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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Konjungtiva adalah membran mukosa yang tipis dan transparan yang 

membungkus atau melindungi permukaan posterior kelopak mata (konjungtiva 

palpebral) dan permukaan anterior sklera (konjungtiva bulbar). Lokasi 

konjungtiva yang berada di luar, menyebabkan konjungtiva sangat mudah 

terkena mikroorganisme dan benda-benda asing yang berada di lingkungan 

sekitarnya sehingga dapat menimbulkan terjadinya peradangan pada konjungtiva 

(Vaughan, 2008). 

 Peradangan pada konjungtiva atau konjungtivitis merupakan istilah umum 

yang mengacu pada berbagai kelompok penyakit terutama berpengaruh pada 

konjungtiva (Feder, 2013).  Konjungtivitis terbagi menjadi dua kelompok yang 

termasuk infeksius dan noninfeksius. Konjungtivitis infeksius seperti 

konjungtivitis yang disebabkan oleh bakteri, dan virus serta yang lain disebabkan 

oleh chlamydia, jamur, dan parasit. Sedangkan, konjungtivitis yang termasuk 

noninfeksius yaitu konjungtivitis alergik (Mejia-Lopez dkk, 2011).  

Konjungtivitis dapat dijumpai di seluruh dunia, pada berbagai ras, usia, jenis 

kelamin dan strata sosial.  Penyakit ini merupakan penyakit mata yang paling 

umum walaupun tidak ada data akurat mengenai insidensi konjungtivitis 

(American Academy of Opthalmology, 2013) 
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 Konjungtivitis dan gangguan lain konjungtiva masuk dalam 10 besar penyakit 

terbanyak  pada pasien rawat jalan di rumah sakit di Indonesia.  Sebanyak  

135.749 orang yang melakukan kunjungan ke departemen mata, ditemui total 

kasus konjungtivitis dan gangguan lain konjungtiva sebanyak 99.195 orang, 

tetapi belum ada data statistik yang akurat mengenai jenis konjungtivitis yang 

paling banyak (Kemenkes RI, 2010).   

Konjungtivitis dapat menimbulkan beberapa komplikasi yang bervariasi 

tergantung dari jenis penyebabnya.  Komplikasi konjungtivitis secara umum 

adalah penurunan ketajaman penglihatan yang akan mempengaruhi aktivitas 

penderita, kerusakan permanen pada mata, abrasi kornea dan pembentukan 

jaringan parut, serta konjungtivitis adalah gejala awal penyakit sistemik berat, 

yaitu penyakit Kawasaki (Corwin, 2009).  

Studi yang dilakukan oleh Lung-chan dkk (2014) mengatakan bahwa 

konjungtiva pada anak dan remaja di Taipe,Taiwan relatif tinggi.  Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Shakira dkk (2012) di RSUD Raden Mattaher 

Jambi, diketahui dari 74 kasus konjungtivitis paling banyak terjadi pada remaja 

usia 11 tahun sampai 18 tahun dengan jumlah 30 kasus. Berdasarkan tingkat 

pendidikan yang paling banyak terkena konjungtivitis sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Hutagalung dkk (2011) adalah SMA dengan jumlah 57 

kasus.  Data rawat jalan RSUD Sleman, Yogyakarta menyatakan konjungtivitis 

pada usia 15 tahun – 24 tahun berada pada posisi 5 dengan jumlah 143 kasus 

( Dinkes Kab.Sleman, 2010) 
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Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang.  

Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula pola pikirnya, sehingga 

pengetahuan yang diperoleh semakin membaik (Notoatmodjo, 2007). Remaja 

madya (15-18 tahun) cenderung masih bersifat kekanakan, namun pada usia ini 

sudah timbul unsur baru, yaitu rasa percaya diri, adanya kesadaran akan 

kepribadian dan kehidupan badaniah sendiri, mencintai dirinya sendiri dan tidak 

tahu memilih mana yang peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, 

optimistis atau pesimistis, idealis atau materialis, dan sebagainya. Sehingga 

pengetahuan sangat penting diberikan pada usia tersebut untuk mengurangi 

kebingungan pada remaja.  

