pemeriksa harus dapat memastikan akurasi dari 

pemeriksaan tajam penglihatan pada pasien-pasien ini karena mereka sangat 

bergantung pada penglihatannya untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. 
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Handy Eye Chart, Lea symbols, Tumbling E, dan HOTV chart merupakan pilihan 

pemeriksaan tajam penglihatan yang dapat digunakan pasien-pasien tuna 

rungu.4,5,15 

 

 
Gambar 7. Handy Eye Chart 

           Dikutip dari : Schena LB15 

 

     Pemeriksa biasanya memberikan kartu respon pada pasien tuna rungu untuk 

digunakan sebagai alat respon saat pemeriksaan tajam penglihatan berlangsung. 

Pasien merespon simbol yang dilihat dengan menunjuk simbol yang sama dengan 

simbol yang dilihat pada chart. Chart pemeriksaan tajam penglihatan yang telah 

tersedia biasanya bisa digunakan juga untuk pasien anak-anak, termasuk Lea 

symbols, Tumbling E, dan HOTV chart. Chart-chart ini mengharuskan pasien tuna 

rungu membawa penerjemah atau mencocokkan kartu dengan chart. Optotipe pada 

Handy Eye Chart dirancang agar dapat digunakan oleh individu yang tidak dapat 

mendengar dan menggunakan simbol gerakan tangan sebagai optotipe untuk 

menilai ketajaman penglihatannya.4,8,19 

 

3.5  Pasien Retardasi Mental 

     Retardasi mental merupakan kondisi ketika seseorang memiliki fungsi 

intelegensi dibawah rata-rata yang biasanya dimulai selama periode perkembangan. 

Banyak orang dari populasi retardasi mental menderita beberapa kecacatan 
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sekaligus selain gangguan kognitif, termasuk salah satunya gangguan pada sistem 

visual. Manifestasi okular pada pasien retardasi mental biasanya mencakup 

gangguan refraksi, strabismus, ambliopia, dan disfungsi akomodasi. Anak dengan 

retardasi mental memiliki keterbatasan dalam fungsi mental, fungsi sosial, 

kemampuan berkomunikasi dan kemampuan menjaga dirinya sendiri. Kondisi ini 

berdampak pada pemeriksa untuk dapat menyesuaikan pemeriksaan bagi pasien-

pasien dengan retardasi mental agar dapat memberikan hasil pemeriksaan yang 

tepat dengan tetap membuat pasien nyaman.6–8 

     Pemeriksa dapat memeriksa pasien retardasi mental atau disabilitas intelektual 

dengan menggunakan pendekatan pemeriksaan tajam penglihatan seperti pada anak 

yang belum dapat berbicara. Teknik pendekatan seperti menggunakan mainan dan 

boneka jari dapat dilakukan untuk memeriksa fokus penglihatan pasien terhadap 

benda. Pemeriksa perlu menyesuaikan alat, metode, dan teknik klinis untuk 

memenuhi kebutuhan pasien. 6,7,10 

     Pasien dengan retardasi mental atau disabilitas intelektual derajat ringan hingga 

sedang dapat dinilai tajam penglihatannya dengan huruf atau simbol logMAR yang 

memiliki kontras tinggi, seperti Lea Symbols. Penilaian penglihatan yang dapat 

diukur menggunakan chart dan kartu Lea Symbols ialah penglihatan jauh dan dekat. 

Pasien dengan retardasi mental derajat sedang hingga berat dapat dinilai tajam 

penglihatannya menggunakan pemeriksaan yang lebih sederhana seperti tes 

preferential looking dengan menggunakan Teller Acuity Card. 7,8,10 

 

IV. Simpulan 

     Pemeriksaan tajam penglihatan merupakan pemeriksaan yang dapat dilakukan 

pada pasien dengan keadaan apapun, termasuk pada keadaan-keadaan pasien yang 

spesial. Pasien spesial dapat memiliki keterbatasan bahasa, pendengaran, literasi, 

dan intelektual. Keterbatasan yang pasien spesial miliki ini membuat mereka 

membutuhkan perhatian dan metode tertentu dalam pemeriksaan tajam 

penglihatannya agar sesuai dengan kondisi keterbatasan yang mereka miliki. Tajam 

penglihatan harus dapat diperiksa seakurat mungkin agar selanjutnya dapat 

membantu meningkatkan kualitas penglihatan pasien-pasien spesial.  
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