
ABSTRAK 

           Miopia merupakan gangguan penglihatan, Mata penderitanya tidak 
jelas saat melihat obyek yang letaknya jauh, sedangkan saat melihat obyek 
yang letaknya dekat dapat dilihat dengan jelas. Seorang siswa yang 
menderita miopia untuk penerimaan informasi secara visual dari guru akan 
terganggu, dengan pemberian kacamata koreksi yang tepat untuk 
mengoreksi kelainan miopianya, maka diharapkan penerimaan informasi 
tersebut akan lebih baik. 
         Pada penelitian ini menganalisa pengaruh pemberian kacamata 
koreksi pada penderita miopia terhadap prestasi belajar siswa kelas VII 
SMP Negeri 34 Surabaya, dengan jenis penelitian eksperimental dengan 
Pre and Post test Randomized Controlled Group Design. Penentuan sampel 
penelitian dengan metode simple random sampling . Dengan menggunakan 
perbandingan 1:1. Jumlah sampel kasus (miopia) sebanyak 21 siswa dan 
sampel kontrol (tidak miopia) sebanyak 21 siswa. Wawancara dan 
kuesioner dilaksanakan pada 42 siswa yang menjadi responden untuk 
mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang variable-variabel 
yang diteliti. Variabel bebas penelitian adalah miopia, yang kejadiannya 
diantaranya dipengaruhi oleh jenis kelamin dan keturunan. 
       Hasil uji t sampel berpasangan dengan α=0,05 pada kelompok kasus 
menunjukkan bahwa pemakaian kacamata koreksi pada siswa miopia tidak 
berpengaruh secara bermakna terhadap prestasi belajar, untuk prestasi 
belajar bahasa Indonesia, matematika, dan IPA sesudah dan sebelum 
pemakaian kacamata koreksi didapatkan hasil p > 0,05, dan hanya prestasi 
belajar bahasa Inggris sesudah dan sebelum pemakaian kacamata koreksi 
didapatkan hasil p < 0,05. Sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan 
hasil p > 0,05 untuk prestasi belajar bahasa Inggris, matematika, dan IPA 
dan hanya prestasi belajar bahasa Indonesia didapatkan hasil p < 0,05. 
         Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemakaian kacamata koreksi 
pada siswa yang mengalami miopia tidak berpengaruh secara bermakna 
dalam  prestasi belajar siswa, dalam hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh 
satu faktor saja, tetapi  prestasi belajar sangat dipengaruhi oleh banyak 
faktor yaitu faktor internal yang terdiri dari kesehatan (jasmani dan panca 
indera), kecerdasan, motivasi, dan tata cara belajar dan faktor eksternal 
yang terdiri dari kurikulum, guru, sarana/fasilitas, dan lingkungan.   
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