Banyak remaja yang tidak mengetahui apa itu konjungtivitis dan banyak 

persepsi remaja yang kurang tepat mengenai konjungtivitis terutama pada 

penularan dan pengobatan. Setelah mewawancarai 10 remaja yang bersekolah di 

MAN 1 Yogjakarta, 10 remaja ini pernah mengalami konjungtivitis atau yang 

lebih mereka kenal dengan belekan. Kesepuluh remaja ini tidak pernah ke 

puskesmas  atau rumah sakit jika mengalami konjungtivitis, mereka hanya 

menggunakan obat tetes mata yang di beli tanpa mengetahui jenis kandungannya 

di apotek, dengan alasan konjungitivitis bukanlah penyakit yang berbahaya. 

Selain menggunakan obat tetes mata, terdapat tujuh remaja yang mengatakan 

bahwa konjungtivitis dapat diobati dengan menggunakan air seni (air kencing) 

pada pagi hari, air daun sirih dan juga celak arab yang diletakkan di sekitar mata 

dan dua remaja mengatakan konjungtivitis dapat diobati dengan menggunakan 
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saliva. Remaja-remaja ini mengatakan bahwa konjungtivitis dapat menular dan 

delapan diantaranya mengatakan bahwa konjungtivitis dapat menular melalui 

tatapan mata. Hasil dari studi pendahuluan dengan mewawancarai guru 

mengatakan bahwa sekolah yang diteliti peneliti MAN 1 Yogyakarta tidak 

pernah dilakukan penelitian tentang konjungtivitis dan juga tidak adanya 

pemberian pendidikan kesehatan tentang konjungtivitis baik itu dari pihak 

sekolah ataupun dinas kesehatan.  

Pemerintah perlu membuat kebijakan khusus tentang konjungtivitis terutama 

pada pengobatannya dalam menangani penyakit tersebut. Hal tersebut seharusnya 

dapat sejalan dengan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam meningkatkan pengendalian penyakit 

(Kementrian Kesehatan RI, 2015). Indonesia mencanangkan vision 2020 pada 

tanggal 15 Februari 2000 oleh Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai wakil 

presiden waktu itu. Vision 2020 adalah suatu inisiatif global untuk penanganan 

kebutaan dan gangguan penglihatan di seluruh dunia yang dibuat oleh WHO 

(Pusat data dan informasi kementrian kesehatan RI, 2014). Belum adanya 

kebijakan khusus dari pemerintah terkait konjungtivitis membuat peran perawat 

sebagai seorang pendidik (educatar) tidak berjalan dengan baik, sehingga 

kesadaran masyarakat maupun siswa-siswi dalam memeriksakan kesehatan mata 

menjadi kurang.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erwin (2011) tentang 

tingkat pengetahuan siswa SMA Methodis Pematang Siantan terhadap 
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konjungtivitis adalah sedang.  Menurut hasil yang di dapat, siswa mengetahui 

tentang pengenalan konjungtivitis, tetapi tidak mengetahui cara penularan 

konjungtivitis serta penyebab terjadinya konjungtivitis. Selain usia, kebudayaan 

di suatu daerah juga mempengaruhi pengetahuan seseorang. Kebudayaan adalah 

suatu kesatuan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, 

adat istiadat dan kebiasaan seseorang. Sedangkan, di setiap daerah memiliki 

kebudayaan yang berbeda-beda sesuai dengan riwayat daerah termasuk letak 

geografis daerah seperti di penggunungan, pantai, dan lain sebagainya (Mubarak, 

2007). 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap tingkat pengetahuan remaja tentang konjungtivitis. 

B. Rumusan Masalah 

 Sesuai latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimana tingkat pengetahuan remaja terhadap konjungtivitis?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja terhadap konjungtivitis 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang penyebab konjungtivitis 

b. Mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang tanda dan gejala 

konjungtivitis 
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c. Mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang cara penularan 

konjungtivitis 

d. Mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang pencegahan terjadinya 

konjungtivitis. 

e. Mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang pengobatan yang tepat 

untuk konjungtivitis 

f. Mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang komplikasi 

konjungtivitis 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat untuk : 

1. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dapat menjadi sumber data untuk pemerintah untuk 

mencanangkan program sosialisasi atau penyuluhan tentang kesehatan 

mata pada remaja terutama konjungtivitis. 

