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Pendahuluan

'

pemeniksaan

obyektif mata anak sullt, menglngat
pemeriksaan serlngkall penlu menggunakan genter
),ang

menyiraukanri#ata onang asrng nenatap langsung
ke matanya
tentu menakutkan, anak dengan sendlrlnya nenangls
dan
matanya tentutup pula
dengan kuat.
senlngkal r pemenrksaan haruq dengan paksaan atau
penbiusan bl la penlu.
i

l

l.laka cana pemerlksaan

baik dengan pendekatan yang
memadalryang tentu lebth dlketahut dr anak
.
l''lengamatl sepintasrmemeriksa nef reksi,fundus
dan ;keadaan
med la kadang kadang'maslh bl,sa
dengan anak dalam
gendongan sebelum

"n.L nangls.

Kalau.perlu pementk!aan dengan paksaranak balk
i"
d i t tpurkan, badan. dan tangan d i pegang
i bu , Atau badan
r

tanf

1

n, kak

menegang

perlu

i

dt

dan

bungkus erat dengan. ka I n, Bemen t ksa

kepalaryang sekar rgus

membu.ka,

mata anak.Kalau

pembukaah hrrnggunakan spekulum Desmarres
atau

seJenisnya.seonang nembantu menyenterrdan sedia
s!dla
obat atau alat latnnya yang klra klna dlpenlukan.
Blsa ju?" anak dipangkuan lburbadan dan tangannya

2+r

Baik tidaknya retina dibagian sentral 1tu.
Sempurna tidaknya senat syara{ penyalur imputs,;ata,,
pusat penenima,pengolah, pengenal lnformasi gambaF di
susunan syara{ pusat.
Rata rata mata yang normal dewasa mFsih dapat
mengenali dua titik tenptsah btla celah antaranya
rf embentuk sudu I L l60 denaJ at ( t men 1t ) . Dl Eebutkan rata
rata,kanena sebenannya maslh ada yang lebth batk l"gt.
Dalam pnakteknya pengukunan memakai angka, huruf atau
gambpr.l'lisalnya, huruf E r )ahg terdlnl atas dua celah
l

,

I

I

dan]ti9akaki,bersudutpandang3l6Qdera1at(5
menl t I untuk suatu J arak tertentu.
Visus bunuk dinyatakan pula denganr.ianak rnasih blsa
hi tung j ani,mengenal goyangair tangan dan masth ada
tidaknya persepsi cahaya.
Visus dinyatakan dengan 2 ukunanryaltu JaFak pemerlksaan
sebagai pembl lang , dan 1 anak tenl auh . obyek tenkec t I
Zang maslh dlkenall''suatu mata pada Jarak pemeriksaan
Itu sehanusnya masih dlkenall oleh mata yang nonmal.
Sebagai contohf vlsus 5/30, benartl pada.Jarak
pemeniksaan 5 mrhanya dapat dlkenall hqruf yang
seharusnya masi h bisa terl ihat pada 5 anak 30 m. In i
benartl hunu{ ttu pada ;arak 30 meter celah celahnya
membentuk sudut I menit.
Pada satu pinggir masing masing baris hunuf/an9ka/gamban
optotip Snellen terdapat angka angka yang menunjukkan
n i l al penyeb.ut yang sudah d i tenangkan d i atas, kal au Eaj a
ktta akan mengukur vlsus pada lanak yang kita kehendakl.
I

I

2+2

Pada ping,gir

lainnya terdapat angka. pecahan ni lai
vlsus untuk pengukuran pada larak 20 kaki ( 6 meter).
Peneriksaan vlsus
Untuk anak yang sudah Qesar Ferdasarkan pntnsip diatas,
digunakan kartu shellen yang bcrgambar atau berlsi huruf
E yang dibaltk balikrpada Jerak perlkEa 5-6 m.,mungkin
Juga huruf atau angka.
Blla obyek yang paling beser tak dikenall ,anak
dl.dekatkan ke kartu uJ I sampet obyek yang terbesar pada

