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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

MAN 1 Yogyakarta merupakan sekolah setingkat dengan SMA (Sekolah 

Menengah Atas) yang berciri agama islam yang terletak di jalan 

C.Simanjuntak, No. 60 Yogyakarta. Meskipun sekolah ini berada tepat di 

pinggir jalan yang ramai, akan tetapi keamanan tetap terjaga karena adanya 

tembok tinggi dan pintu gerbang yang membatasi antara jalan umum dan 

sekolah ini. Jumlah siswa/siswi di sekolah ini adalah 667 orang yang terdiri 

dari kelas X berjumlah 233 orang, kelas XI berjumlah 214 orang dan kelas XII 

berjumlah 220 orang. Siswa/siswi di SMA ini belajar dari pukul 07.00 – 13.30 

WIB dengan waktu istirahat pertama pukul 09.00 dan istirahat kedua pukul 

11.45. 

 MAN 1 Yogyakarta memiliki 23 ruang kelas, 7 ruang Laboratorium yang 

terdiri dari laboratorium komputer, bahasa, fisika, kimia, biologi, agama, dan 

IPS, 1 ruang perpustakan, 2 ruang guru, 1 ruang kepala madrasah, 1 ruang 

BK, 1 ruang Aula/serbaguna, 1 ruang gudang, 1 ruang tata usaha, 1 ruang 

kegiatan siswa, 1 ruang UKS, 12 toilet, 1 ruang satpam, 1 masjid dan 1 kantin. 

Sekolah ini juga memiliki lapangan basket dan futsal serta bulu tangkis yang 

luas. Sekolah ini juga memiliki halaman parkir yang cukup untuk menampung 

seluruh kendaraan roda dua siswa/siswi, guru dan juga staf lainnya. 
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Responden dalam penelitian ini adalah siswa/siswi yang sesuai dengan kriteria 

inklusi dan eksklusi serta dipilih dengan teknis stratified random sampling, 

sehingga didapatkan responden atau sampel sebanyak 251 orang. 

2. Karakteristik Responden 

Karakteristik demografi responden dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Gambaran Karakteristik Responden Di MAN 1 Yogyakarta (n=251) 

No Karakteristik  Subyek Penelitian Frekuensi (n) Persentase(%) 

1 Kelas   

 X 88 35,1 

 XI 80 31,9 

 XII 83 33,1 

Total 251 100 

2 Usia   

 15  36 14,3 

 16 95 37,8 

 17 97 38,6 

 18 23 9.2 

Total 251 100 

3 Jenis Kelamin   

 Laki-Laki 105 41,8 

 Perempuan 146 58,2 

Total 251 100 

4 Riwayat Konjungtivitis   

 Ya 167 66,5 

 Tidak 84 33,5 

Total 251 100 

5 Sumber Informasi   

 media cetak 12 4,8 

 media elektronik 14 5,6 

 Penyuluhan 2 0,8 

 Keluarga 120 47,8 

 tidak mendapat informasi 103 41,0 

Total 251 100 

Sumber: data primer   
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 Berdasarkan  tabel 4.1, karekteristik kelas dengan responden terbanyak 

adalah remaja kelas X sebanyak 88 orang (35,1%), dengan mayoritas usia 

17 tahun sebanyak 97 orang (38,6%) dan mayoritas berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 146 orang (58,2%). Pada penilitian ini didapatkan 

bahwa sebanyak 167 orang (66,5%) memiliki riwayat konjungtivitis. 

Sumber informasi didapatkan dari keluarga responden sebanyak 120 orang 

(47,8%). 

3. Distribusi jawaban responden 

Tabel 4.2 Distribusi Jawaban Responden 

No. Pernyataan 

Jawaban 

Benar Salah 

1 Konjungtivitis (belekan) bukan merupakan 

proses peradangan akibat infeksi atau non-

infeksi pada konjungtiva 

134 

(53,4%) 

117 

(46,6%) 

2 Konjungtivitis (belekan) disebabkan oleh 

kebersihan mata yang kurang 

219 

(87,3%) 

32 

(12,7%) 

3 Konjungtivitis (belekan) disebabkan oleh virus, 

bakteri, atau akibat alergi 

211 

(84,1%) 

40 

(15,9%) 

4 Konjungtivitis (belekan) terjadi karena 

bertatapan dengan mata penderita 

88 

(35,1%) 

163 

(64,9%) 

5 Konjungtivitis (belekan) bisa menimbulkan 

tanda dan gejala Nyeri dan iritasi mata 

205 

(81,7%) 

46 

(18,3%) 

6 Konjungtivitis (belekan) bisa menimbulkan 

tanda dan gejala Mata merah dan bengkak 

215 

(85,7%) 

