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HUBUNGAN ANTARA SIKAP DENGAN PERILAKU TERHADAP
KEJADIAN MYOPIA PADA MAHASISWA DI SEMARANG
Penulis 1
Sri Suparti,Semarang,Indonesia
E-mail : stikeswhspartys@gmail.com
Penulis 2
Sri Martunjung Purusatama,Semarang,Indonesia
E-mail : srimartunjung@gmail.com

ABSTRACT
Background: Myopia or better known as nearsightedness is a refractive disorder
caused by a shadow falling in front of the retina. Having a myopia refraction disorder
causes no focus in viewing. Many of the causes of myopia variables include hereditary,
racial or ethnic variables, and behavior. In behavioral variables, this is often
associated as a cause of myopia among students. The aim of the study was to know the
relationship of knowledge, genetic, distance for reading, sex, distance viewing of
television, activity with the phone, fruit intake, vegetable intake, sport, bedtime.
Method: Type of this study was observational study with a cross sectional study design.
Number of respondents 47 samples. Results: the variables shown to be associated with
myopia occurrence were read distance p = 0.037 (95% CI = 1.108-30.298) and OR
5.783, fruit intake p = 0.040 (95% CI = 1.090-39.361) and OR 6.551, exercise p =
0.005 (95% CI = 2.175-77.101) and OR 12.949. Conclusion: variables that have been
shown to be associated with myopia incidence were distance of read, fruit intake and
exercise habits. Variables unrelated to the myopia are knowledge, Genetics, Gender,
Distance viewing television, Length using handphoone, Vegetable intake, Sleep time.
Keywords: Myopia, Behavior, Student.
ABSTRAK
Latar Belakang: Miopia atau lebih dikenal rabun mata jauh merupakan kelainan
refraksi disebabkan bayangan jatuh di depan retina. Mengalami kelainan refraksi
myopia mengakibatkan tidak fokus dalam melihat. Banyak variabel penyebab miopia
diantaranya adalah variabel keturunan, ras atau etnis, dan perilaku. Pada variabel
perilaku, hal ini yang sering dikaitkan sebagai penyebab miopia pada kalangan
mahasiswa atau pelajar. Tujuan penelitian mengetahui hubungan pengetahuan, genetik,
jarak baca, jenis kelamin, jarak melihat televisi, lama menggunakan handphoone,
asupan buah, asupan sayur, olahraga, waktu tidur dengan kejadian myopia. Metode:
jenis penelitian merupakan penelitian observasional dengan rancangan studi cross
sectional. Jumlah responden 47 sampel. Hasil: variabel yang terbukti berhubungan
dengan kejadian myopia adalah jarak baca p=0.037(95% CI =1.108-30.298) dan OR
5.783, asupan buah p= 0.040 (95% CI =1.090-39.361) dan OR 6.551, kebiasaan
olahraga nilai p=0.005 (95% CI =2.175-77.101) dan OR 12.949. Simpulan: variabel
yang terbukti berhubungan dengan kejadian myopia adalah jarak baca, asupan buah
dan kebiasaan olahraga. Variabel yang tidak berhubungan dengan kajadian myopia
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adalah Pengetahuan, Genetik, Jenis kelamin, Jarak melihat televisi, Lama menggunakan
handphoone, Asupan sayur, Waktu tidur.
Kata Kunci: Myopia, Sikap Perilaku, Mahasiswa

