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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Remaja atau adolescent merupakan masa transisi anatara masa 

kanak-kanak menuju dewasa. Masa ini merupakan masa perubahan atau 

peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi 

perubahan biologik, perubahan psikologik, dan perubahan sosial 

(Papalia dkk, 2008). Di sebagian besar masyarakat dan budaya masa 

remaja pada umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada 

usia 18-22 tahun (Notoatdmojo, 2007). WHO menetapkan batas usia 

remaja dalam dua bagian, yaitu remaja awal usia 10-12 tahun dan 

remaja akhir usia 15-20 tahun. 

 

2. Tahap-tahap Perkembangan Remaja 

Dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan, ada 3 tahap 

perkembangan remaja (Konopka dalam Yusuf, 2011) : 

a. Remaja awal (12-15 tahun)  

Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan 

perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan 

dorongan- dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. 
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Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada 

lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Dengan dipegang 

bahunya saja oleh lawan jenis ia sudah berfantasi erotik. Kepekaan 

yang berlebih-lebihan ini ditambah dengan berkurangnya kendali 

terhadap ego menyebabkan para remaja awal ini sulit dimengerti.  

b. Remaja madya (15-18 tahun)  

Pada tahap ini remaja masih bersifat kekanakan dan sangat 

membutuhkan kawan-kawan. Ia senang kalau banyak teman yang 

mengakuinya. Ada kecenderungan narsistis yaitu mencintai diri 

sendiri, dengan menyukai teman-teman yang sama dengan dirinya,  

adanya kesadaran akan kepribadian dan kehidupan badaniah sendiri, 

dan rasa percaya diri, selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan 

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

ramai atau sendiri, optimistis atau pesimistis, idealis atau materialis, 

dan sebagainya 

c. Remaja akhir (19-22 tahun)  

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan 

ditandai dengan pencapaian lima hal yaitu:  

1) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.  

2) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang 

lain dan dalam pengalaman- pengalaman baru.  

3) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.  
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4) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) 

diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri 

dengan orang lain.  

5) Tumbuh ”dinding” yang memisahkan diri pribadinya (private self) 

dan masyarakat umum. 

Prevalensi yang didapatkan dari data kesehatan Sleman, 

Yogyakarta (2010) menyatakan bahwa penderita terbanyak yang 

terkena konjungtivitis adalah remaja pada usia 15-18 tahun. Hasil 

data ini menunjukan bahwa pentingnya pendidikan tentang 

konjungtivitis perlu diberikan pada remaja madya. 

 

B. Pengetahuan 

1. Pengertian Pengetahuan 

Menurut Notoatmojo (2010), pengetahuan adalah hasil yang didapat 

dan diketahui melalui penginderaan yang dimiliki seseorang baik dari 

penglihatan, penghidu, pendengaran dan sebagainya.  Pengetahuan atau 

kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk membentuk 

tindakan seseorang. 

 

2. Tingkatan Pengetahuan 

Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif memiliki enam 

karakteristik, yaitu (Notoatmodjo, 2007) : 
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a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang sebelumnya 

telah dipelajari.  Mengingat kembali (recall) terhadap sesuatu yang 

spesifik dari seluruh bahan yang telah dipelajari termasuk dalam 

tingkat ini. Oleh sebab itu, “tahu” merupakan tingkatan 

pengetahuan yang paling rendah. Menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisakan, menyatakan dan sebagainya merupakan kata kerja 

yang digunakan untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa 

yang telah dipelajarinya  

b. Memahami (Comprehension) 

Memahami diartikan sebagai mengetahui kemampuan untuk 

menjelaskan secara langsung tentang apa yang sudah didapat dan 

dipelajari dengan benar. Contoh: menyimpulkan, meramalkan, dan 

sebagainya terhadap suatu bahan yang telah dipelajari. 

c. Aplikasi (Application) 

Aplikasi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah didapatkan dan dipelajari dalam 

keadaan yang sebenarnya. 

d. Analisis (Analysis) 

Analisis merupakan suatu kemampuan untuk mengartikan atau 

menjelaskan suatu materi yang telah dipelajari. Kemampuan 

analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata-kata kerja dapat 
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menggambarkan, membedakan, memisahkan, mengelompokan dan 

sebagaianya. 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjuk pada suatu kemampuan untuk menjelaskan 

struktur atau pola dari materi yang telah didapat dan mampu 

mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk 

menghasilkan solusi yang dibutuhkan. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

penilaian terhadap suatu materi. Evaluasi dilakukan dengan 

menggunakan kriteria sendiri atau yang telah ada. 

