
	 1	

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 Miopia adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius. Prevalensi 

miopia telah meningkat secara signifikan di banyak negara industri. (Foster, 

2014). Penelitian telah menunjukkan bahwa miopia biasanya dimulai antara usia 6 

dan 14 tahun, dan berlanjut sampai tahap pertumbuhan fisik umum berakhir pada 

akhir masa remaja. (Hyman, 2005) 

 Prevalensi peningkatan miopia yang lebih tinggi dikaitkan dengan 

komorbiditas seperti ablasi retina, neovaskularisasi subretinal, katarak dini, dan 

glaukoma. Patologi-patologi ini adalah penyebab utama gangguan penglihatan 

dan kebutaan. Seiring dengan bertambahnya usia penduduk di negara-negara 

Barat, miopia dapat menurunkan harapan hidup bebas kecacatan di kemudian hari. 

Hal ini dapat menyebabkan beban biaya yang penting bagi masyarakat. Dekade 

terakhir telah melihat pemahaman yang lebih besar tentang mekanisme biologi 

molekuler yang menentukan kelainan refraksi, memberikan dukungan lebih lanjut 

kepada keyakinan bahwa miopia adalah hasil dari interaksi kompleks antara 

predisposisi genetik dan paparan lingkungan. (Goldschimidt, 2014) 

Sebuah penemuan mendapatkan anak yang lebih tinggi memiliki bola 

mata yang lebih panjang, ruang vitreus yang lebih dalam, dan kornea yang lebih 

rata. Karena mata pada anak yang lebih tinggi memiliki ketebalan lensa dan 

kedalaman ruang anterior yang sama. Sehingga, pemanjangan ruang vitreus 

merupakan mekanisme yang menjadikan anak lebih tinggi memiliki miopia. (Saw, 

et al 2018). Saw, et al menyimpulkan bahwa anak-anak Cina Singapura yang 

lebih tinggi memiliki mata dengan axial length yang lebih panjang, ruang vitreous 

yang lebih dalam, kornea yang lebih datar, dan refraksi yang cenderung ke arah 

rabun jauh. Sebuah penelitian oleh Huang et al pada sekolah dasar di Taiwan 

menunjukkan bahwa ada korelasi terhadap tinggi badan dengan pemanjangan bola 

mata.  
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 Studi pada bayi baru lahir, anak-anak dan orang dewasa telah 

menunjukkan hubungan antara perawakan tubuh dengan panjang axial length, 

memberikan bukti secara tidak langsung pertumbuhan mata dan tubuh yang 

terkoordinasi. (Sun, 2010) Sebuah studi menemukan individu yang gagal 

menghasilkan faktor pertumbuhan seperti insulin 1 (IGF-1) karena kekurangan 

hormon pertumbuhan. Anak-anak dengan defisiensi Growth Hormone (GH) 

memiliki panjang aksial yang pendek serta perawakan pendek. (Parentin, 2004) 

Lebih lanjut, suplementasi GH pada pasien ini, dan suplementasi IGF-1 pada 

pasien dengan sindrom Laron (disfungsi reseptor GH), sebagian membawa 

panjang aksial kembali dalam rentang normal. (Bourla, 2006).  

Penyakit diberikan oleh Allah SWT juga sebagai suatu ujian, maka dalam 

menghadapi keadaan ini seorang muslim yang menderita suatu penyakit 

diharapkan bersabar, tidak gelisah serta tetap berusaha melakukan pengobatan 

yang sesuai dengan ajaran Islam (Zuhroni, 2010). 

 Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan tentang miopia dan 

asosiasi penyebab dari beberapa faktornya. Maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul skripsi, “Hubungan Tinggi Badan dengan Miopia pada 

Siswa-Siswi Kelas I hingga IV di SDN Rawa Badak Utara 01 Jakarta Utara 

dan Tinjauannya Menurut Pandangan Islam.” 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

 Dampak miopia pada mata dapat menyebabkan gangguan penglihatan 

hingga risiko kebutaan. Progesifitas miopia dapat meningkat pesat pada beberapa 

faktor yaitu genetik dan lingkungan. Salah satu faktor pada miopia yakni 

terkaitnya dengan tinggi badan seseorang. 

 

1.3. PERTANYAAN PENELITIAN 

1. Apakah tinggi badan dapat memengaruhi seorang anak untuk memiliki 

miopia? 

2. Bagaimana pandangan Islam tentang hubungan tinggi badan dengan 

miopia? 
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1.4. TUJUAN PENELITIAN 

1.4.1. TUJUAN UMUM 

Mengetahui hubungan tinggi badan dengan miopia pada anak yang ditinjau 

dari segi kedokteran dan Islam. 

1.4.2. TUJUAN KHUSUS 

1.4.2.1. Mengetahui peran tinggi badan pada perkembangan bola mata 

pada anak yang ditinjau dari segi kedokteran. 

1.4.2.2. Mengetahui peran tinggi badan pada perkembangan bola mata 

pada anak yang ditinjau dari segi Islam. 

 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

1.5.1. Bagi Penulis 

 Penulis berharap dapat memahami efek tinggi badan pada miopia. Dengan 

skripsi ini, penulis dapat memenuhi syarat kelulusan sebagai Dokter Muslim 

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI dan menyusun karya ilmiah yang 

baik dan benar. 

 

1.5.2. Bagi Civitas Akademika Universitas YARSI 

 Penulis dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan sumber kepustakaan 

kepada civitas akademika Universitas YARSI mengenai Hubungan Tinggi 

Badan dengan Miopia pada Siswa-Siswi SDN Rawa Badak Utara 01 Jakarta 

Utara. 

 

1.5.3. Bagi Masyarakat 

 Penulis dapat memberi informasi kepada masyarakat tentang hubungan 

tinggi badan dengan miopia pada anak yang ditinjau dari segi kedokteran. 

 

1.5.4. Bagi SDN 01 Pagi Rawabadak Utara 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa-siswi SDN Rawa Badak 

Utara 01 yang memiliki mata tidak terkoreksi dapat terkoreksi sehingga proses 

pembelajaran lebih efisien. 