Pendahuluan
Mata merupakan cahaya kehidupan manusia, tanpa mata manusia tidak akan dapat
melihat dan menikmati indahnya dunia. Mata tidak dapat digantikan dengan apapun.
Gaya hidup seseorang juga bisa menentukan kesehatan mata, aktivitas mata yang
dipakai untuk membaca, untuk bekerja dan kegiatan keseharian. Fungsi mata yang
digunakan untuk melihat jika tidak mendapat perhatian khusus maka akan dapat
kehilangan fungsi utama mata. Maka dari itu mata memerlukan perhatian,perawatan dan
dijaga dengan baik (Ilyas 2004). Terdapat 90% kasus miopia (rabun jauh) yang
merupakan masalah kelainan refraksi saat ini. Masyarakat luas mengalami masalah
kesehatan mata, terutama pada kalangan remaja khususnya kaum pelajar yang
mengalami gangguan tajam penglihatan. Jika tajam pengelihatan mengalami gangguan
maka sedikit banyak akan akan berpengaruh pada proses kehidupan, mengingat 80%
informasi dan pengalaman kehidupan di usia remaja didapatkan melalui indra
penglihatan (Singgih 2004). Di Indonesia mengenai masalah kesehatan mata sangat
perlu mendapatkan perhatian.
Kelainan refraksi adalah suatu keadaan dimana bayangan tidak dibentuk tepat
pada retina melainkan di bagian depan atau belakang bintik kuning dan tidak terletak
pada satu titik yang tajam. Kelainan refraksi dikenal dalam beberapa bentuk, yaitu:
hipermetropia, astigmatisma, dan myopia (Ilyas 2006).
Miopia di sebut juga rabun jauh yaitu keadaan dimana panjang bola mata
anteroposterior dapat terlalu besar atau kekuatan pembiasaan media refraksi terlalu kuat.
Suatu kelainan mata dimana sinar sejajar yang datang dari jarak tidak terhingga akan
dibiaskan di depan retina (Ilyas 2008).
Adapun resiko penyebab miopia diantaranya keturunan, ras/etnis, dan perilaku.
Pada variabel perilaku, hal ini yang sering dikaitkan sebagai penyebab miopia pada
kalangan siswa atau pelajar. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku perawatan
penglihatan saat belajar yang tidak baik, seperti membaca dengan jarak terlalu dekat,
kebiasaan membaca sambil tiduran, penggunaan gadget yang melebihi 3jam perhari,
pencahayaan lampu belajar yang kurang baik karena terlalu terang atau redup dan letak
kurang tepat. Membiasakan mata kurang beristirahat dapat menyebabkan otot-otot
disekitar mata akan mengalami kontraksi atau penegangan jika dilakukan secara terusmenerus dapat mengakibatkan memanjangnya bola mata yang dapat menimbulkan
masalah pengelihatan yaitu myopia (Anonim. 2008).
Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada 10 mahasiswa terhadap siswa yang
mengunakan gadget cenderung mengabaikan waktu pengunaan yaitu lebih dari 3 jan
yaitu 100%. Terdapat pula mahasiswa saat melihat objek jauh mengecilkan mata,
mengalami sakit kepala sering pusing, mata sering berair, mata sering merasa pedih,
merasa sering nyeri pada mata, aktivitas olah raga kurang.
157

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk
mengatahui hubungan sikap dan perilaku terhadap kejadian myopia pada mahasiswa
untuk mencegah dan meminimalisasi kasus myopia.
Metode Penelitian
Penelitian ini penelitian observasional analitik dengan menggunakan disain cross
sectional . Populasi pada penelitian ini adalah Mahasiswa Fisioterapi Widya Husada
Semarang. Sampel dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fisioterapi Widya Husada
Semarang sebanyak 47 mahasiswa. Pengambilan data dilakukan pemeriksaan secara
subyektif pada mahasiswa dengan alat trayel line dengan bantuan snellen chact.
Dalam penelitian ini digunakan dua variabel yaitu variabel independen dan
variabel dependen. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian dengan mempergunakan
uji chi-square (x²). (Sastroasmoro 2011)
Hasil Penelitian
Gambaran karekteristik mahasiswa kisaran umur 19 -22 tahun dengan kebiasaan
melihat dengan jarak dekat yaitu kurag dri 30cm mengunakan Handphone yang
melebihi tiga jam tanpa sadar memaksa mata untuk melihat sehingga mata terasa panas
pedih, kepala pusing, kurang berolah raga dan kurang mengkonsumsi sayur dan buah
Analisis Bivariat
Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa dari variabel bebas yang bermakna
terhadap kejadian myopia adalah variabel pengetahuan bermakna dengan nilai p=0.013;
OR 5.551; CI=1.590-19.384, variabel genetik bermakna dengan nilai p=0.002;
OR=14.250; CI=2.290-31.548, variabel jarak baca bermakna dengan nilai p=0.001;
OR=6.857; CI=1.903-24.702, variabel mengunakan handphone bermakna dengan nilai
p=0.012; OR=4.722; CI=1.360-16.394, variabel asupan buah bermakna dengan nilai
p=0.006; OR=6.857; CI=1.903-24.702, variabel olahraga bermakna dengan nilai
p=0.001; OR=10.767; CI=2.777- 41.750.
Tabel 1 : Hasil Analisis Bivariat Hubungan antara Variabel Bebas dengan Kejadian
Myopia
Ringkasan Hasil Analisis Bivariat
No

Variabel

1.