 

3. Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat 

pengetahuan, antara lain (Mubarak, 2007) : 

a. Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu upaya untuk mengembangkan 

kemampuan seseorang sehingga dapat berprilaku baik. Pendidikan 

juga dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. semakin 

tinggi tingkat pengetahuan seseorang semakin mudah dalam mencerna 

suatu informasi, dibandingkan dengan tingkat pendidikan rendah. 
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b. Minat 

Minat merupakan suatu tingkat keinginan seseorang untuk 

memperoleh sesuatu yang diinginkan baik pengetahuan maupun 

ketrampilan. Hal ini dapat menjadikan seseorang memiliki 

pengetahuan yang lebih dalam. 

c. Pekerjaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pekerjaan 

merupakan sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Pekerjaan dapat mempengaruhi sebuah tingkat 

pengetahuan berhubungan dengan lingkungan tempat kerja yang 

membuat seseorang memperoleh pengetahuan secara langsung maupun 

tidak langsung. 

d. Informasi 

Informasi adalah suatu data yang diperoleh dari orang lain, media 

cetak maupun media masa untuk dijadikan bahan pengetahuan yang 

baru. Cepat lambatnya seseorang mendapatkan pengetahuan baru, 

tergantung dari seberapa mudah orang tersebut mendapatkan informasi.  

e. Kebudayaan 

Kebudayaan adalah suatu kesatuan yang meliputi pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kebiasaan 

seseorang.  Sehingga kebudayaan dapat mempengaruhi pengetahuan 

seseorang. 
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f. Umur 

Seiring bertambahnya usia seseorang, maka akan terjadi suatu 

perubahan fisik maupun psikologis. Sehingga dapat mempengaruhi 

pengetahuan seseorang terhadap daya tangkap dan pola pikir. 

g. Pengalaman 

Pengalaman merupakan sesuatu yang pernah dilakukan seseorang 

dilingkungannya dalam berpartisipasi. Seseorang yang mengalami 

pengalaman buruk, lebih cenderung untuk cepat melupakan 

dibandingkan dengan seseorang yang mempunyai pengalaman baik. 

 

C. Anatomi Mata 

1. Bola Mata 

Bola mata berbentuk bulat dengan panjang maksimal 24 mm.  Bola 

mata di bagian depan (kornea) memiliki kelengkungan yang lebih tajam 

sehingga memiliki bentuk kelengkungan yang berbeda (Illyas, 2014). 

2. Sklera 

Sklera merupakan jaringan ikat bagian terluar yang melindungi mata 

dan hampir seluruhnya terdiri dari kolagen (Vaughan, 2008).  Sklera 

anterior ditutupi oleh 3 lapis jaringan ikat vascular.  Sklera memiliki 

kekakuan tertentu sehingga mempenharuhi pengukuran tekanan bola. 

Walaupun sklera kaku dan tipisnya 1 mm, sklera masih tahan terhadap 

kontusi trauma tumpul (Illyas, 2014).  
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3. Kornea 

Kornea adalah jaringan transparent yang ukuran dan struktur 

sebanding dengan kristal yang ada di sebuah jam tangan kecil. Rata-rata 

kornea dewasa adalah 550 micrometer dengan tebal di tengah, 11.75 

mm diameter horizontal dan 10.6 mm diameter vertical.  Dari anterior 

sampai posterior, kornea terdiri dari 5 lapis yaitu epithelium, membran 

bowman, stroma, membran descemet dan endothelium (Illyas, 2014).  

4. Uvea 

Uvea merupakan lapis vascular yang terdiri atas iris, badan siliar, dan 

koroid. Uvea dilindungi oleh kornea dan sklera. Uvea memberikan 

konstribusi pasokan darah ke retina (Vaughan, 2008). 

