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ABSTRAK
Latar Belakang: Proses penuaan menyebabkan terjadinya perubahan fungsi
fisiologis dan psikososial seseorang. Jumlah lansia pada tahun 2015 di provinsi DI
Yogyakarta menempati urutan pertama di Indonesia dengan persentase 13,49%.
Semakin banyak jumlah lansia, maka permasalahan yang akan timbul pada lansia
juga semakin banyak. Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada lansia
adalah jatuh. Risiko jatuh terdiri dari faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Visus
(ketajaman mata) merupakan bagian dari faktor intrinsik risiko jatuh pada lansia.
Tujuan: Mengetahui ada atau tidaknya hubungan visus dengan risiko jatuh pada
lansia di Kelurahan Baciro Yogyakarta
Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasional-analitik dengan desain cross sectional. Peneliti mengambil sampel
di Kelurahan Baciro Yogyakarta. Kriteria inklusi pada sampel penelitian ini
adalah lansia berusia ≥60 tahun. Kriteria eksklusinya yaitu lansia dengan buta
huruf dan mempunyai keterbatasan neuromotorik di ektremitas bawahnya.
Pengambilan data dilakukan dengan memeriksa visus lansia dengan kartu Snellen
lalu memeriksa risiko jatuhnya dengan menggunakan kuesioner Falls Efficacy
Scale International (FES-I).
Hasil Penelitian: Terdapat 97 lansia yang berpartisipasi dalam penelitian ini.
Hasil analisis bivariat dengan uji korelasi Spearman menunjukkan tidak terdapat
hubungan antara visus terbaik dengan risiko jatuh pada lansia (FES-I) (p = 0,057
dan r = 0,190), namun pada kelompok visus terburuk didapatkan hasil bahwa
terdapat hubungan antara visus terburuk dengan risiko jatuh pada lansia (p =
0,014 dan r = 0,249).
Kesimpulan: 1) Tidak terdapat hubungan antara visus terbaik dengan risiko jatuh
pada lansia. 2) Terdapat hubungan antara visus terburuk dengan risiko jatuh pada
lansia.
Kata Kunci: Visus, Risiko Jatuh, FES-I
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THE CORRELATION OF VISUAL ACUITY AND THE RISK OF FALLS OF
OLDER PEOPLE AT BACIRO VILLAGE YOGYAKARTA
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ABSTRACT
Background: The aging process causes changes of physiological and psychosocial
functions. The percentage of older people population in Yogyakarta Province in 2015 was
13,49%, the highest in Indonesia. The increased number of older people is followed by
the increased number of problems in older people. One of the most common problems of
older people is falls. Risk of falls consists of intrinsic and extrinsic factors. Visual acuity
is a part of the intrinsic factor of risk of falls in the older people.
Objective: To find out the correlation between visual acuity and the risk of falls of older
people in Baciro Village Yogyakarta
Methods: The research method was observational-analytic with cross sectional design.
Researchers took samples in Baciro Village Yogyakarta. The inclusion criteria was
people aged ≥60 years old. The exclusion criteria were older people who were illiterate
and had neuromotor limitations in lower extremity.The data was collected by checking
the visual acuity of the older people with Snellen chart. Falls Efficacy Scale International
(FES-I) questionnaire was used to determine the risk of falling.
Results: Ninety-seven older peopleparticipated in this research.The results of bivariate
analysis used Spearman correlation test showed that there was no correlation between the
better eye visual acuity and the risk of falls in the older people (FES-I) (r = 0.190 and p =
0.063) and there was a significant correlation between the worse eye visual acuity and the
risk of falls in the older people (r = 0.240 and p = 0.018).
Conclution: 1) There is no correlation between the better eye visual acuity and the risk of
falls in theolder people. 2) There is a correlation between the worse eye visual acuity and
the risk of falls in the older people.
Keywords: Visual acuity, Risk of Falls, FES-I
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pertambahan usia dapat menyebabkan perubahan fungsi fisiologis yang dapat
menurunkan perfoma dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain perubahan
fungsi fisiologis, terdapat pula perubahan fungsi psikososial yang terdiri dari
perubahan kognitif dan afektif (Mauk, 2010).
Pada tahun 2025, jumlah penduduk lansia di Indonesia diprediksi mencapai
11,83%, kemudian diprediksi akan meningkat menjadi 15,77% pada tahun 2035.
Persentase lansia pada tahun 2015 di provinsi DI Yogyakarta yaitu 13,49%,
sedangkan persentase di Jawa Tengah sebesar 11,67% dan Jawa Timur sebesar
11,46% (Badan Pusat Statistik, 2015). Dari data tersebut, dapat disimpulkan
bahwa DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan persentase jumlah penduduk
lansia terbanyak di Indonesia.
Dengan meningkatnya jumlah penduduk lansia di Indonesia, maka
permasalahan yang muncul pada lansia akan semakin banyak terjadi, salah
satunya jatuh. Jatuh merupakan salah satu persoalan yang sering terjadi pada
lansia. Berdasarkan survei yang dilakukan di Amerika Serikat, didapatkan sekitar
30% lansia yang berumur lebih dari 65 tahun jatuh dalam setiap tahunnya.
Separuh dari angka tersebut mengalami insiden jatuh berulang. Insiden jatuh di
masyarakat Amerika Serikat pada umur lebih dari 65 tahun sebanyak 1.800
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kejadian pertahun yang menyebabkan kematian (Center for Disease Control and
Prevention, CDC, 2014 dalam Ashar, 2016). Jatuh dapat mengakibatkan trauma
serius, kelumpuhan, rasa nyeri, hingga kematian. Hal tersebut juga dapat
menimbulkan rasa takut jatuh dan hilangnya kepercayaan diri pada lansia
sehingga lansia lebih memilih untuk membatasi aktivitas sehari-harinya
(Stockslager & Schaeffer, 2008).
Menurut Kane (1994) dalam Darmojo & Martono (2006), terdapat faktor
intrinsik maupun faktor ekstrinsik yang berkaitan dengan risiko jatuh pada lansia.
Keadaan neuropsikiatrik dan fisik, penurunan visus, penurunan pendengaran, serta
perubahan neuromuskuler, gaya berjalan, dan refleks postural merupakan faktor
intrinsik dari risiko jatuh. Sedangkan faktor ekstrinsik dari risiko jatuh
berupapenggunaan alat bantu jalan, obat-obatan yang dikonsumsi, dan keadaan
lingkungan yang tidak aman.
Gangguan penglihatan meningkat seiring dengan pertambahan

usia,

dibandingkan dengan populasi lansia lain yang tidak memiliki gangguan
penglihatan, lansia dengan gangguan penglihatan lebih sering jatuh (Brundle, et
al., 2015).
Pada tahun 2015, Brundle, et al. meneliti 54 orang pria dan wanita dengan
gangguan penglihatan yang berusia lebih ≥65 tahun di Greater Manchester, UK.
Desain penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu desain kualitatif
dengan cara mengadakan diskusi grup terfokus dan wawancara.
Brundle, et al. berhasil mengidentifikasi bahwa lansia dengan gangguan
penglihatan berisiko

tinggi

mengalami

jatuh.

Hasil

dari penelitiannya

3

menunjukkan bahwa terdapat 5 tipe faktor yang teridentifikasi sebagai penyebab
jatuh pada lansia, yaitu:

kondisi kesehatan dan perubahan keseimbangan,

gangguan kognitif dan faktor kebiasaan, dampak dari gangguan penglihatan jika
berada di sekitar tempat tinggal, dampak dari gangguan penglihatan jika
beradaptasi di lingkungan luar tempat tinggal, dan penyebab jatuh lain yang tidak
dapat dijelaskan. Dari hasil penelitian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti
mengenai hubungan visus terhadap risiko jatuh pada lansia.
Di Indonesia sendiri terdapat berbagai penelitian mengenai faktor-faktor
risiko jatuh pada lansia. Namun demikian sepengetahuan peneliti belum ada
penelitian di Yogyakarta, bahkan di Indonesia yang mengkaitkan secara langsung
mengenai “Hubungan Visus dengan Risiko Jatuh pada Lansia”.
Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Baciro, Yogyakarta karena jumlah
lansia terbesar di Kecamatan Gondokusuman terdapat pada Kelurahan Baciro.
Menurut Setda DIY (2016), jumlah penduduk lansia pada tahun 2016 semester II
di Kelurahan Baciro sebesar 1.469 orang.

1.2 Masalah Penelitian
Dari uraian di atas, dapat diambil rumusan masalah yaitu apakah terdapat
hubungan antara visus dengan risiko jatuh pada lansia di Kelurahan Baciro
Yogyakarta.
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1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan visus dengan risiko jatuh pada
lansia di Kelurahan Baciro Yogyakarta.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang ada tidaknya hubungan
penurunan visus pada lansia terhadap risiko jatuh, serta dapat dijadikan referensi
untuk penelitian selanjutnya.
1.4.2 Manfaat Praktis
a. Bagi lansia adalah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko
jatuh pada lansia yang mengalami penurunan visus.
b. Bagi keluarga adalah sebagai informasi
memperhatikan

dan

mengawasi

lansia

agar keluarga lebih
di keluarganya dengan

penurunan visus.
c. Bagi pembaca adalah sebagai informasi tentang apakah penurunan
visus dapat menjadi risiko jatuh pada lansia.

