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Setiap orangtua tentu ingin memberikan yang terbaik 
bagi buah hatinya, terutama dalam hal kesehatan. Segala 
cara dilakukan agar anak tumbuh sehat dan optimal. 
Sebagai indera penglihatan, mata adalah jendela dunia. 
Anak yang memiliki mata sehat mampu menangkap 
informasi yang ia butuhkan dengan baik, untuk 
menunjang pertumbuhan otak.

Pemeriksaan atau skrining mata anak penting untuk 
dilakukan secara rutin. Melalui skrining, berbagai 
kelainan yang mungkin ditemukan pada mata anak, 
dapat ditangani sedini mungkin. Apabila terlambat 
dideteksi, kelainan pada mata anak dapat menyebabkan 
hilangnya ketajaman penglihatan dan kebutaan.

skrining mata anak
Pada bayi, biasanya evaluasi tajam penglihatan yang 
paling mudah adalah dengan pemeriksaan red reflex. 
Hal ini dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan 
katarak kongenital dan tumor mata (retinoblastoma). 
Kedudukan bola mata (pada mata juling atau strabismus) 
dan pergerakan bola mata juga sudah dapat diperiksa 
pada usia ini. 

Penilaian tajam penglihatan pada bayi secara formal 
memang agak sulit dilakukan. Akan tetapi tetap dapat 
dilakukan melalui observasi terhadap kemampuan bayi 
melakukan fiksasi penglihatan dan mengikuti objek, serta 
dengan menggunakan uji tertentu (preferrential looking 
test). Biasanya di atas usia 3 tahun, penilaian tajam 
penglihatan secara formal sudah dapat dilakukan. 

Pemeriksaan atau skrining mata “tradisional” yang 
lazim dilakukan adalah dengan menggunakan chart 
huruf, angka, atau gambar tertentu dalam jarak 
tertentu, misalnya 3-6 meter dari anak. Pemeriksaan 
ini merupakan pemeriksaan standar di dunia, namun 
memiliki kekurangan, yaitu bila anak sulit diajak 
bekerjasama dalam membaca chart tersebut. 

Sebaiknya pemeriksaan tajam penglihatan dilakukan 
rutin 6 bulan sekali di sekolah-sekolah, pada anak sejak 
usia 5 tahun. 

masalah mata anak  
Masalah pada mata anak yang dapat terdeteksi adalah: 
Mata juling (strabismus), yang mengenai kurang 

siapa saja yang memiliki risiko 
penglihatan bermasalah?
- Anak yang memiliki hambatan dalam perkembangan 
visual
-  Anak yang memiliki riwayat medis atau diagnosis 
sebagai berikut:
	 • Riwayat kelainan refraksi pada orangtuanya (rabun  
 jauh, silinder, rabun dekat), amblyopia, strabismus,  
 dan kelainan pada mata lainnya
	 • Prenatal virus (infeksi virus yang diderita ibu pada  
 saat kehamilan), terutama TORCH ( toxoplasma,  
 rubella, citomegalo virus, herpes)
	 • Paparan terhadap obat-obatan, alkohol, dan  
 lingkungan selama masa kehamilan
	 • Kelahiran prematur atau kelahiran bayi dengan berat 

badan di bawah normal
•	Cerebral Palsy atau terganggunya 
fungsi otak dan jaringan saraf 
yang mengendalikan gerakan, laju 
belajar, pendengaran, penglihatan, 
dan kemampuan berpikir
•	Kehilangan fungsi pendengaran
•	Sindroma tertentu yang 
mengenai organ lain seperti down 
syndrome, yang disebabkan oleh  
kelainan genetik tertentu
•	Trauma pada otak
•	Infeksi setelah kelahiran
•	Tengah menjalani pengobatan 
(terutama yang  mengandung 
steroid atau mendapatkan 
kemoterapi)

Rujukan ke spesialis mata harus 
dilakukan apabila:
(a) Anak menunjukkan ciri-ciri 
mata bermasalah seperti mata 

berair, mata merah, mata kering, keluarnya kotoran mata, 
kelopak mata yang menurun, atau pupil dan kornea yang 
berselaput.
(b) Orangtua masih memiliki beberapa pertanyaan 
dan tidak yakin apakah anak memiliki masalah pada 
penglihatannya. 

Anak usia menjelang sekolah tidak perlu memiliki 
penglihatan 20/20 (untuk lulus tes skrining mata). The 
American Academy of Pediatrics telah menetapkan standar 
untuk penglihatan normal anak di beberapa tingkat usia, 
yaitu 20/40 untuk anak usia 3-4 tahun, 20/30 untuk anak 
usia 4-5 tahun, dan 20/20 untuk anak usia SD. 

lebih 4% populasi anak. Juling dapat berbentuk 
keluar (exotropia), juling ke dalam (esotropia), atas 
(hypertropia), dan bawah (hypotropia). Seorang anak 
dapat pula memiliki keadaan yang dinamakan foria, di 
mana juling akan tampak bila 1 mata ditutup atau apabila 
dalam kondisi lelah atau sakit. 
Amblyopia (mata malas), adalah turunnya tajam 
penglihatan yang dapat terjadi setelah mengalami 
strabismus atau adanya kelainan refraksi yang bermakna. 
Katarak kongenital (kekeruhan lensa pada bayi) dapat 
pula menyebabkan hal ini.
Kelainan refraksi seperti myopia (rabun jauh), 
hypermetropia (rabun dekat), sangat perlu untuk 
dideteksi dini.

Hal yang patut pula diperhatikan 
oleh para orangtua adalah 
perkembangan tajam penglihatan 
bayi, yang dapat diukur dengan 
standar sebagai berikut:
1. Pada usia 2-6 minggu, bayi 
sudah dapat mengikuti objek di 
garis tengah penglihatan.
2. Pada usia 1-3 bulan, bayi 
sudah dapat mengikuti objek di 
garis tengah penglihatan dan 
mengikuti pergerakan benda 
tersebut.
3. Pada usia 3-5 bulan, bayi 
sudah dapat mengikuti objek 
sampai 180 derajat dari lapang 
penglihatan.
Apabila perkembangan tajam 
penglihatan tidak sesuai dengan 
standar di atas, sebaiknya 
periksakan bayi pada dokter anak 
dan dokter mata. 

The American Academy of Ophthalmology dan The 
Canadian Ophthalmological Society merekomendasikan 
untuk melakukan pemeriksaan umum kesehatan 
mata pada bayi yang baru lahir, yang dapat dilakukan 
oleh dokter keluarga atau perawat bayi. Pemeriksaan 
kesehatan anak sudah dapat dilakukan saat bayi berusia 
enam bulan dan ketika anak-anak menjelang usia 
masuk sekolah (3-4 tahun). Sementara itu, pemeriksaan 
mata oleh ahli mata profesional dapat dilakukan ketika 
orangtua mencurigai adanya masalah pada kesehatan 
mata anak, atau bila anak berisiko memiliki kelainan 
penglihatan. 
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Pemeriksaan mata untuk anak Penting dilakukan secara rutin. 

berbagai kelainan yang mungkin ditemukan daPat ditanggulangi 

lebih dini untuk menghindari hilangnya ketajaman Penglihatan dan 

kebutaan bila terlambat dideteksi. 
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