1

Pengetahuan

2.

2

Genetik

3.

3

Jarak Baca

Buruk
Baik
Myopia
Normal
>dari/=30cm
< dari 30cm

Status Myopia
P
Tidak
Myopia
Myopia
7
17 0,013
16
7
17
6 0.002
6
18
7
18 0.001
16
6
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OR

95% CI

5.551

1.590-19.384

14.250

2.290-31.548

6.857

1.903-24.702
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4.

4

Jenis Kelamin

5.

5

Jarak dengan
TV

6.

6

7.

7

Handphone
Asupan sayur

8.

8

Asupan Buah

9.

9

Olag raga

10.

10

Waktu tidur

Laki-laki
Perempuan
Tidak sesuai ≤ 2m
Sesuai ≥ 2m
Tidak sesuai
Sesuai
Suka
Tidak
Tidak suka
Suka
Tidak
Aktif
Buruk
Baik

12
11
14
9
6
17
12
11
7
16
6
17
10
13

8
16
11
13
15
9
7
17
18
6
19
5
15
9

0.312

2.182

0.671-7.092

0.459

0.544

0.170-1.735

0.012

4.722

1.360-16.394

0.190

2.649

0.797-8.811

0.006

6.857

1.903-24.702

0.001

10.767

2.777-41.750

0.311

2.167

0.674-6.962

Analisis Multivariat
Analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama
variabel bebas terhadap variabel terikat, dan variabel bebas mana yang berpengaruh
paling besar terhadap variabel terikat, menggunakan uji regresi logistik dengan metode
enter, pada tingkat kemaknaan 95%. Berdasarkan hasil uji chi square, variable-variabel
yang menjadi kandidat dengan nilai p < 0,05 pada analisis bivariat berjumlah sepuluh
variabel yang meliputi: pengetahuan, genetik, jarak baca, jenis kelamin, jarak melihat
TV, Handphone, Asupan sayur, Asupan Buah, Olag raga, Waktu tidur.
Hasil analisis multivariat terhadap sepuluh variabel tersebut menunjukkan tiga
variabel yang dinilai ada hubungan antara sikap dengan perilaku terhadap kejadian
myopia pada mahasiswa, yaitu jarak baca yang kurang dari 30cm, Asupan Buah yang
kurang, tidak aktif Olahraga akan memiliki probabilitas myopia sebesar 36%
Tabel 5.11: Variabel yang berhubungan dengan kejadian myopia
No

Variabel risiko

ß

OR
Adjusted
1
Jarak Membaca
1,757
5.793
2
Asupan buah
1.880
6.551
3
Kebiasaan Olagraga
2.561
12.949
Constant
-9.348
Keterangan : * nilai p < 0,05 dengan uji chi-square