1.5 Keaslian Penelitian
Penelitian tentang “Hubungan Visus dengan Risiko Jatuh pada Lansia”
merupakan penelitian pertama di DI Yogyakarta. Penelitian yang berhubungan
dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :
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Tabel 1 Keaslian Penelitian
Nama Peneliti,
Judul, dan
Tahun
Nama Peneliti:
Thiamwong dan
Jom
Judul dan tahun:
Fear of Falling
and
Related
Factors in a
Communitybased Study of
People 60 Years
and Older in
Thailand (2017)

Metode

Deskriptif,
analitik,
crosssectional

Nama Peneliti: Kuantitatif,
Ashar, PH
crossJudul dan tahun: sectional
Gambaran
persepsi faktor
risiko jatuh pada
lansia di Panti
Werdha
Budi
Mulia
4
Margaguna
Jakarta Selatan
(2016)

Populasi dan
Sampel

Hasil

365
responden Setengah dari lansia terlapor
berusia ≥60 tahun pernah mengalami jatuh, dan
di Thailand.
36% responden menyatakan
bahwa mereka sering mengalami
takut
jatuh.
Takut
jatuh
berhubungan signifikan dengan
persepsi kesehatan secara umum,
gangguan penglihatan, gangguan
pergerakan,
gangguan
keseimbangan,
stroke,
hipertensi, obat antihipertensi,
jumlah obat, pengalaman jatuh,
aktivitas sehari-hari.
Hasil dari analisis multivariat
menunjukkan hubungan takut
jatuh : dengan gangguan
keseimbangan (OR3,14; 95% CI
1,74-5,67, p<0,001), buta huruf
(OR1,77; 95% CI 1,08-4,41),
jenis kelamin perempuan (OR
1,87; 95% CI 1,08-3,23), dan
persepsi kesehatan umum yang
burukpersepsi kesehatan umum
yang buruk (OR 1,77; 95% CI
1,11-2,84)
38
responden
lansia di Panti
Werdha
Budi
Mulia
4
Margaguna
Jakarta Selatan

Klien dengan masalah jantung
71,1% berisiko jatuh, klien
dengan gangguan anggota gerak
50% berisiko jatuh, klien dengan
gangguan saraf 68,4% berisiko
jatuh, klien dengan gangguan
penglihatan 63,2% berisiko
jatuh, klien dengan gangguan
pendengaran 50% berisiko jatuh,
klien yang menggunakan alat
bantu jalan 18,4% berisiko jatuh,
klien tidak memiliki lingkungan
aman 81,6% berisiko jatuh, klien
yang tidak melakukan aktivitas
73,7% berisiko jatuh, dan klien
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Nama Peneliti:
Brundle, et al,.
Judul dan tahun:
The causes of
fall: views of
older
people
with
visual
impairment
(2015)

Kualitatif,
diskusi grup
terfokus dan
wawancara

Nama Peneliti: Kuantitatif,
Lamoureux
crossEL,et al,.
sectional
Judul dan tahun:
Visual
impairment,
causes of vision
loss, and falls:
the
singapore
malay eye study
(2008)

Greater
Manchester, UK.
Sampel
yang
digunakan
berjumlah
54
orang
dengan
gangguan
penglihatan,
berumur 65 tahun
dan
atau
diatasnya.

Orang Malaysia
berjumlah 3280
orang diperiksa
(78.7% response
rate). Sampel
berusia 40 hingga
80 tahun.

yang memiliki riwayat penyakit
kronis 50% berisiko jatuh.
Terdapat
lima
tipe
faktor teridentifikasi penyebabkan
jatuh yaitu: Kondisi kesehatan
dan perubahan keseimbangan
pada lansia; Gangguan kognitif
dan faktor kebiasaan; Dampak
gangguan penglihatan jika berada
di sekitar tempat tinggal; Dampak
gangguan penglihatan yang jika
beradaptasi di lingkungan luar
tempat tinggal; dan kejadian
jatuh
yang
tidak
dapat dijelaskan.
Dari 3280 peserta, 3266 (99,6%)
memberikan informasi tentang
jatuh. Dari jumlah tersebut,
14,7% (n = 480) dilaporkan
telah jatuh dalam 12 bulan
terakhir. Gangguan penglihatan
berat meningkatkan risiko jatuh
secara signifikan (60%; OR =
1.6; 95% CI 1.1 to 2.3).
Gangguan penglihatan yang
berat pada salah satu mata dan
gangguan penglihatan yang
ringan hingga sedang pada mata
yang lain juga 2 kali lebih
berisiko jatuh (OR = 2.1; 95%
CI 1.4–3.1). Memiliki glaukoma
(n = 21) meningkatkan risiko
jatuh hingga lebih dari 4 kali
lipat (OR = 4.2; 95% CI 1.2–
12.3). Gangguan penglihatan
ringan hingga sedang tidak
begitu berhubungan dengan
kejadian jatuh.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Definisi dan Klasifikasi Lansia
Menjadi tua merupakan proses yang tidak dapat dihindari. Karena proses
menua, maka kemampuan jaringan untuk memperbaiki dan mempertahankan
strukturnya akan menghilang secara perlahan, sehingga lama-kelamaan terjadi
penurunan mekanisme bertahan terhadap jejas maupun infeksi dan menurunnya
perbaikan kerusakan jaringan (Darmojodan Martono, 2011). Menurut WHO
(World Health Organization) lansia merupakan seseorang dengan usia 60 tahun
atau lebih, lansia termasuk kelompok umur yang telah memasuki tahap akhir
dalam fase kehidupannya.
Menurut WHO, lansia dapat diklasifikasikan menjadi:
1.

Usia pertengahan (middle age) 45-59 tahun

2.

Lansia (elderly) 60-75 tahun

3.

Lansia tua (old) 75-90 tahun

4.

Lansia sangat tua (very old) diatas 90 tahun.

Lansia akan mengalami suatu proses perubahan yang disebut dengan
proses penuaan (Nugroho, 2008).
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2.1.2 Teori Proses Penuaan
Teori penuaan terbagi menjadi 2 yaitu, teori biologis dan teori
psikososiologi. Teori biologis terdiri dari teori genetika, teori wear-and-tear, teori
imunitas,

pengaruh

lingkungan,danteori

neuroendokrin.

Sedangkan

teori

psikososiologi terdiri dari teori kepribadian, teori disengagement, teori aktivitas,
teori kontinuitas, dan teori tugas perkembangan(Stanley dan Beare, 2006).
2.1.3 Perubahan pada Lansia
Functional Consequences Theory mengemukakan

bahwa penuaan

mengakibatkan terjadinya perubahan pada fungsi psikososial dan fungsi fisiologis
(Miller, 2004).
1. Perubahan Fungsi Psikososial
Lansia akan mengalami perubahan pada fungsi psikososial berupa
perubahan fungsi kognitif dan afektif (Mauk, 2010). Perubahan kognitif
dipengaruhi oleh sistem saraf pusat, fungsi sensori, karakteristik personal,
kesehatan fisik, efek kimia, dan pengobatan.
2. Perubahan Fungsi Fisiologis
Perubahan fungsi fisiologis pada lansiaberupa perubahan pada fungsi
sensori, neurologis, dan muskuloskeletal (Wallace, 2008).
Perubahan akibat proses menua digolongkan persistem organ yang terdiri
dari perubahan sistem saraf pusat dan otonom, sistem endokrinologi, sistem
hematologi, sistem imunologi, sistem kardiovaskuler, sistem pernafasan, sistem
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pencernaan, sistem persendian, sistem muskuloskeletal, sistem urogenital dan
tekanan darah, sistem integumen, dan sistem panca-indera (Darmojo dan Martono,
2006).
Pada usia 30 sampai 70 tahun, berat otak akan semakin menurun sekitar
10%, meningen akan menebal, dan kedalaman girus dan sulci otakberkurang.
Perubahan-perubahan tersebut tidak menyebabkan gangguan patologi yang
berarti. Gangguan patologi berarti pada lansia terjadi ketika pigmen substantia
nigramengalami degenerasi, neurofibriler mengalami kekusutan dan terbentuknya
badan Hirano, hal tersebut didapatkan pada penderita sindroma Parkinson dan
dementia tipe Alzeimer. Penurunan vaskularisasi pada daerah hipotalamusakan
menyebabkan gangguan otonom dan menurunnya neurotransmiter (Darmojo dan
Martono, 2006).
Dalam sistem endokrinologi lansia, terjadi perubahan pada metabolisme
karbohidrat. Hal tersebut terkait dengan penurunan aktivitas hormon insulin.
Sekitar 50% lansia mengalami intoleransi glukosa. Intoleransi glukosa juga dapat
dipengaruhi oleh faktor lain yaitu faktor diet, obesitas, serta kurangnya olahraga
(Darmojo dan Martono, 2006).
Selain hormon insulin yang terganggu, hormon tiroid ditemukan dapat
mengalami penurunan maupun peningkatan. Pada orang yang mengalami
hipotiroid, tanda dan gejala klinisnya tidak terlalu mencolok sehingga sering tidak
terdiagnosis. Di sisi lain, 25% lansia mengalami hipertiroid. Sebesar 75% orang