kartu itu bisa dlkenali,mtsalnya 2 m. Ntlal janak mulei
blsa mengenall obyek besan ltu grkarang :rbagal
pernbl leng f 2ml , ian eebagal penyebut edaleh J erak
seharusnya obyek tcrbcrer btrr dtkctehut l60 ml.Jadl pada
contohrvirus rdelah 2160. Umunnyr blle gambar. yang
tenbceen tak dapql dtkcnell prdr larrlc J-6 n.ldlprrtkre
saj., ey'a marlh dapet menghltung lenl rrrnpal bcnepr
neter,ketau anek sudeh pendat monghltungr'dan dtsebutkan
v.tsus nisalnye 2 m hltung lerl atau 2160,
Bila sedekat dekatnya pun tak dapat mohghl,tung 1art,
dipenlksa apa maslh dapat rnelthat genakan tangan,kemana
geraknyarmaka vl sug-t /300.

Akhhirnya bila gerakan tangan pun lak nampak, diperiksa
apa maelh ade perseprt crheyarden apakah proyeksl dari
nana cahaya datang dlkeneltnyernaka visus =Ll tak
tenhlngga, pnoyeksl balkl.vlsus nol berartt sama sekall
tak ada persepsl cahaya.

Kartu kartu darI Allin sepenti kantu brtdge baik
digunakan pada anak sekttar 3 th..Kartu int masing
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maeing bengambar tunggal runtuk memudahkan pemusatan
penhatian,dan juga bisa dipegangrdijauh dekatf<an janak
I

pemeniksaannya .Janak yang umum adalah 3 meterrdeqrga4

kenungkinan tidak menemukan mlopla sebanyak hanyarl/3
4loptrl,hal yang blsa dtabatkan.l'lungkln Juga arnblfopta
nlngan tak ditemukan.
Kecual i kurangnya vlsue, penlu Jadl perhatlan pula i
perbedaan visus antara kedue netargebab ada tendcngl
pemakalan sebelah mata saja yeng vlgur balk ,dan ne-

,

l

l

suprbssl bayangan danl nata yang! kabun, dengan aktbat
ttmbulnya slndrom monoflksasl.
Penggunaan kedua mata yang

ttdak slmultan,

pede

gi ltrannya mengganggu vlsi blnokulenrmungkln Juga
menyebabkan anbllopla btta penbedaennya cukup tlnggt.
Ada kemungktn Juga saat ttu,sudah ada arnbltopla, ltau
ada sesuatu kelalnan organlk pada rnata yang vlsusrlya

batk ttu,
Sebagal contohl pada mlopla deraJat sedang scbelah, satu

kunang

I

mata mungktn dtpakat untuk 1auh, dan gebetthnyaluntuk
dekat saja, tak terladl ambllopta pada rnaslng naslng

matartapl vlsl btnokuler tenganggu.
. Pada mlopla tlnggl sebetahs .:hlpermltnopta atau astlgrnat
ttnggl kemungklnan ambl topte anlsbmetroplk begarrsebab
satu rnata saja dtgdnakan untuk lauh dan dekat.
Penlksa luga gaya mellhatpdan Juga gerak gertk
,

mat anya.
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3 tahunrPenggunaan cara
subyekti{ dengan.kartu Snel len atau Al len tercebut
diatas belum mungkln.Yang dapat dtlakukan hanya dengan:
|lenganatt' ttngkah laku Penggunaan lndera
natanya saj a. lll sal nYa i
Bayi yang banu lahlrpun seharugnya sudah ada perasaen
cllau dan nenghtndarratau menutup natanyr kerar krrer
bl la dtsinarl.Pupl I sudah menunjukkan reakll rbl la
dtlahtrkan cukup bulan.Karene PuPll bayt kectl egak
sukar memerlksa reaksl lnt.
Bayt I mlnggg harusnya t"ng"n.il atau rnenganahkal
pandangan ke muka lbunyaratau orang'rekltannya dcng,en
gerak kasarrmesklpun mungktn metanyl tak mengerah
srna(Jul ln9 f tslologlkl .
Bayl 3-4 mtnggu denlktan Jugr tapt anrh leAua matanyr
sudah :eharuenya se1aJer nenuju ke obyek yeng
dlperhatlkannya(ttda,k Jullng lagl I .Kale,u marih Jul lng
pada matanya, mung,k I n ke I al nan
J ugar rnungk t n ada apa apa
organtk, kelalnan re{raksl (mlrelnya hlpermetrop blaa
Pada anak yang dlbawah