95% CI
1.108-30.298
1.090-39.361
2.175-77.101

P
0.037
0.040
0.005

Pembahasan
1. Variabel – variabel yang terbukti ada hubungan terhadap kejadian myopia
Kebiasaan jarak membaca, mahasiswa setelah di uji bersama-sama dengan
variabel lain, berpengaruh terhadap kejadian myopia. Secara statistik terbukti ada
hubungan dengan kejadian myopia dengan nilai p=0.037(95% CI =1.108-30.298) dan
OR 5.783 yang berarti jarak baca yang kurang dari 30cm akan berisiko myopia 5.783
kali dibandingkan dengan mahasiswa yang jarak bacanya 30cm atau lebih. Mahasiswa
melakukan aktifitas membaca dengan jarak baca kurang dari 30cm sebanyak 78,3%
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yang mengalami myopia. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh (Baskoro AP 2011) yang mengemukakan bahwa hubungan jarak baca dekat (< 30
cm) memiliki risiko untuk menjadi miopia 7,7 kali lebih besar dari pada jarak bacanya
lebih dari 30 cm waktu yang dihabiskan untuk membaca.
Kebiasaan mahasiswa dalam mengkonsumsi buah setelah di uji bersama-sama
dengan variabel lain, berpengaruh terhadap kejadian myopia. Secara statistik terbukti
ada hubungan dengan kejadian myopia dengan nilai p= 0.040 (95% CI =1.090-39.361)
dan OR 6.551 yang berarti asupan buah atau konsumsi buah yang kurang akan berisiko
myopia 6.551 kali dibandingkan dengan mahasiswa yang suka mengkonsumsi buah
seperti pepaya, semangka, tomat, jambu buah yang banyak dan mudah didapatkan tanpa
mengenal musin dan harga terjangkau untuk mahasiswa. Hasil ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Sonia Mareta, 2014) anak yang kurang mengkonsumsi
buah dengan low vision sebesar 89.1%. Zat untuk menjaga kesehatan mata yaitu vitamin
A kekurangan vitamin A dapat dicegah dengan memberikan makanan yang banyak
mengamndung vitamin A pro vitamin A yaitu beta karotin yang akan dikonversi
menjadi vitamin A di dalam tubuh, banyak didapat dari buah yang berwarna jingga
seperti wortel, jagung kuning, pepaya.
Perilaku mahasiswa yang gemar olahraga dalam penelitian ini setelah di uji
bersama-sama dengan variabel lain, berpengaruh terhadap kejadian myopia. Secara
statistik terbukti ada hubungan dengan kejadian myopia dengan nilai p=0.005 (95% CI
=2.175-77.101) dan OR 12.949 yang berarti bahwa mahasiswa yang tidak gemar
berolahraga akan berisiko myopia 12.949 kali dibandingkan dengan mahasiswa yang
aktif atau gemar berolahraga. Kegiatan mahasiswa yang gemar berolahraga mulai dari
karate, basket, futsal dan senam. Olahraga banyak dilakukan siswa laki-laki
dibandingkan dengan perempuan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Jane lain
mengatakan kepribadian yang introvert, atau tidak suka berolah raga atau terbatasnya
waktu untuk berada di luar rumah 0.5 jam per hari cenderung mengalami myopia
sebesar 29% dari dibandingkan dengan anak yang menghabiskan waktu diluar rumah 2
jam perhari mengalami myopia sebesar 3,3%. (Jane, 2008)
Pengetahuan yang buruk pada penelitian ini terbukti merupakan variabel risiko
terjadi myopia dengan nilai p=0.013 (95% CI = 1.590-19.384) dan OR 5.551. Hal
tersebut yang berarti bahwa pengetahuahn buruk mempunyai risiko myopia sebesar
5.551 kali dibandingkan dengan pengetahuan baik. Mahasiswa dengan pengetahuan
buruk yang mengalami myopia sebesar (70.8%) Hal tersebut diduga karena terdapat
pengetahuan yang tidak di imbangi dengan perilaku mahasiswa seperti penerangan atau
pencahayaan saat belajar yang tidak sesuai, tidak mengatur jarak baca, tidak mengatur
jarak melihat televisi, selalu mengunakan handphone yang melebihi 3 jam perhari,
Namun ada penelitian lain yang menunjukan tidak ada hubungan antara pengetahuan
dengan kejadian myopia sebesar (30.4%). Ada beberapa hal yang diketahui namun
sikap dalam praktek sehari-hari seolah tidak memperdulikan dampak-dampak yang
mungkin timbul akan mempengaruhi kejadian myopia. Hasil penelitian ini sejalan
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lupa, 2016) yang menuliskan mengenai
pengetahuan siswa dengan kejadian myopia sebesar 56%.
Variabel keturunan atau genetik yang mengalami myopia pada penelitian ini
merupakan variabel risiko terjadi myopia pada siswa dengan nilai p=0.002 (95% CI
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=3.445-58.950) dan OR 8.500. Hal tersebut berarti bahwa variabel genetik yang
mengalami myopia mempunyai risiko terjadi myopia pada anak sebesar 8.500 kali
dibandingkan dengan genetik yang tidak mengalami myopia. Variabel genetik yang
mengalami myopia mempunyai risiko terjadi myopia pada anak sebesar (75%). Hal
tersebut diduga sikap dan perilaku mahasiswa yang memiliki orang tua salah satu
maupun keduanya mengalami myopia cenderung akan mengikuti dari kebiasaan seharihari tanpa disadari, jika orang tua tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang baik
untuk meminimalisasi risiko myopia, Hal ini mengikuti pola dose respone pattern di
mana anak yang kedua orang tuanya myopia, anak mengalami myopia hampir 100%.
jika dibandingkan dengan salah satu orang tua mengalami myopia, anak berpotensi
mengalami myopia (78.9%) dan keduanya tidak mengalami myopia maka anak
berpotensi mengalami myopia (63.4%). (Dirani M 2008)
Kebiasaan mengunakan handphone pada penelitian ini terbukti sebagai variabel
risiko myopia dengan nilai p=0.012; (95% CI =1.360-16.394) dan OR 4.722. hal
tersebut berarti bahwa mengunakan handphone lebih dari 3 jam mempunyai risiko
myopia sebesar 4.722 kali dibandingkan dengan kebiasaan mengunakan handphone
yang kurang dari 3 jam per hari. Kebiasaan mengunakan handphone lebih dari 3 jam per
hari sebesar (71.4%). Kemungkinan sikap dan perilaku mahasiswa yang menggunakan