10

dengan hipertiroid memiliki gejala dan tanda klasik, sebagian diantaranya tak
bergejala (Darmojo dan Martono, 2006).
Pada sistem hematologi, sel darah merah dan sel darah putih pada lansia
tidak mengalami perubahansecara kualitatif. Terjadi penurunan pada sel
hemopoitik di sumsum tulang belakang, hal tersebut mengakibatkan penurunan
respon regeneratif terhadap kehilangan darah (Darmojo dan Martono, 2006).
Perubahan pada sistem imunologi terjadi ketika ukuran timus mengalami
pengecilan, hal tersebut menyebabkan penurunan produksi sel T sebagai
pertahanan tubuh. Dengan menurunnya sel T, pengenalan dan penyerangan
terhadap sel tumor dan agen infeksius mengalami penurunan, hal ini memudahkan
berkembangnya neoplasma dan infeksi pada lansia (Darmojo dan Martono, 2006).
Dalam sistem kardiovaskular, terjadi penurunan kekuatan kontraksi dan isi
sekuncup pada jantung. Semakin meningkatnya usia, maka risiko untuk terjadi
aterosklerosis akan semakin meninggi. Pada aterosklerosis, terjadi penebalan pada
tunika intimapembuluh darah. Selain itu terjadi penebalan pada tunika media
akibat proses penuaan.Adanya penebalan struktur pada pembuluh darah
mengakibatkan menurunnya vaskularisasi. (Darmojo dan Martono, 2006).
Pada usia 20-25 tahun terjadi kematangan pertumbuhan organ pada sistem
pernapasan, setelah itu akan terjadi penurunan fungsi pada sistem respirasi.
Menurunnya rasio ventilasi-perfusi pada paru-paru mengakibatkan elastisitas paru
semakin menurun, kekuatan dinding dada meningkat, dan kekuatan otot dada
menurun (Darmojo dan Martono, 2006).
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Pada sistem pencernaan, terjadi perubahan mulai dari gigi hingga anus.
Terjadi perubahan degeneratif pada rahangberupa atrofi, hal tersebut membuat
gigi mudah tanggal. Selain itu, terjadi atrofi pada mukosa dan otot-otot
pencernaan. Perubahan morfologi akan menyebabkan perubahan fungsional dan
perubahan patologi, diantaranya gangguan mengunyah, disfagia, dan perubahan
nafsu makan (Darmojo dan Martono, 2006).
Pada sistem persendian, terjadi perubahan permukaan sendi sinovial yang
menjadi tidak rata, selain itu terbentuk pula celah di permukaan tulang rawan.
Pada tulang rawan hialin terjadi erosi yang menyebabkan pengerasan permukaan
tulang dalam persendian. (Darmojo dan Martono, 2006).
Perubahan pada sistem muskuloskeletal ditandai dengan adanya atrofi
otot, hal ini disebabkan karena berkurangnya aktivitas sehari-hari, gangguan
metabolik,

maupun

denervasi

saraf. Proses

berpasangan

(=”coupling”)

penulangan yaitu osteoclastdan osteoblast akan melambat, terjadi terutama pada
osteoblast. Melambatnya proses coupling dapat disebabkan karena aktivitas tubuh
semakin menurun, hormon estrogen pada wanita menurun, serta penurunan
hormon lain seperti parathormon dan kalsitonin, penyebab lain dari penurunan
proses coupling yaitu kekurangan vitamin D (Darmojo dan Martono, 2006).
Pada proses penuaan, ginjal mengalami penebalan pada kapsula Bowman
dan terjadi penurunan aliran darah pada ginjal. Jumlah nefron-nefron pada ginjal
akan mengalami penurunan, namun hal tersebut tidak menimbulkan penurunan
fungsi ginjal secara keseluruhan dalam keadaan istirahat. Apabila lansia
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mengalami stress fisik (latihan berat, infeksi, gagal jantung, dll), ginjal tak dapat
mengatasi peningkatan kebutuhan aliran darah ke ginjal,sehingga sangat mudah
terjadi gagal ginjal (Darmojo dan Martono, 2006).
Pada sistem integumen, terjadi atrofi pada epidermis, dan folikel rambut.
Penipisan pada kulit mengakibatkan berubahnya pigmentasi dan ketidakrataan
warna kulit. Kuku pada lansia akan semakin menipis, hal tersebut menyebabkan
kuku lebih mudah patah. Lemak subkutan juga semakin berkurang. Dengan
berkurangnya lemak kulit, maka bantalan kulit dan daya tahan kulit terhadap
tekanan semakin berkurang, dan adaptasi perubahan suhu juga menjadi semakin
berkurang (Darmojo dan Martono, 2006).
Pada proses penuaan, sistem panca-indera yaitu mata, hidung, telinga,
saraf perasa di lidah dan kulit akan mengalami perubahan. Perubahan-perubahan
degeneratif pada panca-indera dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi
penglihatan, pendengaran, keseimbangan, ataupun perasa dan perabaan. Pada
keadaan patologik fungsi pendengaran, dapat dijumpai sindroma Meniere
(keseimbangan) dan tuli konduktif. Pada sistem penglihatan, dapat terjadi
berbagai keadaan patologi misalnya katarak, ulkus kornea, dan glaukoma.
Perubahan anatomi pada mata ini akan menyebabkan terganggunya penglihatan.
(Darmojo dan Martono, 2006).
2.1.4 Perubahan Penglihatan pada Lansia
Perubahan penglihatan merupakan bagian dari penyesuaian dalam
kehidupan usia lanjut. Dalam penuaan, kondisi gangguan penglihatan yang
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dianggap normal berupa penurunan akomodasi mata, penurunan ukuran pupil,
serta perubahan warna dan keruhnya lensa mata (Stanley dan Beare, 2006).
Pada dekade keempat kehidupan, seseorang memiliki masalah

pada

penglihatannya yang ditandai gangguan kemampuan untuk memusatkan
penglihatan jarak dekat dan kesulitan dalam membaca huruf-huruf kecil. Kondisi
tersebut disebut presbiopi. Presbiopi disebabkan karena melemahnya muskulus
siliaris dan kekakuan pada lensa mata, sehingga akomodasi terganggu. Gangguan
tersebut dapat dikoreksi dengan penggunaan kacamata jauh dekat (bifokal)
(Stanley dan Beare, 2006).
Keadaan degeneratif pada mata yang lain berupa mengecilnya ukuran
pupil (miosis pupil) akibat sklerosis pada sfingter pupil. Kondisi ini dapat
mempersempit lapangan pandang seseorang, namun tidak menganggu kehidupan
sehari-hari (Stanley dan Beare, 2006).
Kondisi lain pada mata akibat penuaan yaitu terjadinya perubahan
konsistensi pada badan kaca (vitreous) menjadi lebih encer. Kondisi tersebut
menyebabkan tampak adanya kilatan cahaya saat posisi bola mata berpindah
(photopsia) (Darmojo dan Martono, 2006).
Lensa mata semakin lama juga akan mengalami degenerasi berupa terjadi
kekeruhan dan kekuningan. Kekeruhan pada lensa menyebabkan cahaya yang
masuk ke mata menjadi terhalang. Kondisi ini disebut katarak, katarak dapat
mengakibatkan penglihatan menjadi kabur dan sukar untuk memfokuskan
penglihatan. Katarak juga mengakibatkan gangguan dalam penilaian terhadap
kedalaman (depth perception). Katarak menyebabkan gangguan persepsi warna
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sehingga warna yang muncul menjadi tidak jelas, terutama warna-warna seperti
biru, hijau, dan ungu. Rasa tidak nyaman dan rasa sakit pada mata mungkin
dialami oleh beberapa lansia yang mengalami katarak (Stanley dan Beare, 2006).

2.1.5 Penurunan Visus Mata
Berbagai perubahan penglihatan

yang terjadi pada lansia dapat

menyebabkan penurunan visus. Visus (ketajaman penglihatan) merupakan
kemampuan dalam sistem penglihatan untuk membedakan berbagai bentuk yang
dilihat (Anderson, 2007). Ketajaman penglihatan normal sesorang bervariasi
antara 6/4 hingga 6/6. Ketajaman penglihatan maksimum berada di daerah fovea,
sedangkan beberapa faktor seperti penerangan umum, kontras, waktu papar, dan
kelainan refraksi mata dapat merubah ketajaman penglihatan (Ilyas, 2008).
Berikut ini adalah penggolongan gangguan penglihatan menurut tajam
penglihatan dan penglihatan kurang (low vision) Ilyas (2008):
1.

Penglihatan normal = 6/3 - 6/7,5

2.

Penglihatan hampir normal = 6/9 – 6/21

3.

Low vision sedang = 6/24 – 6/38

4.

Low visionberat = 6/60 – 6/240

5.

Low vision nyata = 6/240

6.

Hampir buta = Penglihatan <4 kaki untukmenghitung jari

7.