esotropla) , kela.tnan Inervast, atau anatomt.
Bayl I bulan seharurnya sudah blsa melinik vcntlkal
kcates.l"let lnlk kebawah tlrnbul leblh dtnt
Bayl U-6 mlnggu harusnya mcnun1ukkan nrtriat nengikutt

menyebabkan

I

benda /eenterrbengerek dengan pandangannya rampal
beberapa deraJatrdan kemball dengan lambat btla senter

dlmattkan.

Bayt sekltar lt3-2 bulanrBeharulnya sudah bisa
konvergensl bl,la obyek dldeketkan.

2+'

Bayi 3 bulan sehanusnya bisa mengikuti senter atau
obyek yang menaniknya lebih mantap rsenta bentahan
memandangnya didaerah lebih luas lagi ke Plnggin dan
kembal i dengan lebth cepat ke posisl asal bi la se'nter
dimatikan.
, Bayl 4 bulan kecuall seperti hal dtatas riuga n,-,ngkin
mau meraih/memungut aPa yang dtllhatnya ltu dan
memasukkannya ke mulut. Sudah pula mulai mengenali mana
yang iauh dan dekat (vlsl btnokulen,steneopslsl, tapl tak

jelas dengan patokan apa.Hal ini dlduga sudah ada sejak
umun 2 bulan
Anomali motonik perlu dlpentlnbangkan kalau bayl tak
dapat melakukannyar mesktpuln telah mencapal umun 6
bulan,kanena pada saat t1f poatun dan nefleks ne{Ieks
seharusnya te,l ah ne I dt 1f baI k.
Mempenhat i kan r p€F i I akur J uga ber I aku untuk anak
yang sudah besan:
(rnungkin ada
Apakah menat"p t"in"n sangat dekat?
miopta ttnggl,mungkln pula sekedar EuPaya yang dlllhat
lebih besar nampaknyarkalau PengJihatan kurang balk
selaln dlsebabkan oleh rnlopla tln99ll.
Bagaimana gaya menatap i

APakah menataPnya dengan

memiringkan kepala? (kecuall kemungklnan lalnrada

oculirakibat Panese salah satu
otot mata. l''lenandakan pula kalau demlkian bahwa kedua
mata dipakai.Meminingkan kepala sebagai kompensasli
penganah.an kedua nata suPaya tidak diplopta)
Apakah menatap dengan memicingkan sebelah atau kedua
kemungkinan torticollls

i

l
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mata? (Ada kemungklnan mata yang dtpiclngkan. sl lau
karena ada nadang kornea mlgalnya.Bisa juga untuk
menghlndarkan dl'plopla. pada par.ese salah satu otot. atau

heteroforla ttnggl. Kemungklnan lain dengan pemincingan
.mata bl lateral agan Pengl thatan lebth lelael .
Apakah dapat menemukan mainan yang dijatuhkanratau

mellnlk kearah suatu obyek yang menarlk di
sebelah samping, dan bagaimana bila dia ber5alan adakah
kesukanan mencarl arah? (menllai lapangan pandangl.
Apakah matanya sering benkedip kedlpratau anak
menggosok gosok matanya? (mungkln sal.ah satu manifestasi
anomal i re{nak=i dl t.,
. Apakah matanya ada nlstagmus,dan klra kina apa
(moton 1k yal tu n I stagmus kongi€n t tal atau
J en I snya?
gangguan lalnnya dengan vlsus relatlf baik pada posisi
tertentu, atau sensonlk aktbat vlsug buruk.Apa yang
membunukkannya periksa kenudianl .
apakah segena

I pengl lhatan mastng maslng mata lebth sullt lagl
pada anak bawah 3 tahun:
Menguj