5. Pupil 

Ukuran pupil pada anak-anak berukuran kecil karena belum 

berkembangnya saraf simpatis.  Ukuran pupil orang dewasa adalah 

sedang, dan pupil akan mengecil akibat adanya cahaya yang 

dibangkitakan oleh lensa dan sklerosis (Vaughan, 2008). 

6. Lensa Mata 

Jaringan ini berasal dari permukaan ectoderm yang berbentuk lensa 

di dalam mata dan bersifat bening dengan tebal 4 mm dan diameter 9 

mm.  Lensa terletak di belakang iris yang terdiri dari zat tembus cahaya 

yang dapat menebal dan menipis pada saat terjadinya akomodasi 

(Vaughan, 2008). 
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7. Retina 

Retina atau selaput jala merupakan bagian mata yang tipis, 

semitransparent, memiliki lembaran yang berlapis-lapis.  Warna retina 

biasanya jingga, kadang pucat pada anemia dan iskemia, merah pada 

hiperimea (Vaughan, 2008). 

8. Konjungtiva 

Konjungtiva adalah membran mukosa yang transparan dan tipis yang 

membungkus permukaan posterior kelopak mata (konjungtiva 

palpebralis) dan permukan anterior sklera (konjungtiva bulbaris). 

Konjungtiva bersambungan dengan kulit pada tepi kelopak (konjungtiva 

tarsalis) dan dengan epitel kornea di limbus. 

Konjungtiva palpebralis melapisi permukaan posterior kelopak mata 

dan melekat erat ke tarsus. Di tepi superior dan inferior tarsus, 

konjungtiva melipat ke posterior (pada fornices superior dan inferior) 

dan membungkus jaringan episklera dan menjadi konjungtiva bulbaris. 

Konjungtiva bulbaris melekat longgar ke septum orbitales di fornices 

dan melipat berkali-kali. Pelipatan ini memungkinkan bola mata 

bergerak dan memperbesar permukaan konjungtiva sekretorik (Vaughan, 

2008). 
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Gambar I. Anatomi mata 

 
 

D. Konjungtivitis 

1. Definisi 

Konjungtivitis merupakan radang konjungtiva atau radang pada 

selaput lendir yang menutupi belakang kelopak dan bola mata (Ilyas, 

2014). Konjungtivitis adalah proses inflamasi akibat infeksi atau non-

infeksi pada konjungtiva yang ditandai dengan dilatasi vaskular, 

infiltrasi seluler, dan eksudasi (Vaughan & Asbury’s, 2010) 

Karena lokasinya, konjungtiva mudah terkena banyak 

mikroorganisme dan faktor-faktor lingkungan luar yang mengganggu. 

Terdapat beberapa mekanisme pelindung permukaan mata dari substansi 

luar yaitu, pada film air mata, komponen aqueosa yang mengencerkan 

materi infeksi, mucus yang menangkap debris, dan aktivitas pompa dari 

palpebra yang mengalirkan air mata ke duktus air mata (air mata 

mengandung substansi antimikroba, termasuk lisozim dan antibody (IgG 

dan IgA)). 
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Patogen yang dapat menyebabkan konjungtivitis adalah 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus 

aureus, Neisseria meningitides, herpes simplex tipe 1 dan tipe 2, dua 

picornaviruses dan sebagian besar strain adenovirus pada manusia.  Dua 

agen yang ditularkan melalui seksual adalah Clhamydia trachomatis dan 

Neisseria genorrhoeae (Vaughan, 2008). 

 

2. Klasifikasi Konjungtivitis  

Konjungtivitis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu infeksius dan 

noninfeksius.  Virus dan bakteri adalah penyebab terbanyak dalam 

kelompok infeksius serta yang lain disebabkan oleh jamur dan parasit. 