Buta total = Tidak mampu mengenal sinar
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2.1.5.1 Penurunan Visus Perlahan tanpa Mata Merah
Menurut Darmojo dan Martono (2006), gangguan visus yang
sering ditemukan karena penuaan yaitupresbiopi. Presbiopi disebabkan
oleh berkurangnya elastisitas lensa dan atrofi dari muskulus
siliaris.Gangguan akomodasi terjadi karena fungsi lensa dan muskulus
siliaristerganggu.
Untuk dapat memfokuskan bayangan, diperlukan kontraksi dari
otot-otot corpus siliaris untuk mencembungkan lensa. Dengan
terganggunya fungsi otot dari corpus siliaris, bayangan yang masuk ke
mata tidak tepat jatuh ke fovea, sehingga penglihatan menjadi tidak
jelas. Fovea merupakan titik penglihatan yang paling jelas, dan fovea
terletak tepat ditengah retina (Sheerwood, 2015).
Kondisi patologi pada penglihatan lain yang menyebabkan
penurunan visus perlahan tanpa mata merah yaitu katarak, glaukoma,
dan retinopati (Ilyas, 2008).
Katarak disebabkan karena nukleus pada lensa semakin
membesar dan padat, sedangkan volume lensa tetap. Nukleus ini mulai
terbentuk pada usia 20 tahun. Seiring berjalannya waktu, nukleusnukleus akan mendesak korteks lensa sehingga elastisitas lensa
berkurang. Karena lensa mata mengeruh, indeks bias menjadi tidak
maksimal dan ketajaman penglihatan terganggu (Darmojo dan
Martono, 2006).
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Komplikasi dari katarak stadium lanjut yaitu glaukoma sudut
terbuka. Faktor lain yang dapat menyebabkan glaukoma berupa orang
dengan penyakit diabetes melitus, hipertensi, dan miopia. Pada
glaukoma terjadi peningkatan tekanan intraokular (TIO). Tingginya
tekanan intra ocular (TIO) dapat menimbulkan kerusakan saraf optikus,
sehingga terjadi gangguan penglihatan bahkan kebutaan.
Retinopati merupakan kelainan pada retina yang dapat
mengakibatkan gangguan penglihatan hingga kebutaan. Retinopati
diklasifikasikan menurut etiologinya yaitu akibat diabetes melitus,
hipertensi, hipotensi, anemia, leukimia, dan retinopati pigmentosa.
Sebesar 40-50% orang dengan diabetes melitus kronis mengalami
komplikasi berupa retinopati diabetik. Retinopati diabetikdiakibatkan
karena mikroaneurisma, perdarahan, dan eksudat lemak (Ilyas, 2008).
Pada kondisi ini, pembuluh darah cenderung mudah pecah dan darah
mengalir ke dalam rongga mata. Luka pada jaringan pembuluh darah
yang pecah menyebabkan kontraksi dan penarikan retina yang
menyebabkan terlepasnya retina dan dapat menyebabkan kebutaan
(Singapore National Eye Centre, 2013).

2.1.6 Pengukuran Visus Mata
Visus merupakan hasil dari perbandingan jarak seseorang dapat membaca
huruf kartu Snellen dengan jarak normal penglihatan seseorang (Suhardjo dan
Hartono, 2007).
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v=

Keterangan:
v

: visus

d

: jarak seseorang dapat membaca huruf dalam kartu Snellen

D

: jarak normal penglihatan seseorang.

Pemeriksaan mata dengan kartu Snellen merupakan standar pemeriksaan
untuk mengetahui ketajaman penglihatan seseorang. Satuan visus dapat
dinyatakan dalam kaki atau meter maupun desimal (Hartono, 2011). Pemeriksaan
kartu Snellen sebaiknya dilakukan dengan jarak 5 atau 6 meter, pada jarak
tersebut mata dapat melihat benda dalam keadaan tanpa akomodasi. Bila pasien
tidak dapat mengidentifikasi huruf terbesar pada kartu Snellen pada jarak 6 meter
maka dilakukan uji hitung jari dimulai dari jarak 6 meter. Normalnya, jari masih
dapat dilihat pada jarak 60 meter, apabila pasien hanya dapat mengidentifikasi jari
pada jarak 3 meter, maka dinyatakan visusnya 3/60. Pemeriksaan dilanjutkan
apabila dalam jarak 1 meter pasien tidak dapat menghitung jari pemeriksa.
Selanjutnya dilakukan uji lambaian tangan mulai dari jarak 1 meter. Prinsipnya,
mata orang normal dapat melihat lambaian tangan pada jarak 300 meter. Bila
pasien tidak dapat mengidentifikasi lambaian tangan namun hanya dapat melihat
sinar saja, visus dinyatakan 1/∞ . Jika pasien sama sekali tidak melihat adanya
sinar maka visusnya dinyatakan 0 (nol) atau buta total (Ilyas, 2008).
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Dengan adanya penurunan visus, maka fungsi penglihatan seseorang akan
terganggu. Terganggunya penglihatan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari
(Lord, 2006).
Penglihatan berguna untuk mengetahui informasi mengenai posisi tubuh,
pergerakan tubuh dan anggota geraknya serta untuk mengetahui kondisi
lingkungan disekitarnya (Lord, 2006). Penurunan visus merupakan salah satu
bagian dari faktor risiko intrinsik jatuh pada lansia (Kane, 1994 dalam Darmojo
dan Martono, 2006).

2.1.7

Jatuh pada Lansia serta Komplikasinya
Jatuh merupakan persoalan yang sering dialami oleh lansia akibat proses

penuaan (Pudjiastuti, 2003). Jatuh adalah suatu keadaan yang terjadi secara tibatiba dan tanpa disengaja yang dapat menyebabkan perubahan posisiseseorang dari
tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, dapat berupa posisi duduk
maupun terbaring (Nugroho, 2008).
Kecelakaan merupakan penyebab utama kejadian jatuh pada lansia (30% 50% kasus). Yang dimaksud dengan kecelakaan adalah terpeleset maupun
tersandung, penyebab lainnya berupa gabungan antara kondisi lingkungan yang
berbahaya, penglihatan yang buruk pada lansia, dan tertabraknya benda-benda
dirumahnya yang kemudian menyebabkan lansia terjatuh (Darmojo dan Martono,
2006).
Menurut kelompok umur, rumahmerupakan tempat yang

memiliki

proporsi tinggi dalam kejadian cedera pada kelompok umur balita dan lansia
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(Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI,
2013).
Cedera pada lansia biasanya terjadi pada bagian leher, dada, bahu, pinggul,
tungkai atas, lutut, maupun kaki. Persentase lansia yang mengalami jatuh di Jawa
Tengah dengan usia 55-64 sebanyak 63,8%, dan pada usia 65-74 tahun ke atas
sebanyak 84,1%. Cedera jatuh yang dimaksud tidak termasuk jatuh akibat pukulan
keras, hilangnya kesadaran, maupun kejang, namun dalam keadaan yang sadar
dengan penyebab spesifik (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Depkes RI, 2007).
Jatuh dapat mengakibatkan trauma serius, kelumpuhan, rasa nyeri, hingga
kematian. Hal tersebut juga dapat menimbulkan rasa takut dan hilangnya
kepercayaan diri pada lansia, sehingga lansia lebih memilih untuk membatasi
aktivitas sehari-harinya (Stockslager dan Schaeffer, 2008).
2.1.8 Faktor Risiko Jatuh pada Lansia
Berikut ini terdapat skema singkat mengenai faktor risiko jatuh pada lansia
menurut Kane (1994) dalam Darmojo dan Martono (2006), yaitu:
1.

Faktor intrinsik (faktor dari dalam)

2.

Faktor ekstrinsik (faktor dari luar)
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Faktor Intrinsik

Faktor Ekstrinsik

Keadaan fisik dan
neuropsikiatrik

Obat-obatan
yang
dikonsumsi

Penurunan visus dan
pendengaran

Perubahan neuromuskuler,
gaya berjalan, dan refleks
postural karena penuaan

Falls
(Jatuh)

Alat bantu
jalan
Keadaan
lingkungan
yang tidak
aman

Gambar 1 Faktor Intrinsik dan Ekstrinsik Risiko Jatuh pada Lansia
Terdapat kondisi fisik yang dapat mempengaruhi risiko jatuh, misalnya
hipotensi ortostatik, sinkope, gangguan neurologi seperti stroke, dan berbagai
kondisi gangguan kardiovaskuler berupa aritmia dan stenosis aorta. Sedangkan
keadaan neuropsikiatrik yang dihubungkan dengan risiko jatuh terjadi pada pasien
demensia (Darmojo dan Martono, 2006).
Penurunan visus merupakan salah satu faktor risiko jatuh pada lansia. Pada
penuaan, lensa mata akan semakin mengeruh, masalah pada lensa mata ini disebut
katarak. Katarak dapat menimbulkan gangguan persepsi kedalaman maupun
menilai ketinggian (Stanley dan Beare, 2006). Penyakit yang menyebabkan
penurunan visus selain katarak yaitu kelainan refraksi, glaukoma, dan retinopati
(Ilyas, 2008).Orang yang memiliki visus yang buruk dapat meningkatkan risiko
jatuh dua kali lipat (Hardwood, 2001).
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Perubahan pada struktur alat pendengaran yaitu perubahan sistem
vestibuler dapat menyebabkan vertigo perifer pada lansia. Hal tersebut dapat
mengganggu fungsi propropioseptif. Pada uji pemeriksaan fisik, gangguan fungsi
prospioseptif menyebabkan hampir sepertiga lansia mengalami sensasi abnormal
(Darmojo dan Martono, 2006).
Gangguan muskuloskeletal dapat menyebabkan gangguan gaya berjalan.
Perubahan muskuloskeletal pada lansia berupa berkurangnya massa otot serta
proses osteoclast pada tulang yang meningkat (Darmojo dan Martono, 2006).
Konsumsi obat-obatan

tertentu

juga

dapat

meningkatkan

risiko

jatuh, contohnya: obat antihipertensi/diuretik, sedatif, antidepresan, antipsikotik,
dan obat-obat hipoglikemik (Darmojo dan Martono, 2006).
Penggunaan alat-alat bantu jalan dengan ukuran yang tidak tepat dan berat
justru dapat mengganggu aktivitas lansia. Selain itu, penggunaan alat bantu jalan
dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan dan juga menyebabkan
gangguan keseimbangan (Ashar, 2016).
Lingkungan yang tidak aman seperti kurangnya penerangan atau terlalu
silau serta alas yang tidak datar atau licin dapat meningkatkan risiko terjadinya
jatuh (Darmojo dan Martono, 2006).
2.1.8 Pengukuran Risiko Jatuh
FES-I merupakan kuesioner yang digunakan untuk mengukur tingkat
keberanian/ tingkat kepercayaan diri lansia terhadap aktivitasnya (Delbaere et al.,
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2010). Rasa takut jatuh dapat menyebabkan seseorang menghindari jatuh dengan
melakukan