Penutup salah satu matarrblasanya mendapat penlawanan,
tetapt blla perlawanan hanya tlmbul btla ditutup sebelah
kini saja mlsalnya, besar kemungkinan ada kelainan
onganlk yang sangat memburukkan vlsus pada mata kanbn
yang terbuka , laipnya, lebih sedikit kemungkinan
ambliopia {ungstonal pada mata kanan ltu
Bi I a pada 5 ul i n9, ada preferensi memandang dengan mata

klrl

saja, menunJukkan kemtrngklnan vlsus mata kanan

24?

kurang, mungkin aklbat ada kelalnan onganlk atau
amb l;l op i a, atau keduanya.
Bila jul in9 bengantian,nenunjukkan fungsi visui I mata
maging nastng mtrngkln Bana ateu sedtklt seja sGltbthnya
dan masih cukup balk.Bila pada hal bengantian ltuiyang
satu Jultng waktu mellhat dekat saja,dln sebclahnya
waktu nel ihat Jauh ,naka yrng rnungkin salah ratu nlopla
l

I

sedang

Btla dlpenklnakan vlsug buruk sekrll, perlkre reakst
pupi l. Bl ta porttlf, Fen3aFst cahaya' ararlh batk, tapt
mungkln Juga buta kortlkel.
\Btasanya vlsur yang buruk dlrcrtel ntrLegnur
pendular.Tapt btfa eklbet krlelnen kortckr vlrullietau
kelambatan matunlracl fungrll rtrk ada nlrtrgnut.
Pada nata yang baru dlduga vlrurnya kunangl ateu
pemcrtksaannya blera bclum nonungklnkenrdongen mcngamatl
reakgl tllau terhadap caheya, reakrt pencluten
,

!

pupl l,mungkln rcmen.tena rudah cukup nembrrlken tnfornacl

,bahwa

penicprl naclh edt.

Penenlkrean dengan elat elat khurus.
Ppntama i nGnggunakrn pntnrlp nletagnur

optoklncttk (O.K.N. I ryaltu grraken otonetlr nate
mengikutt sesuatu obyek yrng bergcralr kosat.u enah.Alat
yang dlpakal bencorak httan putlh vcntlkal yang
berputan, atau berupa ptta bencorak demlktan Juga, :yarlg
dlgerakkan keanah tertentu.
Btla corak corek dengan spall tertentu tldak

2Lt8

terlthatratau belartl buat. anak tarnpaknya dl{us'kelabu
Eaja, mata tak akan drengikuti arah gerakan corak conak
itu.llaka coba menggunakan yang bercorak tebih besar.
l.lasih ada sedikit kemungkinan kesalahan penilaian,
mlsalnya perhatlan anak dsb.
prinstp pneferensi menatap/mengambi
obyek bercorak (httam pu,tthl darl pada obyek homogen
Kedua:l.lenggunakan

I

!

ungu.

Suatu bldangrbila bercorak httam putih tenlalu rapat
,akan tampak ungur Jadt ttdak khusus diplllhnya.Anak
lebiir tertailk pada barang yang bercorak/atau maslh
tampak bencorak.

kettga:

l.lengukun penubahan

Pltensl ltetrtk dt

daerah

occlput.Bt la mata me:laly-lk ada perubahan Intensitas
dalam suatu btdang maki, akan terJadi perubahanpotensi
I lstntk(V.E.P.ovleu-il evoked potenttal),suatu modlf lkasl
E.E.'G. yang telah dlnetralkan potensi listrlk

pbngganggunya(nolsel.
Pada anak d lperl thatkan dlsinl corak bidang catun yang
bergantlan htten pFtthnyerdcngan besan kotak macam
,'
macam. Blla maElh tanpak begtnya corak corak iturmaka
akan ttrnbul penubahan Potenslal pada korteks
vtsui l.Bl la corak Eukup kecl I bagl natany'armaka hanya
tampak olehnya btdang kelabu saja'rtak tampak olehnya
perubahan ,maka tak ada per.ubahan potensi.
Pementksaen dengan alat alat khusus dlatas
r