handphone lebih dari 3 jam perhari untuk sosial media, game online, online shop,
yuotube yang dirasa acaranya sesuai dengan kebutuhan, bisa dilihat kapan saja, banyak
macam informasi. Namun data lain menunjukkan sikap dan perilaku mengunakan
handphone kurang dari 3 jam per hari sebesar (34.6%) pusing berlama-lama melihat
mengunakan handphone, banyak tugas dari kampus yang harus dikerjakan, lagi banyak
prakten. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Melita Perty, 2013) tidak terdapat hubungan antara pemakai handphone terhadap
kejadian myopia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Morgan I, 2005) yang terdapat variabel yang mempengaruhi myopia adalah perubahan
lingkungan bermain game yang termasuk didalamnya
2. Variabel – variabel yang terbukti tidak ada hubungan terhadap kejadian
myopia
Jarak melihat televisi ≤ 2m dalam penelitian ini tidak terbukti merupakan variabel
risiko terjadi myopia dengan nilai p=0.459 (95% CI =0.170-1.735). Jarak melihat
televisi ≤ 2m mengalami myopia sebesar (59.1%). Kemungkinan sikap dan perilaku
mahasiswa melihat televisi yang tidak sesuai karena ruangan televisi yang terbatas,
merasa tidak puas jika tidak mendekat, merasa nyaman dekat dengan televisi. Fasilitas
televise yang diberikan kepada anak kos cenderung ukurn 14inchi yang sesuai rumus
jarak seharusnya 1.78inchi melihat normalnya. Adapun variabel-variabel lain mengenai
sikap dan perilaku mahasiswa jarang melihat televisi karena mahasiswa beralih ke
yuotube, yang lebih banyak beragam pilihan, bisa dilihat kapan saja, mencakup semua
informasi yang dibutuhkan. Jarak yang lebih dari 2m yang tidak mengalami myopia
sebesar (44.9%). Sikap dan perilaku melihat televisi lebih dari 2m karena nyaman
melihat, karena ruangan memang luas, karena tau dampak melihat televisi dengan jarak
dekat, merasa pusing saat dekat dengan televisi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti, 2010) dimana aktivitas melihat jarak dekat
seperti melihat televisi berpengaruh terhadap kejadian myopia.
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Mahasiswa yang tidak suka mengkonsumsi sayur dalam penelitian ini tidak
terbukti merupakan variabel risiko terjadi myopia dengan nilai p= 0.190 (95% CI
=2.787-41.859). yang mengalami myopia dalam penelitian ini sebesar (36.8%).
Kemungkinan sikap dan perilaku mahasiswa yang tidak suka mengkonsumsi sayur
karena dari kecil tidak diperkenalkan orang tua makan dengan sayur, tidak terbiasa
konsusmsi sayur, merasa makan dengan sayur tidak enak, kurang memahami
pentingnya sayur, tampilan dan rasanya kurang menarik, mahasiswa dalam sehari-hari
biasa makan yang siap saji seperti mie, diluar itu yang biasa dkonsumsi di penyet yang
terdiri dari: ayam goreng, telur goreng, lele goreng dan nasi goreng. Data lain
menunjukkan yang suka mengkonsumsi sayur yang mengalami myopia sebesar
(6.07%). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian “ the Nutritional
Relationship of Vitamin A” oleh (David L, 1991) yang menyatakan bahwa asupan
vitamin A bersumber dari buah dan sayur mempengaruhi kesehatan mata, tanda awal
yang paling dikenal dari kekurangan asupan vitamin A penurunan pengelihatan (low
vision). Dan tidak sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sonia Mareta,
2014) yang menuliskan anak kurang mengkonsumsi sayur dengan low vision sebesar
89.1%. Kerusakan mata akibat kekurangan vitamin A dapat dicegah dengan
memberikan makanan yang banyak mengandung vitamin A. Sedangkan pro vitamin A,
yakni beta karoten yang akan dikonversi menjadi vitamin A di dalam tubuh, bisa
didapat dari tumbuhan, sayuran hijau seperti bayam, kangkung.
Jenis kelamin dalam penelitian ini tidak terbukti merupakan variabel risiko terjadi
myopia dengan nilai p= 0.312 (95% CI = 0.671-7.092) jenis kelamin perempuan yang
mengalami myopia sebesar (59.3%) sikap dan perilaku mahasiswa perempuan lebih
banyak di bandingkan dengan laki-laki dimungkinkan perempuan cenderung lebih lama
damam belajar atau membaca, lebih lama dalam melihat televisi, lebih lama dalam
menggunakan handphone untuk sosial media, online shop, yuotube, sedikit yang aktif
berolah raga. Sedangkan data lain menunjukkan jenis kelamin laki-laki yang
mengalami myopia sebesar (40.0%). Sikap dan perilaku laki-laki cenderung sedikit
belajar atau membaca cenderung banyak aktifitas diluar rumah atau luar kos banyak
menghabiskan untuk nongkrong ngobrol, lebih banyak aktif berolah raga. Dari hasil
penelitian lain mengatakan sama dengan menuliskan bahwa jenis kelamin bukan
merupakan variabel yang mempengaruhi myopia. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian (Rahmi, 2015) bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan
kejadian myopia.
Waktu tidur dalam penelitian ini tidak terbukti merupakan variabel risiko terhadap
kejadian myopia dengan nilai p=0.311dan (95% CI = 0.674-6.962). Sikap dan perilaku
mahasiswa waktu tidur dalam kategori buruk kurang dari 7 jam per hari yang
mengalami myopia sebesar (60.0%). Sikap dan perilaku mahasiswa kategori waktu tidur
yang buruk karena waktu dihabiskan untuk nongkrong ngobrol, main game untuk lakilaki dan perempuan melakukan aktifitas bermain handphone sosial media, game online,
online shop, yuotube. Sedangkan data lain menunjukkan kategori baik 7-9 jam per hari
tidak mengalami myopia sebesar (59.1%). Sikap dan perilaku mahasiswa kategori
waktu tidur yang baik merasa jika tidur kurang kepala terasa pusing dan badan tidak
nyaman, takut tidak bisa bangun pagi, merasa lelah seharian sudah melakukan aktifitas
dan mengerjakan tugas kampus. Hasil penelitian yang dilakukan tidak sejalan dengan
penelitian (Kristianti, 2008) yang menuliskan bahwa ada hubungan antara kebiasaan
162