2. Bagi Perawat 

Membantu mengaplikasikan ilmu yang didapat selama proses belajar 

mengajar baik dari segi konsep maupun metode dan dapat memberikan 

intervensi kepada masyarakat atau siswa-siswi yang terkena konjungtivitis. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dari hasil penelitian dapat dijadikan referensi dalam pengembangan 

penelitian selanjutnya dalam ranah yang lebih spesifik. 
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E. Penelitian Terkait 

 Beberapa penelitian yang terkait yaitu : 

1. Erwin (2011), dengan judul Tingkat Pengetahuan Siswa SMA Methodist 

Pematang Siantar tentang Konjungtivitis. Jenis penelitian ini 

menggunakan jenis deskriptif dengan pengambilan data secara non-

probability sampling, yaitu consecutive sampling dengan jumlah sampel 

83 orang yang merupakan remaja dari usia 15-19 tahun. Hasil dari 

penelitian ini mengatakan bahwa tingkat pengetahuan siswa di SMA 

Methodist Pematang Siantar memiliki tingkat pengetahuan sedang 

sebanyak 61 orang (73,6 %), tingkat pengetahuan baik 14 orang 

(16,8 %) ,tingkat pengetahuan kurang sebanyak 8 orang (9,6%). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

pengambilan data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan stratified 

random sampling, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan 

consecutive sampling.  Persamaan pada penelitian ini adalah subyek yang 

digunakan sama-sama remaja. 

2. Anindya dan Isgiantoro (2014), dengan judul Pengetahuan Konjungtivitis 

pada Guru Kelas dan Pemberian Pendidikan Kesehatan Mencuci Tangan 

pada Siswa Sekolah Dasar. Jenis penelitian menggunakan penelitian 

potong lintang dengan pengambilan sampel purposive sampling dengan 

jumlah sampel 134 responden.  Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa 
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tingkat pengetahuan guru tentang konjungtivitis adalah kurang. Perbedaan 

peniliti dan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel, responden juga 

pengambilan sampel. Penelitian sebelumnya menggunakan dua variabel 

untuk melihat tingkat pengetahuan dan perilaku pemberian pendidikan 

kesehatan mencuci tangan dengan respondennya adalah guru. Persamaan 

dari penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama dalam 

menilai tingkat pengetahuan tentang konjungtivitis. 

3. Gustiana, Azhar dan Zainul (2013), Karakteristik Klinis dan Demografis 

Penderita Konjungtivitis yang Berobat. Jenis penelitian menggunakan 

design deskriptif cross sectional dengan menggunakan data primer.  Objek 

yang diteliti adalah seluruh pasien yang di rawat serta yang datang ke 

poliklinik rawat jalan bagian mata di RSUD Raden Mattaher Jambi.  Hasil 

penelitian menyebutkan dari 109 pasien yang di teliti, peneliti hanya 

mendapatkan 74 data penderita konjungtivitis di karenakan penolakan 

wawancara. Sampel penderita konjungtivitis berdasarkan jenis kelamin 

dari 74 kasus konjungtivitis paling banyak terjadi pada jenis kelamin 

perempuan dengan jumlah 38 kasus.  Sampel konjungtivitis  berdasarkan 

umur, diketahui bahwa dari 74 kasus konjungtivitis paling banyak terjadi 

pada anak usia 11-18 dengan jumlah 30 kasus.  Sampel konjungtivitis 

berdasarkan tanda klinis, didapatkan dari 74 kasus konjungtivitis paling 

banyak terjadi dengan tanda klinis mata berair dan merah dengan jumlah 

74 kasus. Sampel konjungtivitis berdasarkan gejala klinis, didapatkan dari 
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74 kasus konjungtivitis gejala klinis yang paling banyak terjadi yaitu gatal  

dengan jumlah 44 kasus, dan paling sedikit pada gejala klinis berupa 

terasa ada benda asing dengan jumlah 6 kasus. 

  