I

2tr1

jarang dilaksanakan saat tnirhanya bila pemer i
ksaan
fungst pengl lhatan dlperlukan leblh dant pada sekadan
dani hasi I observasi.
Untuk mengenali kekurangan dari fungsi
pengl ihatan secana kasarrbalk dtketahul perkembangan

'+un9si pengl ihatan pada anak.
Dengan O.K.N;

Bayi sampai 2 bln. sedikltnya sudah mencapai visus
senl lal 5/l0O atau
"l60

4 bln. sekltan 5/5O
Unun I thn. iekltar 5/15
Umun 20-30 bln (sekitan 2 thn lsudah mencapai visus
Umun

5/5

lai ni laI diatas dengan cara menatap/memi I ih
yang bersorak,sedtkit leblh bal,k terutama saat kanena
mulai adanya perhatian pada lingkungan dari si anak.
Yal tu
Bayi-l bln. 5/tOO
2 bln.5/50
4 bln.5/5O
6 bln. 5/40
I thn. 5l 12
l8btn -2 thn.5/5
Ni

:

visus sudah 1.5-.4 kal
masing maslng dtatas.

Dengan V.E. P. ,diketahui

I

lebih baik lagi danl nllal
l"lisal nya waktu 2 -4 bln. sudah mencapai 3l20,padahal

25o

dengan cara 0.K.N baruS/2OO- S/lO0rumun lth.

Eenilai

sudah

515

Sedikit mengenai

perkembangan syana{ untuk
menambah pemahaman penkembangan fungsl, dapat

dislnt !
Sel batang retina sudah biEa dibedakan darl sel
kenucut pada saat 15 nlnggu gestasl.
Pembentukan dendrit neunon kortikal dan pembentukan
!
slnaps, selak lantn 25 mlnggu dalam kandungan
sedikltnya pada umur 4 bln tamjiak pendewasaan sel sel
kerucut.Penelltl laln memastrkan bg,hwa scl seI kerucut
dt sentnat ret{na sudah kompeten atau hamplr masak
fungslnya begttu bayl lahlr.
t4yellnasl senat syaraf opttk dlketahut sudah ada selak
lahtr, dan terus benlangsung sampal umur z
thn.kemungkinan besar hal lnttah yang.memperlambat
perkembangan ketal
"il"nip"ngl thatan. Faktor I ingkungan
seperti cahaya mempencepat penkembanyan
myel lntsasl.l'llsalnyarbayt yang prematur dengan umun
gestasi sesuai dengan bayl laln yang lahin cukup
umur(pembuahan sama wakturtapt leblh dahulu keluar),
,menunjukkan penkenbangan neurotoglk dan fungsi yang
leblh na1urkarena lebth tama dl dunla luar.
Fungsi vestibuleir dalam peran genakan otomatik dani
dikemukakan

mata sudah cukup se5ak maslh dalam kandunganrmaka btla
ada hamb.atan genak gerik pengamatan dan diragukan
penyebabnya,sudah dapat dtqoba dengan

uji putan,atau

I

'i

I

kalori di tel ingaruntuk mengetahui apakah ststin
pensyaraf an m.otortkny+ atau pensepstnya yang tenganggu.
i

Kesimpulan

Pemeriksaan fungsi dan onganik mata anak penlu
untuk pencegahan hal hal yang sullt dt atast blta sudah
besan sepenti arnbl ioPia.
Kanena bebenapa

kesulltan yang

akan

ainaaapi, teknik pemeriksain sesed,enhana nungkln,mungkin
perlu suatu paksaan atau pemblusan ,p"ng.i"huan ttngkat

motorik :ensonik visul I penlu dalarn
menlfal. fungst vtsutl anak.
Bebenapa cara penilaian yang lebih mendekatl nilai
lq'.
kuanttt"tt+ dan maglh dalarn Jangkauan kttaryaltu
penggunaan pninsip nistagrnus optokinetlkr preferengl

tingkat

penkembangan

i

,

yang benconak.Yang!canggth adalah dengan
penggunaan respon llstrik yang d-ttimbulltrn Fangsangan
memandang

vlsull (v.E.P. )'rsuatu

rnodtf

lkasl elektro

ensef alognam.,

Kepustakaan utama!
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