Konjungtivitis yang termasuk dalam noninfeksius adalah konjungtivitis 

alergi dan konjungtivitis (American Academy of Opthalmology, 2013). 

a. Viral conjunctivitis 

Virus merupakan penyebab tertinggi dari semua kasus 

konjungtivitis akut. Banyak kesalahan kasus dalam mendiagnosa 

viral conjunctivitis sebagai bacterial conjunctivitis (O’brien dkk, 

2009).  Sebanyak 60%-90% kasus dari viral conjunctivitis ini 

disebabkan oleh adenovirus (Kaufman, 2011) 

Viral conjunctivitis memiliki resiko tinggi dalam penularan 

melalui kontak tangan, alat pengobatan, air pada kolam renang 

atau bagian tubuh lain yang terkontaminasi (Amir dkk, 2013). 
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Masa inkubasi pada viral conjunctivitis adalah 5 sampai 12 hari. 

Penularan penyakit mulai pada 10 sampai 15 hari (Hovding, 2008) 

Pencegahan dalam viral conjunctivitis dengan mencuci tangan, 

desinfeksi yang ketat pada alat yang digunakan untuk mengobati 

mata, pisahkan tempat tidur penderita dari tempat tidur orang lain 

yang tidak terkena konjungtivitis (Amir dkk, 2013). 

Walaupun tidak memiliki penatalaksanaan yang efektif, 

artificial tears (air mata buatan), antihistamin topikal atau 

kompres dingin dapat digunakan sebagai penatalaksanaan untuk 

mengurangi gejala yang muncul (Skevaki dkk, 2011). 

Penggunaan antiviral tidak dianjurkan dan penggunaan 

antibiotik topikal tidak diindikasikan. Penggunaan obat tetes mata 

antibiotik dapat meningkatkan resiko penularan dari obat itu 

sendiri dan dapat meningkatkan angka resisten dari bakteri.  

Pasien dengan gejala yang tidak berkurang lebih dari 7 sampai 10 

hari harus di rujuk ke poli mata karena dapat menyebabkan 

komplikasi (amir dkk, 2013). 

b. Bacterial Conjunctivitis 

Bacterial conjunctivitis dapat terjadi akibat dari individu yang 

terinfeksi, atau hasil abnormal dari perkembangbiakkan 

mikroorganisme di konjungtiva. Kontaminasi jari tangan, 

penyebaran oculogenital dan penularan melalui fomit merupakan 



22 

 

penularan pada bacterial conjunctivitis. Pada anak, penyakit ini 

sering terjadi karena H influenzae, S pneumoniae, and Moraxella 

catarrhalis. Konjungtivitis ini berlangsung selama 7 sampai 10 

hari (Amir dkk, 2013). 

Hyperacute conjunctivitis ditandai dengan keluarnya kotoran 

mata yang bernanah dan penurunan penglihatan, pembengkakan 

pada kelopak mata, dan mata terasa nyeri ketika dipalpasi. 

Bacterial conjunctivitis dikatakan kronik jika terjadi lebih dari 4 

minggu dan disebabkan oleh Staphylococcus aureus, dan 

Moraxellalacunata. (Yannof, 2004). Masa inkubasi dari 

konjungtivitis bakteri adalah 1-7 hari dan 2-7 hari adalah masa 

penularan konjungtivitis bakteri (Amir dkk,2013).  

c. Konjungtivitis Jamur 

Konjungtivitis jamur paling sering disebabkan oleh Candida 

albicans dan merupakan infeksi yang jarang terjadi. Penyakit ini 

ditandai dengan adanya bercak putih dan dapat timbul pada 

pasien diabetes dan pasien dengan keadaan sistem imun 

terganggu (Vaughan, 2010). 

d. Allergic conjunctivits 

Konjungtivitis alergi merupakan respon inflamasi dari 

konjungtiva yang disebabkan oleh tepung sari, rumput, bulu 

hewan dan antigen lain disekitar lingkungan. Mata merah dan 
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gatal dan edema merupakan gejala tersering pada konjungtivitis 

alergi (Bielory dkk, 2012).  

 Pengobatan untuk konjungtivitis alergi adalah menghindari 

antigen dan menggunakan larutan salin atau artificial tears ( air 

mata buatan) untuk mengurangi dan menghilangkan alergen dan 

kompres dingin untuk menghilangkan edema (Bielory dkk, 2012).  