pembatasan aktivitas sehari-harinya (Thiamwong dan

2017). Rasa takut jatuh merupakan faktor psikologi

Suwanno,

yang penting dan

berkaitan dengan risiko jatuh pada lansia (Delbaere et al., 2010).
FES-I telah divalidasi di benua Eropa serta dapat digunakan untuk menilai
risiko jatuh pada lansia. Tes ini juga memiliki validasi dan reabilitas yang baik
(Delbaere, et al., 2010).
Awalnya, FES-I terdiri dari 16 pertanyaan dengan 4 skala nilai (1 = tidak
takut sampai 4 = sangat takut) (Delbaere et al., 2010). Namun, peneliti
menggunakan kuesioner FES-I yang sudah digunakan di Indonesia oleh
Achmanagara pada tahun 2012 dengan judul tesis “Hubungan Faktor Internal dan
Eksternal dengan Keseimbangan Lansia di Desa Pamijen Sokaraja Banyumas”.
Terdapat 25 pertanyaan dan 4 skala nilai yang berkebalikan dengan FES-I
original (nilai 1 = tidak berani, 2 = sedikit berani, 3 = cukup berani, dan 4 =
sangat berani). Semakin tinggi nilai FES-I seseorang, maka semakin kecil risiko
untuk jatuh, begitupula sebaliknya (Achmanagara, 2012). Penelitian Achmanagara
(2012) membagi nilai FES-I kedalam 2 kelompok yaitu takut jatuh (nilai≤84) dan
tidak takut jatuh (nilai>84).
Peneliti menggunakan FES-I untuk melihat apakah perbedaan visus dapat
berpengaruh terhadap pembatasan aktivitas sehari-hari lansia karena takut jatuh.
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2.1 Kerangka Teori

Perubahan Sistem Indera
pada Lansia

Visus (ketajaman penglihatan)

Risiko Jatuh:

Jatuh

Faktor Intrinsik:

Faktor Ekstrinsik:

•

•

•
•

Keadaan neuropsikiatrik dan
fisik
Penurunan pendengaran
Perubahan
neuromuskuler,
gaya berjalan, dan refleks
postural.

•
•

Obat-obatan
yang
dikonsumsi
Alat bantu jalan
Lingkungan yang tidak
aman.

Gambar 2 Kerangka Teori Penelitian

Keterangan:
= Diteliti
= Tidak diteliti
= Berpengaruh
= Dipengaruhi
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2.3 Kerangka Konsep

Perubahan Sistem Indera
pada Lansia

Visus (ketajaman penglihatan):
kartu Snellen

Risiko Jatuh:

Jatuh

FES-I

Faktor Intrinsik:

Faktor Ekstrinsik:

•

•

•
•

Keadaan neuropsikiatrik dan
fisik
Penurunanpendengaran
Perubahan
neuromuskuler,
gaya berjalan, dan refleks
postural.

•
•

Obat-obatan
yang
dikonsumsi
Alat bantu jalan
Lingkungan yang tidak
aman.

Gambar 3 Kerangka Konsep Penelitian
Keterangan:
= Diteliti
= Tidak diteliti
= Berpengaruh
= Dipengaruhi
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2.4 Hipotesis
Terdapat hubungan antara visus dengan faktor risiko jatuh pada lansia di
Kelurahan Baciro Yogyakarta.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian
Penelitian dilakukan menggunakan metode observasional-analitik dengan desain
cross sectional.

Populasi Lansia

Sampel

Kriteria Inklusi

Kriteria Eksklusi

Pemeriksaan Visus

Risiko Jatuh

Gambar 4 Rancangan Penelitian

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman,
Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November - Desember 2017.
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian
3.3.1 Populasi Penelitian
Target populasi pada penelitian ini adalah lansia yang tinggal di Kelurahan
Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta.
3.3.2 Sampel Penelitian
Dipilih sejumlah lansia sesuai dengan perkiraan besar sampel yang
diperlukan. Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan non probability
sampling.
3.3.2.1 Kriteria Inklusi
a. Laki-laki maupun perempuan berumur ≥ 60 tahun.
b. Lansia yang bersedia menjadi responden penelitian.
3.3.2.2 Kriteria Eksklusi
a. Lansia yang buta huruf.
b. Lansia dengan keterbatasan neuromotorik pada ekstremitas
(misalnya mengalami kelumpuhan, amputasi, stroke dengan
manifestasi kelumpuhan pada otot kaki, dan semacamnya).

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
3.4.1 Variabel Penelitian
1. Variabel Bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah visus pada lansia.
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2. Variabel Terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah risiko jatuh pada lansia.
3. Variabel Perancu
Variabel

perancu

dalam

penelitian

adalah

keadaan

fisik

dan

neuropsikiatrik, gangguan pendengaran, perubahan neuromuskuler, gaya
berjalan dan refleks postural, obat-obatan yang dikonsumsi, penggunaan
alat bantu jalan, serta keadaan lingkungan yang tidak aman.
3.4.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Tabel 3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
No.

Variabel

Definisi Operasional

Skala

Parameter

1. Visus

Ketajaman
penglihatan,
diukur
dengan
kartu
Snellen.

Ordinal

1= Tidak mampu mengenal
sinar = Buta total
2= Penglihatan <4 kaki untuk
menghitung jari = Hampir
buta
3= 6/240 = Low vision nyata
4= 6/60 – 6/240 = Low
visionberat
5= 6/24 – 6/38 = Low vision
sedang
6= 6/9 – 6/21 = Penglihatan
hampir normal
7= 6/3 - 6/7,5 = Penglihatan
normal

2. Risiko
jatuh

Identifikasi risiko jatuh pada Nominal
lansia dengan menggunakan
Falls
Efficacy
Scale
International
untuk
penilaian rasa takut jatuh.

Rentang nilai 25-100
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3.5 Besar Sampel
Perhitungan jumlah sampel penelitian dilakukan dengan rumus Slovin dengan
toleransi kesalahan 10%:

n=

= 93,626 ≈ 94

Keterangan:
n

: jumlah sampel

N

: jumlah populasi

e

: batas toleransi kesalahan (error tolerance)

Berdasarkan penghitungan rumus di atas, didapatkan jumlah sampel
minimal sebanyak 94 responden. Responden diperoleh dari Kelurahan Baciro
Yogyakarta.

3.6 Bahan dan Alat
Bahan dan alat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:
1. Formulir Informed Consent sebagai bentuk persetujuan responden
terhadap pelaksanaan penelitian.
2. Lembar data dan kuesioner.
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3. Pengukuran visus mata dilakukan dengan instrumen berupa kartu Snellen.
4. Risiko jatuh diukur dengan dengan kuesioner Falls Efficacy Scale –
International (FES-I).

3.7 Pelaksanaan Penelitian
1. Pemilihan subyek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi.
2. Membantu mengisikan formulir informed consent dan data diri.
3. Melakukan pengukuran visus dengan menggunakan kartu Snellen (catatan:
lansia yang sehari-harinya menggunakan kacamata, visusnya tetap diukur
dengan kondisi tetap menggunakan kacamata).
4. Kemudian pengukuran risiko jatuh dilakukan dengan Falls Efficacy Scale
– International (FES-I).

3.8 Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji korelasi Spearman. Uji
korelasi Spearman digunakan ketikaskala terdapat skala ordinal pada variabelnya.
Uji korelasi Spearman bersifat statistik nonparametrik. Statistik nonparametrik
digunakan ketika data yang diperoleh tidak berdistribusi normal.

3.9

Etika Penelitian

Penelitian ini mendapat persetujuan dari Komisi Etik Fakultas Kedokteran
UKDW. Adapula prinsip etika yang digunakan dalam penelitian ini. Non
malficence merupakan etika yang dipegang peneliti agar apa yang dilakukan
peneliti terhadap responden tidak dapat memperburuk atau berbahaya bagi
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responden. Prinsip selanjutnya yang digunakan peneliti yaitu justice, dimana
setiap responden akan mendapatkan perlakuan yang sama. Sebelum dilakukan
penelitian, peneliti meminta persetujuan yang akan ditulis pada lembar informed
consent. Data subyek yang diterima peneliti akan dijaga kerahasiaannya.
Responden berhak untuk menolak pengambilan data dari awal, ditengah maupun
diakhir penelitian sesuai prinsip autonomy.
Penelitian ini akan dilaksanakan setelah peneliti mendapat surat
pernyataan kelaikan etik (ethical clearance) dari Komite Etik Penelitian
Kesehatan Nomor : 523/C.16/FK/2017 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen
Duta Wacana (Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 5-25 Yogyakarta, 55224, Telp:
0274-563929,

Fax:

0274-8509590,

Website: http://www.ukdw.ac.id.

Email:

kedokteranukdw@yahoo.com,

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November hingga Desember 2017 di
Kelurahan Baciro, Yogyakarta. Sebelum mengambil data sampel, peneliti
berdiskusi dengan ketua kelompok lansia di Kelurahan Baciro untuk memilah
sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi. Pengambilan sampel dipilih dengan
cara

nonprobability

sampling.