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

tidak mengistirahatkan mata dengan baik menimbulkan kecacatan mata myopia sebesar
p = 0.008.
Kesimpulan
1. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel yang terbukti berpengaruh
terhadap kejadian myopia adalah:
a. Kebiasaan mahasiswa dalam jarak membaca, yang ≤ 30cm akan berisiko myopia
5.783 kali dibandingkan dengan mahasiswa yang jarak bacanya 30cm atau lebih.
b. Kebiasaan mahasiswa dalam mengkonsumsi buah yang kurang akan berisiko
myopia 6.551 kali dibandingkan dengan mahasiswa yang suka mengkonsumsi
buah seperti pepaya, semangka, tomat, jambu.
c. Perilaku mahasiswa yang tidak gemar berolahraga akan berisiko myopia 12.949
kali dibandingkan dengan mahasiswa yang aktif atau gemar berolahraga.
2. Mahasiswa yang jarak baca kurang dari 30cm, tidak suka atau tidak terbiasa
mengkonsumsi buah setiap hari, tidak aktif olahraga satu minggu tiga kali memiliki
probabilitas myopia 36%.
3. Variable yang tidak terbukti berhubungan terhadap kejadian myopia adalah:
Pengetahuan, Genetik,Jenis kelamin, Jarak melihat televisi, Lama menggunakan
handphoone, Asupan sayur,Waktu tidur
Saran
1. Kedipkanlah mata setiap 10 sampai 15 detik sekali
2. Perhatikan agar pencahayaan tidak terlalu terang atau redup.
3. Sebaiknya jarak baca ± 30cm dengan posisi duduk tegak.karena untuk menjaga mata
tidak cepat lelah.
4. Kesehatan mata sangat erat vitamin A mahasiswa sebaiknya mengkonsumsi Vitamin
A (600 meg) yang cukup untuk menjaga tajam pengelihatan dan mata tetap sehat.
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