 

3. Gejala Klinis Konjungtivitis 

Gejala klinis konjungtivitis adalah sensasi benda asing yaitu sensasi 

tergores atau terbakar, sensasi penuh di sekeliling mata, gatal dan 

fotofobia. Sensasi benda asing, sensasi tergores dan terbakar sering 

dihubungkan dengan edema dan hipertrofi papila yang biasanya 

menyertai hiperemia konjungtiva (Vaughan, 2010). 

 

4. Komplikasi 

a. Komplikasi Pengobatan Antibiotik 

Penggunaan antibiotik secara tidak rasional dan berlebihan 

merupakan fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Konjungtivitis 

merupakan salah satu penyakit yang rawan terjadi penggunaan 

antibiotika secara tidak rasional. Rasionalitas penggunaan antibiotik 

dalam penatalaksanaan konjungtivitis sangat rendah. Sebagaian besar 
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penggunaan antibiotika tidak rasional karena tidak ada indikasi dan 

tidak tepat jenis (Tampi, 2011). 

Terdapat 48 catatan medik dengan pemberian antibiotik sesuai 

indikasi berjumlah 27 (56,3 %) dan tidak ada indikasi 21 (43,7%). 

Berdasarkan ketepatan penggunaan antibiotik, ada 1 (3,7%) tepat dan 

tidak tepat 26 (96,3%). Hal tersebut terjadi karena konjungtivitis 

memiliki banyak macam berdasarkan penyebabnya tetapi tanda dan 

gejala banyak yang hampir sama (Tampi, 2011). 

b. Komplikasi Pengobatan Kortikosteroid 

Kortikosteroid merupakan antiinflamasi yang identik dengan 

kortisol, hormon steroid alami pada manusia yang disintesis dan 

disekresi oleh korteks adrenal. Efek antiinflamasi kortikosteroid 

mempengaruhi berbagai sel imunokompeten seperti sel T, makrofag, 

sel dendritik, eosinofil, neutrofil, dan sel mast, yaitu dengan 

menghambat respons inflamasi dan menyebabkan apoptosis berbagai 

sel tersebut (Sitompul, 2011). 

Efek samping kortikosteroid amat banyak dan dapat terjadi pada 

setiap cara pemberian (Baschant & Tuckermann, 2010). Oleh sebab 

itu, kortikosteroid hanya diberikan apabila manfaat terapi melebihi 

risiko efek samping yang akan terjadi (risk-benefit ratio). Dosis dan 

lama terapi dengan kortikosteroid bersifat individual. Pemberian 

kortikosteroid dianjurkan untuk dimulai dari dosis tinggi kemudian 
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diturunkan secara perlahan menurut tanda klinis inflamasi. Apabila 

kortikosteroid digunakan selama lebih dari 2-3 minggu, 

penghentiannya harus dilakukan secara bertahap (tapering off) 

(American Academy of Ophthalmology, 2007). 

1) Glaukoma 

Pada beberapa pasien, kortikosteroid topikal menyebabkan 

peningkatan tekanan intraokuler (TIO) yang disebut sebagai 

corticosteroid-induced ocular hypertension. Apabila peningkatan 

TIO tersebut menetap dan menyebabkan gangguan lapang 

pandang serta kerusakan saraf penglihatan, maka terjadi 

corticosteroid-induced glaucoma. Corticosteroid-induced ocular 

hypertension terjadi dalam waktu beberapa minggu setelah 

pemberian kortikosteroid potensi kuat atau beberapa bulan 

setelah pemberian kortikosteroid potensi lemah. Potensi dan 

konsentrasi sediaan kortikosteroid topikal berbanding lurus 

dengan “kemampuan” mencetuskan corticosteroid-induced 

ocular hypertension dan corticosteroid-induced glaucoma 

(Sitompul, 2011). 