Pengambilan

data

dilakukan

dengan

mengumpulkan responden di beberapa kediaman ketua kelompok lansia RW dan
perkunjungan dari rumah ke rumah. Sampel yang didapatkan di beberapa
kediaman ketua kelompok lansia RW sebanyak 67 orang, sedangkan sampel yang
didapatkan pada kunjungan dari rumah ke rumah sebanyak 33 orang.
Pengambilan data diawali dengan pengukuran visus dengan kartu Snellen
kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner FES-I yang dilakukan peneliti.
Dari 100 orang sampel, terdapat 3 orang responden yang masuk ke kriteria ekslusi
karena responden-responden tersebut buta huruf, hal tersebut menyebabkan
responden-responden tidak dapat dinilai visusnya menggunakan kartu Snellen.
Total jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 97 orang.
4.1.1 Karakteristik Responden
Dilihat dari jenis kelamin responden, terdapat 33 lansia laki-laki (34%) dan
64 lansia perempuan (66%). Karakteristik jenis kelamin responden dapat dilihat
pada gambar 5.
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Laki-laki (34%)
Perempuan (66%)

Gambar 5 Persentase Jenis Kelamin Responden

Rentang usia responden dalam penelitian ini adalah 60 hingga 92 tahun.
Rata-rata usia responden yaitu 69,43 tahun dengan standar deviasi 7,798.
4.1.2 Visus
Hasil visus yang didapatkan dibagi menjadi 7 kelompok yaitu: buta total,
hampir buta, low vision nyata, low visionberat, low vision sedang, penglihatan
hampir normal, dan penglihatan normal.
Setelah responden diklasifikasikan menjadi 7 kelompok, kelompok
penglihatan hampir normal merupakan kelompok visus yang paling besar pada
mata kanan dan kiri yaitu sebesar 49 orang (50,5%) dan 53 orang (54,6%).
Sedangkan low vision nyata, hampir buta, dan buta total merupakan kelompok
visus terrendah pada kedua sisi mata. Frekuensi dan persentase kelompok visus
dapat dilihat pada tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Frekuensi dan Persentase Kelompok Visus
OD
Visus
Buta total
Hampir buta
Low vision nyata
Low visionberat
Low vision sedang
Penglihatan hampir normal
Penglihatan normal
Total

OS

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase
3
3,1%
4
4,1%
2
2,1%
1
1,0%
3
3,1%
1
1,0%
7
7,2%
9
9,3%
25
25,8%
20
20,6%
49
50,2%
53
54,6%
8
8,2%
9
9,3%
97
100%
97
100%

4.1.3 Visus Mata Terbaik dan Visus Mata Terburuk
Masing-masing hasil visus mata kanan dan kiri dikelompokkan
berdasarkan visus mata terbaik dan visus mata terburuknya. Keterangan mengenai
kelompok visus mata terbaik dan terburuk dapat dilihat pada tabel 4.2.
Tabel 4.2 Kelompok Visus Mata Terbaik dan Visus Mata Terburuk
Kelompok Visus Mata
Buta total
Hampir buta
Low vision nyata
Low vision berat
Low vision sedang
Penglihatan hampir normal
Penglihatan normal
Total

Terbaik
Frekuensi Persentase
3
3,1%
2
2,1%
5
5,2%
19
19,6%
57
58,8%
11
11,3%
97
100%

Terburuk
Frekuensi Persentase
4
4,1%
1
1,0%
4
4,1%
11
11,3%
26
26,8%
45
46,4%
6
6,2%
97
100,0%

4.1.4 Risiko Jatuh (FES-I)
Nilai FES-I dari seluruh sampel berkisar antara 47 hingga 100. Rerata nilai FES-I
sebesar 88,79, dan standar deviasinya sebesar 10,818. Distribusi dari nilai FES-I dapat
dilihat pada gambar 6. Hasil FES-I yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu takut
jatuh dan tidak takut jatuh yang dapat dilihat pada tabel 4.3. Hasil FES-I dari lansia

.
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yang mempunyai gangguan penglihatan berat (hampir buta dan buta total) pada
kedua mata ditampilkan pada tabel 4.4.
120
FES-I

Ket:

100

FES-I
Linear (FES-I)

80
60
40
20
0
0

20

40

60

80

100

120 Responden
Nomor

Gambar 6 Distribusi Nilai FES-I
Tabel 4.3 Kelompok Takut Jatuh dan Tidak Takut Jatuh (FES-I)
Kelompok
Takut jatuh
Tidak takut jatuh

Frekuensi
28
72

Persentase
28,9%
74,2%

Tabel 4.4 FES-I Gangguan Penglihatan Berat pada Kedua Mata
Gangguan Penglihatan
Katarak (OD & OS hampir buta)
Katarak & buta (OD: hampir buta & OS: buta total)
Glaukoma (OD & OS buta total)
Buta sejak bayi (OD & OS buta total)
Buta sejak bayi (OD & OS buta total)

FES-I
47
65
59
85
87

Rerata
FES-I

68,5
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4.1.5 Hubungan Visus dengan Risiko Jatuh
Analisis statistik uji korelasi Spearman dilakukan untuk mengetahui
ada tidaknya hubungan antara visus dengan risiko jatuh. Visus diambil dan
dikelompokkan berdasarkan visus terbaik dan visus terburuknya, kemudian
masing-masing secara terpisah dikorelasikan dengan nilai FES-I.
Hasil uji korelasi Spearman pada visus terbaik memiliki nilai r =
0,190 dan p = 0,063. Nilai p > 0,05 pada kelompok visus terbaik
menandakan bahwa tidak terdapat hubungan antara visus terbaik dengan
risiko jatuh pada lansia (FES-I).
Hasil analisis pada visus terburuk menunjukkan hasil nilair = 0,240
dan p = 0,018. Nilai p < 0,05 pada kelompok visus terburuk
menandakan bahwa terdapat hubungan positif searah antara visus terburuk
dengan risiko jatuh pada lansia (FES-I). Semakin buruk visus pada lansia
maka risiko jatuhnya semakin tinggi.

4.1 Pembahasan
4.1.1

Visus Lansia
Peneliti mendata berbagai macam kondisi penglihatan pada lansia, mulai

dari keluhan penglihatan yang sudah terdiagnosis dokter hingga keluhan
penglihatan yang belum sempat terdiagnosis oleh dokter. Keluhan mata yang
didapatkan berupa keluhan penglihatan ringan hingga berat. Kondisi penglihatan
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yang ditemukan oleh peneliti berupa kelainan refraksi (misalnya: miopia,
presbiopi, dan astigmatisme), katarak ringan hingga berat, retinopati diabetik yang
sudah membaik, glaukoma, hingga lansia dengan keluhan buta sejak bayi. Kondisi
tersebut sesuai dengan teori Ilyas (2008) yang menyatakan bahwa terdapat
berbagai macam gangguan penglihatan yang dapat menyebabkan penurunan visus
pada lansia, misalnya kelainan refraksi, katarak, glaukoma, dan retinopati.
Jumlah responden pada kelompok visus low vision nyata, hampir buta, dan
buta total pada penelitian ini menempati urutan paling rendah. Rendahnya jumlah
responden yang dikategorikan dalam kelompok-kelompok visus tersebut
disebabkan karena kebanyakan lansia cenderung sudah pergi ke pusat layanan
kesehatan untuk memeriksakan kondisi matanya. Selain itu kebanyakan
diantaranya sudah mendapatkan penanggulangan seperti pengobatan ataupun
operasi mata sebelum penglihatannya semakin memburuk. Menurut Lord (2006),
kebutaan atau gangguan penglihatan sering dapat dikoreksi dengan strategi
intervensi sederhana, berupa pemeriksaan mata secara rutin, menggunakan
kacamata sesuai dengan anjuran dokter, serta melakukan operasi katarak.
Dalam penelitian ini, terdapat beberapa orang yang mempunyai visus 0
(buta total) yang terdiri dari lansia yang buta sejak bayi dan lansia yang buta saat
sudah dewasa. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, orang yang mengalami
kebutaan sejak bayi memiliki kemampuan adaptasi lingkungan yang lebih tinggi.
Hal tersebut yang mengakibatkan penderita kebutaan sejak bayi ini lebih percaya
diri melakukan berbagai aktivitas. Orang yang mengalami kebutaan setelah
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dewasa, rasa percaya dirinya untuk melakukan berbagai aktivitas lebih rendah
karena tidak terbiasa atau tidak terlatih sejak kecil.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Aulia (2014) yang menyatakan bahwa
orang yang menderita buta sejak bayi memiliki kecenderungan untuk beradaptasi
dan berusaha untuk tidak bergantung pada orang lain. Walaupun perkembangan
sensorik dan motorik pada penderita buta sejak bayi dapat mengalami hambatan,
namun mereka dapat belajar merangkak dan berjalan dengan mengandalkan
stimulasi yang kuat pada indra pendengaran dan indra perabanya untuk mengenali
lingkungan. Dengan menonjolnya kepekaan pendengaran dan sensori lain, maka
komponen visual dapat tergantikan sehingga anak dapat belajar untuk beradaptasi
dengan lingkungannya lebih cepat.
4.1.2

Risiko Jatuh (FES-I)
Berdasarkan penelitian Achmanagara (2012) apabila nilai FES-I >84 dapat

digolongkan dalam kelompok tidak takut jatuh atau tidak berrisiko jatuh. Dalam
penelitian ini, rata-rata hasil nilai FES-I yang didapatkan sebesar 88,79, sehingga
rata-rata nilai FES-I yang didapat termasuk dalam kategori rata-rata tidak takut
jatuh.
Hasil FES-I yang tinggi dapat disebabkan karena risiko jatuh pada lansia
dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Kane (1994) dalam Darmojo &
Martono (2006) risiko jatuh tidak hanya dapat dipengaruhi oleh gangguan
penglihatan, tetapi juga dapat dipengaruhi dengan keadaan fisik lansia atau
kondisi lingkungan yang tidak aman.
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Peneliti mengambil sampel lansia yang masih memiliki kondisi fisik/
ekstremitas bawah yang baik yaitu lansia yang tidak menggunakan alat bantu
jalan. Menurut Kozier (2009), alat bantu jalan digunakan ketika seseorang
mengalami penurunan kekuatan otot atau patah tulang pada anggota gerak bawah,
serta gangguan keseimbangan untuk berjalan. Kondisi tersebut dapat memperkecil
risiko jatuh, sehingga hasil nilai FES-I yang didapatkan tidak banyak yang rendah.
Terbukti dengan hasil persentase pengelompokkan lansia yang digolongkan
menurut takut jatuh sebanyak 28,9% dan tidak takut jatuh 74,2%.
4.1.3