36 

(14,3%) 

7 Konjungtivitis (belekan) dapat menular melalui 

sapu tangan atau tisu yang sudah digunakan 

oleh penderita 

164 

(65,3%) 

87 

(34,7%) 
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No. Pernyataan 

Jawaban 

Benar Salah 

8 Konjungtivitis (belekan) tidak dapat menular 

melalui benda- benda yang dipegang penderita 

setelah penderita memegang mata 

122 

(48,6%) 

1229 

(51,4%) 

9 Konjungtivitis (belekan) ditularkan dengan 

berdekatan dan saling tatap mata dengan 

penderita 

104 

(41,4%) 

147 

(58,6%) 

10 Konjungtivitis (belekan) dapat diobati dengan 

mengoleskan air kencing pada mata 

204 

(81,3%) 

47 

(18,7%) 

11 Konjungtivitis (belekan) dapat diobati dengan 

menggunakan rebusan air daun sirih 

203 

(80,9%) 

48 

(19,1%) 

12 Konjungtivitis (belekan) dapat dicegah dengan 

cara mencuci tangan sebelum dan setelah 

memberikan obat mata 

213 

(84,9%) 

38 

(15,1%) 

13 Konjungtivitis (belekan) dapat dicegah dengan 

cara pemakaian sapu tangan atau tisu sekali 

pakai untuk membersihkan atau mengompres 

mata 

211 

(84,1%) 

40 

(15,9%) 

14 Lambatnya pengobatan dan salahnya 

pengobatan dalam menangani konjungtivitis 

(belekan) tidak menyebabkan kerusakan 

permanen pada mata. 

149 

(59,4%) 

102 

(40,6%) 

15 Pengobatan dengan obat tetes mata atau salep 

mata yang mengandung kortikosteroid jangka 

panjang dapat menyebabkan komplikasi 

glaukoma, katarak, dan penyakit sistemik 

162 

(64,5%) 

89 

(35,5%) 

16 Pengobatan dengan obat tetes mata atau salep 

mata yang mengandung antibiotik dapat 

menyebabkan bakteri menjadi kebal 

113 

(45%) 

138 

(55%) 

Sumber : Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 4.2, didapatkan bahwa pernyataan yang dijawab 

dengan benar terbanyak terdapat pada penyebab dengan pertanyaan nomor 

dua sebanyak 219 orang (87,3%). Pernyataan yang dijawab dengan benar 
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paling sedikit terdapat pada pernyataan penyebab dengan pertanyaan nomor 

empat sebanyak 88 orang (35,1%).  

4. Persentasi Jawaban Per Komponen 

Tabel 4.3 Persentase Jawaban per Komponen tentang Konjungtivitis (n=251) 

Sub Item 
Rata-Rata Jawaban 

Benar % Salah % 

Pengertian 134 53,4 117 46,6 

Penyebab 173 68,8 78 31,2 

Tanda dan Gejala 210 83,7 41 16,3 

Penularan 130 51,8 121 48,2 

Pengobatan 203 81 48 19 

Pencegahan 212 84,5 39 15,5 

Komplikasi 141 56,3 110 43,7 

 Sumber : Data Primer 2016 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban benar paling banyak 

terdapat pada komponen pencegahan dengan jumlah 212 orang (84,5%) dan 

jawaban benar paling sedikit terdapat pada komponen penularan dengan 

jumlah 130 orang (51,8%). 

5. Persentase Tingkat Pengetahuan Remaja Madya tentang Konjungtivitis 

di MAN 1 Yogyakarta 

Tabel 4.4 Persentase Tingkat Pengetahuan tentang Konjungtivitis (n=251) 

Kategori  Frekuensi (n) Persentase (%) 

Baik 96 38,2 

Cukup 115 45,8 

Kurang 40 15,9 

Jumlah 251 100 

Sumber : Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa mayoritas remaja madya di 

MAN 1 Yogyakarta memiliki tingkat pengetahuan cukup tentang 
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konjungtivitis sebanyak 115 orang (45,8%), pengetahuan baik 96 orang 

(38,2%) dan pengetahuan kurang sebanyak 40 orang (15,9%). 