Kortikosteroid menyebabkan perubahan morfologi dan 

biokimia di jaringan trabekular. Kortikosteroid mempengaruhi 

proliferasi, fagositosis serta bentuk dan ukuran sel pada jaringan 

trabekular. Selain itu, kortikosteroid menyebabkan penumpukan 



26 

 

materi ekstraseluler melalui induksi proliferasi apparatus Golgi, 

peningkatan jumlah retikulum endoplasma, dan peningkatan 

jumlah vesikel sekretorik, meningkatkan sintesis fibronektin, 

laminin, kolagen, dan elastin. Struktur aktin sitoskeleton jaringan 

trabekular mengalami reorganisasi menjadi cross-linked actin 

networks (CLANs). Seluruh perubahan morfologi dan biokimia 

pada jaringan trabekular menyebabkan gangguan aliran cairan 

aqueous. Gangguan tersebut mengakibatkan peningkatan TIO 

pada corticosteroid-induced glaucoma (Clark dkk, 2010). 

2) Katarak 

Corticosteroid-induced subcapsular cataract adalah efek 

samping lain yang sering ditemukan pada penggunaan 

kortikosteroid topikal jangka panjang. Penyebab timbulnya 

katarak adalah ikatan kovalen antara steroid dan protein lensa 

yang menyebabkan oksidasi protein struktural (Sitompul, 2011). 

Ikatan kovalen tersebut mengakibatkan terjadinya kekeruhan 

lensa pada katarak. Selain itu, kortikosteroid menghambat pompa 

Na-K pada lensa sehingga terjadi akumulasi cairan dan koagulasi 

protein lensa yang menyebabkan kekeruhan lensa (Poetker & 

Rehh, 2010). Risiko terjadinya katarak berbanding lurus dengan 

lama penggunaan kortikosteroid topikal (Sitompul, 2011). 
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5. Pencegahan 

a. Pencegahan Primer 

Pencegahan tingkat pertama merupakan upaya untuk 

mempertahankan orang yang sehat agar tetap atau mencegah orang 

yang sehat agar tidak sakit (Noor, 2006). Pencegahan primer 

konjungtivitis dapat dilakukan dengan cara meningkatkan daya 

tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, 

meningkatkan hygiene (mencuci tangan dengan bersih, tidak 

menggunakan handuk atau barang yang sama dengan penderita) dan 

sanitasi lingkungan, rajin membersihkan mata dan menggunakan 

pelindung mata saat bekerja (Hendrawati, 2008). 

b. Pencegahan Sekunder 

Pencegahan sekunder merupakan upaya untuk membantu orang 

yang telah sakit agar sembuh, menghambat progresifitas penyakit 

dan menghindari komplikasi (Noor, 2006). Pencegahan ini dapat 

dilakukan pada saat melakukan diagnosa. Diagnosis pada 

konjungtivitis bervariasi tergantung jenisnya. Saat melakukan 

diagnosis yang perlu diperhatikan adalah jenis dari konjungitivitis, 

keparahan dan frekuensi gejala, durasi lamanya penyakit, 

penggunaan obat-obatan (hendrawati, 2008) dan riwayat 

penggunaan lensa kontak (Marlin, 2009). 
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6. Penatalaksanaan 

Konjungtivitis juga dapat sembuh sendiri selama 2 minggu walaupun 

tanpa pengobatan. Pengobatan yang paling sering diberikan untuk 

penderita konjungtivitis yaitu jenis tetes mata dan salep mata. Perbedaan 

dalam setiap jenis pengobatan konjungtivitis yaitu kandungan yang 

terdapat dalam obat tetes mata atau salep mata. (Illyas, 2008).  

Pengobatan spesifik tergantung dari identifikasi penyebabnya. 

Konjungtivitis yang disebabkan oleh bakteri dapat diobati dengan 

sulfonamide atau antibiotik. Pengobatan diberikan sebelum pemeriksaan 

mikroorganisme dengan antibiotik tunggal seperti neosporin, basitrasin, 

gentamisin, kloramfenicol, tobramicin, dan sulfa. Bila pengobatan tidak 

memberikan hasil dengan antibiotik setelah 3-5 hari maka pengobatan 

dihentikan dan ditunggu hasil pemeriksaan mikroorganisme (Vaughan, 

2010) 

Konjungtivitis karena jamur sangat jarang terjadi sedangkan 

konjungtivitis karena virus , pengobatannya hanya suportif karena dapat 

sembuh sendiri. Diberikan kompres, astringen, lubrikasi, pada kasus 

yang berat dapat diberikan antibiotik dengan steroid topikal. Pengobatan 

biasanya simtomatik dan antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder 

(Vaughan, 2010). 