Hubungan antara Visus dengan Risiko Jatuh
Hasil uji kolerasi Spearman menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan

antara visus mata terbaik dengan risiko jatuh pada lansia (r = 0,190; p = 0,063),
namun terdapat hubungan antara visus mata terburuk dengan risiko jatuh pada
lansia (r = 0,240; p = 0,018). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin buruk visus
terburuk pada lansia, maka risiko jatuhnya semakin tinggi. Nilai korelasi >0,20 –
0,39 menunjukkan korelasi positif yang lemah.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil
bahwa visus mata terburuk berhubungan dengan meningkatnya risiko jatuh pada
lansia (FES-I). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Urata et
al,. (2017) yang menyatakan bahwa lansia yang mempunyai visus lebih buruk
memiliki rasa takut jatuh (FES-I) lebih tinggi. Urata et al. meneliti FES-I lansia
pada 56 responden yang mengalami Age Related Macular Degeneration (ARMD),
64 responden yang mengalami glukoma sudut terbuka dan 52 responden sebagai
kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan ARMD

40

memiliki rerata visus yang paling buruk, skor yang didapatkan dari FES-I juga
menunjukkan bahwa pasien merasa takut jatuh lebih tinggi daripada pasien lain.
Harwood (2001) yang menyatakan bahwa semakin buruk gangguan
penglihatan seseorang, maka semakin besar risiko jatuhnya. Orang yang memiliki
visus yang buruk mengalami peningkatan risiko jatuh dua kali lipat. Menurut
Brundle et al. (2015), orang dengan gangguan penglihatan berat akan mengalami
kesulitan untuk menjaga stabilitas, terutama ketika berjalan naik turun tangga dan
kesulitan untuk menghindari halangan di depannya. Menurut Lord (2006)
penglihatan

merupakan

suatu

komponen

yang

penting untuk

menjaga

keseimbangan, penglihatan berguna untuk mengetahui posisi tubuh, pergerakan
tubuh dan anggota geraknya serta untuk mengetahui kondisi lingkungan di
sekitarnya.
Stanley & Beare (2006) menyatakan bahwa penurunan visus misalnya
pada katarak merupakan gangguan pada penglihatan yang dapat menyebabkan
terganggunya aktivitas. Keadaan penglihatan seperti ini dapat menyebabkan
berkurangnya kemampuan untuk menilai persepsi kedalaman (depth perception).
Lansia dengan keluhan katarak berat terkadang tidak dapat melihat rintangan
didepannya dengan baik. Hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan risiko
jatuh.
Pada tabel 4.4, terdapat lansia yang mengalami gangguan visus berat di
kedua belah matanya dengan nilai rata-rata FES-I sebanyak 68,6. Menurut
Achmanagara (2012), nilai FES-I ≤84 digolongkan dalam takut jatuh atau
memiliki risiko jatuh.
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Brundle et al. (2015) menyatakan bahwa seseorang dengan kebutaan akan
mengalami terganggunya keseimbangan tubuh. Hal tersebut terbukti apabila
seseorang yang berdiri dengan kedua mata yang ditutup, maka kemungkinan
posisi tubuhnya akan bergoyang. Ketika mata tidak melihat maka ketidakstabilan
postur tubuh akan meningkat sebesar 20-70%.
Hasil korelasi Spearman visus mata terbaik dengan risiko jatuh pada lansia
(p = 0,063) menandakan tidak terdapatnya hubungan antara visus mata terbaik
dengan risiko jatuh pada lansia. Menurut CDC (2017) risiko jatuh dapat
dipengaruhi faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik risiko jatuh
terdiri dari usia yang semakin tua, pengalaman jatuh sebelumnya, kelemahan otot,
gaya berjalan & gangguan keseimbangan, penglihatan yang buruk, hipotensi
postural, riwayat penyakit kronis (arthritis, stroke, inkontinensia, diabetes,
Parkinson, demensia), serta takut jatuh. Faktor ekstrinsik dalam risiko jatuh pada
lansia adalah kurang memadainya/ tidak terdapat pegangan anak tangga, desain
tangga yang buruk, kurang memadainya/ tidak terdapat pegangan di kamar mandi,
pencahayaan yang berlebih atau silau, rintangan & bahaya tersandung, alas
dengan permukaan licin atau tidak rata, konsumsi obat psikoaktif, dan penggunaan
alat bantu jalan yang tidak benar.
4.3 Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti tidak menilai satu per satu variabel perancu lain
sehingga peneliti tidak dapat membandingkan faktor mana yang lebih
berpengaruh dengan risiko jatuh.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Tidak terdapat hubungan antara visus terbaik dengan risiko jatuh pada lansia,
namun terdapat hubungan antara visus terburuk dengan risiko jatuh pada lansia.

5.2 Saran
Melalui penelitian ini, peneliti memberikan saran bagi posyandu lansia, lansia
di Kelurahan Baciro, serta peneliti selanjutnya. Saran bagi kader-kader posyandu
lansia di Kecamatan Baciro supaya para kader tetap mengontrol/ mengunjungi
lansia yang sudah tidak aktif mengunjungi posyandu lansia. Peneliti memberikan
saran bagi lansia yang memiliki gangguan penglihatan berat supaya memperbaiki
kondisi penglihatannya dengan melakukan pengobatan maupun operasi katarak,
namun bagi kondisi penglihatan yang tidak dapat dikoreksi lagi diharapkan lansia
dan keluarganya menjaga aktivitas lansia tersebut supaya terhindar dari kejadian
jatuh. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu peneliti dapat melakukan pengukuran
visus binokuler dalam penentuan visusnya.
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LAMPIRAN 1

LEMBAR INFORMASI SUBJEK

: Hubungan Visus dengan Risiko Jatuh pada Lansia

Judul Penelitian

diKelurahan Baciro Yogyakarta
Jenis Penelitian

: Observasional Analitik dengan cross sectional

Nama Peneliti

: Amadea Rigenastiti

Lokasi (tempat) Penelitian

: Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

1. Pendahuluan

Dengan meningkatnya jumlah penduduk lansia di Indonesia, maka
permasalahan yang muncul pada lansia akan semakin banyak terjadi, salah
satunya jatuh. Jatuh merupakan salah satu persoalan yang sering terjadi
pada lansia.
Terdapat faktor internal maupun faktor eksternal yang berkaitan
dengan

risiko

fisik,penurunan

jatuh
visus,

pada

lansia.

penurunan

Keadaan
pendengaran,

neuropskiatrik
serta

dan

perubahan

neuromuskuler, gaya berjalan, dan refleks postural merupakan faktor
internal dalam risiko jatuh. Sedangkan faktor eksternal dalam risiko jatuh
berupapenggunaan alat bantu jalan, obat-obatan yang dikonsumsi, dan
keadaan lingkungan yang tidak aman.
Pada lansia, gangguan penglihatan juga menjadi faktor utama
dalam kejadian jatuh karena terjadi penurunan daya penglihatan/
penurunan visus.Pada gangguan penglihatan berat meningkatkan resiko
jatuh secara signifikan sebesar 60%.
Sebelum menyetujui untuk berpartisipasi dalam studi observasional
ini, anda harus membaca dan memahami terlebih dahulu formulir ini.
Formulir ini memuat mengenai tujuan, prosedur, manfaat dan resiko
penelitian ini. Silahkan meminta peneliti maupun asisten peneliti untuk
menjelaskan bagian formulir yang tidak dipahami. Luangkan waktu Anda
dan jika perlu, diskusikan partisipasi Anda dengan teman atau keluarga.
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2. Tujuan Studi Observasional

Studi observasional ini bertujuan untuk mengetahui mengenai ada
tidaknya hubungan visus dengan risiko jatuh pada lansia di Kelurahan
Baciro Yogyakarta.
Bila Anda setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, peneliti
akan membantu Anda untuk melengkapi data diri Anda dan Anda dapat
menandatangani lembar konfirmasi persetujuan untuk berpartisipasi
sebagai responden. Keikutsertaan Anda dalam penelitian ini bersifat
sukarela. Anda memiliki hak penuh untuk mengundurkan diri atau
menyatakan batal untuk berpartisipasi kapan saja.

3. Prosedur Studi

Apabila Anda setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini,
maka peneliti akan memeriksa ketajaman mata/visus Anda dengan kartu
Snellen. Selanjutnya, peneliti akan membantu Anda mengisi kuesioner.
Kuesioner yang digunakan bertujuan untuk mengetahui rasa takut untuk
jatuh responden.
Dengan menandatangani lembar konfirmasi persetujuan, Anda
setuju untuk tidak membatasi penggunaan data yang diperoleh oleh dari
penelitian ini, asalkan hanya untuk tujuan ilmiah. Data yang dikumpulkan
dan diolah akan dijaga kerahasiaannya, sehingga identitas diri Anda tidak
akan dicantumkan dalam hasil penelitian ini.