Konjungtivitis karena alergi pengobatannya terutama dengan 

menghindarkan penyebab pencetus penyakit dan memberikan astringen, 
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sodium kromolin, steroid topikal dosis rendah yang kemudian 

dikompres dingin untuk menghilangkan edemanya. Pada kasus yang 

berat dapat diberikan antihistamin dan steroid sistemik (Vaughan, 2010). 

Konjungtivitis (belekan) juga dapat diobati dengan menggunakan 

pengobatan konvensional. Beberapa pengobatan konvensional tersebut 

adalah : 

a. Air rebusan daun sirih 

Penggunaan daun sirih telah banyak digunakan oleh masyarakat 

Indonesia sebagai obat tradisional. Ekstrak daun sirih mengandung 

daya antibakteri yang terdiri dari fenol dan senyawa turunannya yang 

mampu menghambat berbagai macam pertumbuhan bakteri. Ekstrak 

daun sirih efektif dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus 

aerus yang merupakan flora normal dalam tubuh manusia yang dapat 

menjadi pathogen pada kondisi (Inayatullah, 2012). 

b. Air kencing (urine) 

Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa urine memiliki 

manfaat bagi kesehatan, salah satunya adalah untuk mengobati 

konjungtivitis (belekan), sehingga urine sudah sangat banyak 

dijadikan terapi sejak bebrapa tahun silam..  Urine normal manusia 

terdiri dari air, urea, asam urat, amoniak, kreatinin, asam laktat, asam 

fosfat, asam sulfat, klorida, garam-garam terutama garam dapur dan 
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zat-zat yang berlebihan di dalam darah misalnya vitamin C dan obat-

obatan (Prayogo, 2009). 

Masyarakat menggunakan urine sebagai obat konjungtivitis 

karena sudah terbukti kasiatnya. Beberapa orang melaporkan 

pengalaman mereka dalam terapi urine untuk menyembuhkan 

konjungtivitis.  Urine yang digunakan adalah urine yang dikeluarkan 

pada pagi hari setelah bangun tidur. Penggunaannya dengan 

merendam mata pada urine yang telah di sediakan pada gelas 

(Fullerton, 2015). 

Urine telah terbukti dapat menyembuhkan penyakit konjungtivitis, 

tetapi hal tersebut tidak memiliki evidence based untuk 

membenarkan hal tersebut (Fullerton, 2015).  Dr.Slazus dari Nelson 

R Mandela School of Medicine, Durban, South Africa mengatakan 

bahwa penggunaan urine sebagai obat untuk menangani 

konjungtivitis dapat menyebabkan infeksi pada kornea mata yang 

akhirnya terjadi kebutaan ( Raibeard, 2008). 

 

E. Peran Perawat 

Perawat adalah salah satu anggota kesehatan yang bekerja dengan anak 

dan orang tua. Beberapa peran penting dalam perawatan anak, yaitu (Asmadi, 

2008) : 
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1. Pelaksana layanan keperawatan (Care Provider) 

Perawat memberikan pelayanan berupa asuhan keperawatan secara 

langsung kepada klien sesuai dengan kewenangannya. Asuhan 

keperawatan ini diberikan karena adanya kelemahan pada fisik yaitu 

pada mata, serta keterbatasan pengetahuan tentang konjungtivitis. 

Perawat sebagai care provider bertugas untuk memberi kenyamanan 

dan rasa aman bagi klien, dan berusaha mengembalikan kesehatan klien. 

2. Pengelola (Manager) 

 Perawat memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola 

layanan keperawatan di semua tatanan layanan kesehatan (rumah sakit, 

posyandu, puskesmas, dll) maupun tatanan pendidikan sesuai dengan 

konsep manajamemen keperawatan. Manajemen keperawatan dapat 

diartikan sebagai proses pelaksanaan layanan keperawatan dalam 

memberikan asuhan keperawatan dan pengobatan untuk konjungtivitis 

serta memberikan rasa aman kepada klien. 