4. Risiko yang Terjadi dalam Studi

Sebagai responden dalam penelitian, Anda tidak akan terkena
risiko apa-apa karena peneliti tidak melakukan intervensi kepada Anda
dan peneliti berusaha untuk tidak membuat Anda kelelahan saat
pemeriksaan fisik maupun dalam pengisian kuesioner. Pemeriksaan visus
berdurasi maksimal 15 menit. Pengisian kuesioner membutuhkan waktu
selama 10-15 menit dan kuesioner akan diisikan oleh peneliti. Ada risiko
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ketidaknyamanan akibat waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan dalam
pengambilan data melalui responden penelitian.

5. Manfaat Studi bagi Subjek

Dengan

berpartisipasi

dalam

penelitian

ini,

Anda

dapat

berpartisipasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang ada
tidaknya hubungan visus pada lansia terhadap risiko jatuh, serta dapat
dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Serta sebagai informasi
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko jatuh pada lansia yang
mengalami penurunan visus.
Setelah pengambilan data selesai, peneliti akan memberikan buah
tangan berupa sembako sebagai tanda terima kasih atas partisipasi Anda.

6. Pertanyaan Lebih Lanjut dan Nomor Kontak Peneliti

Pertanyaan lebih lanjut terkait penelitian ini dapat ditanyakan
kepada peneliti atas nama Amadea Rigenastiti melalui SMS/telp atau
email ke nomor 0878-3443-3665/ amadearigenastiti@gmail.com dan
Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas
Kristen Duta Wacana (Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 5-25 Yogyakarta,
55224,

Telp:

0274-563929,

Fax:

0274-8509590,

kedokteranukdw@yahoo.com, Website: http://www.ukdw.ac.id).

Email:
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LAMPIRAN 2

LEMBAR KONFIRMASI PERSETUJUAN UNTUK BERPARTISIPASI
SEBAGAI RESPONDEN DALAM PENELITIAN (INFORMED
CONSENT)
1. Saya……………………………………………………(mohon menuliskan
nama) Menyatakan bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian
dengan judul “HUBUNGAN VISUS DENGAN RISIKO JATUH PADA
LANSIA DI KELURAHAN BACIRO YOGYAKARTA”
2. Saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami “Lembar
Informasi” yang berisi informasi yang terkait dengan penelitian ini dan
ketentuan-ketentuan dalam berpartisipasi sebagai responden.
3. Saya menyatakan bahwa peneliti telah memberikan penjelasan secara lisan
untuk memperjelas hal-hal terkait dengan informasi tersebut di atas. Saya
telah memahaminya dan telah diberi waktu untuk menanyakan hal-hal yang
kurang jelas.
4. Saya menyadari bahwa mungkin saya tidak akan secara langsung menerima
atau merasakan manfaat dari penelitian ini, namun telah disampaikan kepada
saya bahwa hasil penelitian ini akan berguna untuk peningkatan dalam
penggunaan analgetik yang rasional.
5. Saya telah diberi hak untuk menolak memberikan informasi jika saya
berkeberatan untuk menyampaikannya.
6. Ssaya juga diberi hak untuk dapat mengundurkan diri sebagai responden
pada penelitian ini sewaktu-waktu tanpa ada konsekuensi apapun.
7. Saya mengerti dan saya telah diberitahu bahwa semua informasi yang akan
saya berikan akan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan penelitian.
8. Saya juga telah diberi informasi bahwa identitas pribadi saya akan dijamin
kerahasiannya, baik dalam laporan maupun publikasi hasil penelitian.
SAKSI
Saya telah menjelaskan kepada Bpk / Ibu / Sdr………………………..(nama
responden) hal-hal mendasar tentang penelitian ini. Menurut saya, Bpk / Ibu
/ Sdr tersebut telah memahami penjelasan tersebut.
Nama
:………………………………(nama
pewawancara)
Status dalam penelitian ini :

(tanda tangan)

(Nama Pewawancara)

Yogyakarta,
(tanda tangan)

(Nama Saksi)

2017
(tanda tangan)

(Nama Responden)
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LAMPIRAN 3
No. Responden: ............
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.5 – 25, Yogyakarta – Indonesia 55224
Telp : 0274 – 563929 Ext. 504
Fax : 0274 – 8509590
Email : kedokteran@ukdw.ac.id, kedokteranukdw@yahoo.com
Website : http://www.ukdw.ac.id

IDENTITAS RESPONDEN PENELITIAN
1. Umur

: ….............................................................................

2. Jenis Kelamin : ….......................................................................................
3. Alamat

: ........….................................................................................
RT.......... RW..........

4. Penyakit mata : ….........................................................................................
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LAMPIRAN 4
No. Responden: ............

INSTRUMEN SNELLEN
No.

CHECK LIST

1.

Pasien diminta untuk duduk/berdiri
pada jarak 5 meter atau 6 meter dari
kartu Snellen.

2.

MENUNJUK HURUF DI KARTU
SNELLEN:
• Bila pasien dapat membaca
huruf dari jarak 6 meter
sedangkan orang normal dapat
membaca huruf pada 6 meter
berarti visus pasien adalah 6/6
• Bila pasien dapat membaca
huruf
pada
baris
yang
menunjukkan angka 30, 50, 60
berarti visusnya 6/30, 6/50, 6/60
• Bila pasien tidak bisa membaca
huruf paling atas (6/60 atau
20/200) pada kartu Snellen,
perlu dilakukan tes hitung jari

3.

TES HITUNG JARI:
• Pasien
diminta
untuk
menghitung jari dari jarak 5m,
4m, 3m, 2m, dan 1m, masingmasing visusnya yaitu 5/60,
4/60, 3/60, 2/60, dan 1/60
• Apabila pada jarak 1 meter
pasien tidak bisa menyebutkan
dengan benar, maka perlu
dilakukan tes lambaian tangan.

KETERANGAN

1 dari 3
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4.

TES LAMBAIAN TANGAN
•
•
•

5.

Pemeriksa berdiri 1 meter dari
depan pasien
Apabila
pasien
dapat
mengetahui arah
lambaian
tangan maka visusnya 1/300
Jika pasien tidak dapat melihat
lambaian tangan, maka perlu
dilakukan pemeriksaan cahaya

PEMERIKSAAN CAHAYA
• Berdiri 1 meter dari pasien
• Jika pasien dapat mengenali
cahaya, berarti visus pasien
adalah 1/~
• Jika pasien tidak bisa mengenali
cahaya, berarti visus pasien
0/dikatakan buta.

Keterangan :
1= 6/3 - 6/7,5 = Penglihatan normal
2= 6/9 – 6/21 = Penglihatan hampir normal
3= 6/24 – 6/38 = Low vision sedang
4= 6/60 – 6/240 = Low vision berat
5= 6/240 = Low vision nyata
6= Penglihatan <4 kaki untuk menghitung jari = Hampir buta
7= Tidak mampu mengenal sinar = Buta total

Referensi:
Suhardjo & Hartono. 2007. Ilmu Kesehatan Mata. Yogyakarta: Bagian
Ilmu Penyakit Mata FK UGM. Hal 170-171
Ilyas S. 2008. Ilmu Penyakit Mata.Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Penerbit
FKUI. Hal. 66-67
2 dari 3
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LAMPIRAN 5
Pengkajian Risiko Jatuh : Falls Efficacy Scale - International
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Aktivitas

Tidak
Sedikit
percaya
percaya
diri/Berani diri/Berani
1
2

Cukup
percaya
diri/Berani
3

Sangat
percaya
diri/Berani
4

Membersihkan rumah
Memakai pakaian
Melepas pakaian
Menyiapkan makanan
Mandi
Berbelanja
Duduk di kursi
Bangun dari kursi
Naik tangga
Turun tangga
Berjalan di sekitar rumah
Berjalan di sekitar tetangga
Menjangkau sesuatu yang
berada diatas kepala
Menjangkau sesuatu yang
berada di lantai/tanah
Berjalan di permukaan yang
licin
Berkunjung ke rumah teman
dengan jarak 5 rumah dari
rumah kakek/nenek
Berjalan di tempat yang
ramai/sesak
Berjalan di tempat yang tidak
rata
Berjalan di tempat yang miring
Pergi ke kegiatan sosial seperti
pengajian, posyandu, dan lainlain
Tidur di tempat tidur
Bangun di tempat tidur
Berjalan ke kamar mandi
Menggunakan
transportasi
umum
Menyebrang jalan

3 dari 3
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LAMPIRAN 6
Data Analitik

Hasil Karakteristik Usia Responden
Usia
N
Usia

Minimum

Maksimum

60

92

97

Rerata
69,43

Standar
Deviasi
7,798

Nilai FES-I

FES-I

N

Minimum

Maksimum

Rerata

97

47

100

88,79

Standar
Deviasi
10,818

Nilai, Frekuensi, dan Persentase FES-I
Nilai FES-I
47
59
65
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
84
85
86
87
88
89

Frekuensi
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
3
1
1
1
5
1
1
4
1
1
3
3

Persentase
1,0
1,0
1,0
1,0
3,1
1,0
1,0
1,0
3,1
1,0
3,1
1,0
1,0
1,0
5,2
1,0
1,0
4,1
1,0
1,0
3,1
3,1
1 dari 2

56

Nilai FES-I
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Total

Frekuensi
3
4
4
3
5
5
4
6
9
3
12
97

Persentase
3,1
4,1
4,1
3,1
5,2
5,2
4,1
6,2
9,3
3,1
12,4
100,0

Korelasi Spearman
Kelompok Visus
Terbaik

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

FES-I
0,190
0,063
97

Korelasi Spearman
Kelompok Visus
Terburuk

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

FES-I
0,240
0,018
97

2 dari 2
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LAMPIRAN 7
Keterangan Kelaikan Etik
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LAMPIRAN 8
Surat Izin Penelitian
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LAMPIRAN 9
Daftar Riwayat Hidup
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