3. Pendidik (Educator) 

Perawat bertugas memberikan pendidikan kesehatan kepada klien 

tentan konjungtivitis sebagai upaya menciptakan perilaku yang kondusif 

bagi kesehatan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Peran ini tidak hanya dapat dilaksanakan di rumah sakit, namun perawat 

dapat melaksanakan peran ini dengan memberikan pendidikan kesehatan 

tentang konjungtivitis di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. 
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4. Peneliti dan pengembang ilmu keperawatan 

Keperawatan harus terus melakukan upaya untuk mengembangkan 

dirinya sebagai sebuah profesi.  Berbagai tantangan, persoalan dan 

pertanyaan seputar keperawatan harus mampu dijawab dan diselesaikan 

dengan baik. Riset keperawatan akan menambah dasar pengetahuan 

ilmiah keperawatan dan meningkatkan praktik keperawatan bagi klien. 

Riset keperawatan tentang konjungtivitis sangan membantu perawat 

dalam melakukan asuhan keperawatan, oleh karena itu perawat harus 

mampu melakukan riset keperawatan tentang konjungtivitis. 

 

F. Peran Pemerintah 

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia 

Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat 

melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan 

perlindungan financial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Salah satu sasaran 

pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) adalah 

meningkatnya pengendalian penyakit dan status kesehatan masyarakat yang 

dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan, salah satunya adalah pada 

remaja (Kemenkes RI, 2015). 

WHO membuat program vision 2020 yang direkomendasikan untuk diadaptasi 

oleh Negara-negara anggota dalam menangani permasalahan kebutaan dan 

gangguan penglihatan. Vision  2020 merupakan suatu inisiatif global untuk 
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penanganan kebutaan dan gangguan penglihatan di seluruh dunia. Vision 2020 

telah dicanangkan di Indonesia pada tanggal 15 Februari 2000 oleh Ibu Megawati 

Seokarnoputri sebagai wakil presiden saat itu (Pusat data dan informasi 

kementrian kesehatan RI, 2014). 

Peran pemerintah yang mencanangkan vision 2020 dalam pengendalian 

penyakit terutama pada penyakit dan gangguan mata masih memprioritaskan 

masalah kebutaan dan gangguan penglihatan pada mata, yaitu katarak dan 

refraksi (Pusat data dan informasi kementrian kesehatan RI, 2014). Katarak 

merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh penggunaan kortikosteroid 

dengan jangka panjang. Kortikosteroid merupakan pengobatan yang banyak 

digunakan oleh masyarakat yang terkena konjungtivitis yang dapat beresiko 

terjadinya katarak jika penggunaannya kurang tepat (Sitompul, 2011). Hal ini 

seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah untuk tingkat kejadian 

konjungtivitis.  
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G. Kerangka Konsep 

Berdasarkan tinjauan pustaka pada bab II maka dapat disusun kerangka konsep 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka konsep tingkat pengetahuan remaja madya tentang 

konjungtivitis 

 

Ket: 

Variabel  yang di teliti :   

Variabel yang tidak di teliti :  

Baik Cukup 

Tingkat pengetahuan 

remaja tentang 

konjungtivitis: 

1. Etiologi 

2. Gejala klinis 

3. Penularan  

4. Komplikasi  

5. Pencegahan 

6. Penatalaksanaan 

atau pengobatan 

 

Prilaku penanganan 

Konjungtivitis 

A. Farmakologi : 

1. Antibiotik 

2. Kortikosteroid 

B. Non Farmakologi : 

1. Air rebusan daun 

sirih 

2. Urine 

Factor yang 

mempengaruhi 

pengetahuan : 

1. Pendidikan 

2. Minat 

3. Pekerjaan  

4. Informasi 

5. Kebudayaan 

6. Umur 

7. pengalaman 

Kurang 

A. Komplikasi 

Famakologi : 

1. Glaukoma dan 

katarak pada 

penggunaan 

kortikosteroid 

B. Komplikasi 

NonFarmakologi 

1. Kebutaan pada 

penggunaan 

urine 

 