6. Gambaran Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, 

Riwayat Konjungtivitis dan Sumber Informasi. 

a. Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Usia 

Tabel 4.5 Gambaran Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Usia (n=251) 

Usia 

Tingkat Pengetahuan Total 

Baik (>11) 
Cukup 

(11-9) 
Kurang (<9)  

N % N % N % N % 

15 12 4,8 20 8 4 1,6 36 14,3 

16 35 13,9 44 17,5 16 6,4 95 37,8 

17 39 15,5 42 16,7 16 6,4 97 38,6 

18 10 4 9 3,6 4 1,6 23 9,2 

Total 96 38,2 115 45,8 40 15,9 251 100 

Sumber : Data Primer 2016 

 Menurut tabel 4.5, tingkat pengetahuan baik terbanyak terdapat 

pada usia 17 tahun sebanyak 39 orang (15,5%). Responden yang 

mendapatkan tingkat pengetahuan cukup terbanyak terdapat pada usia 

16 tahun sebanyak 44 orang (17,5%) dan pengetahuan kurang 

terbanyak terdapat pada usia 16 tahun dan 17 tahun yang sama-sama 

memiliki jumlah sebanyak 16 orang (6,4%). Dari gambar tersebut, 

dapat dilihat bahwa semakin tinggi usia responden, tingkat 

pengetahuan yang dimiliki semakin tinggi juga. 
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b. Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.6 Gambaran Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Jenis Kelamin 

(n=251) 

Jenis 

Kelamin 

Tingkat Pengetahuan 
Total 

Baik (>11) 
Cukup 

 (11-9) 
Kurang (<9) 

N % N % N % N % 

Laki-Laki 37 14,7 47 18,7 21 8,4 105 41,8 

Perempuan 59 23,5 68 27,1 19 7,6 146 58,2 

Total 96 38,2 115 45,8 40 15,9 251 100 

Sumber : Data Primer 2016 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dalam 

kategori baik terbanyak adalah perempuan sebanyak 59 orang 

(23,5%),  dengan 68 orang (27,1%) dengan pengetahuan baik dan 19 

orang (7,6%) dengan pengetahuan kurang.  

c. Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Riwayat Konjungtivitis 

Tabel 4.7 Gambaran Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Riwayat 

Konjungtivitis (n=251) 

Riwayat 

Konjungtivitis 

Tingkat Pengetahuan Total 

Baik 

(>11) 

Cukup 

(11-9) 
Kurang (<9)  

N % N % N % N % 

Ya 67 26,7 78 31,1 22 8,8 167 66,5 

Tidak 29 11,6 37 14,7 18 7,2 84 33,5 

Total 96 38,2 115 45,8 40 15,9 251 100 

Sumber : Data Primer 2016 
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Dilihat dari tabel  4.7, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan 

dalam kategori cukup tertinggi adalah pada responden yang memiliki 

riwayat konjungtivitis, yaitu sebanyak 78 orang (31,1%), dengan 67 

orang (26,7%) pengetahuan baik dan 22 orang (8,8%) dengan 

pengetahuan kurang. 

d. Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Sumber Informasi 

Tabel 4.8 Gambaran Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Sumber 

Informasi (n=251) 

Sumber 

Informasi 

Tingkat Pengetahuan Total 

Baik (>11) 
Cukup (11-

9) 
Kurang (<9)  

N % N % N % N % 

Keluarga 53 21,1 54 21,5 13 5,2 120 47,8 

Media 

Cetak 
4 1,6 8 3,2 0 0 12 4,8 

Media 

Elektronik 
5 2 5 2 4 1,6 14 5,6 

Penyuluhan 0 0 0 0 2 0,8 2 0,8 

Tidak dapat 

Informasi 
34 13,5 48 19,1 21 8,4 103 41 

Total 96 38,2 115 45,8 40 15,9 251 100 

Sumber : Data Primer 2016 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang 

mendapatkan informasi dari keluarga memiliki tingkat pengetahuan yang 

cukup yaitu sebanyak 54 orang (21,5%), dengan 53 orang (21,1%) 

berpengetahuan baik dan 13 orang (5,2%)  berpengetahuan kurang.  
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B. PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden 

a. Kelas dan Usia 

MAN 1 Yogyakarta memiliki jumlah murid yang berbeda tiap 

kelasnya. Kelas X sebesar 88 orang (35,1%), kelas XI sebesar 80 orang 

(31,9%) dan kelas XII sebesar 83 orang (33,1%). Hal ini disebabkan 

oleh jumlah murid yang keluar dan  masuk di sekolah ini berbeda. 

Dilihat dari segi usia, sebagian besar dari responden pada penelitian ini 

adalah yang berusia 17 tahun. Usia 16 -17 tahun merupakan masa 

remaja pertengahan yang menduduki bangku SMA.  

Pada usia ini, merupakan masa dimana seseorang ada pada transisi 

masa remaja pertengahan dan remaja akhir. terjadi perubahan psikologi 

(mental yang taraf berpikirnya semakin matang) yang mengakibatkan 

kemampuan untuk menghipotesis dan berhadapan dengan abstraksi. 

Selain itu, remaja diusia ini merupakan masa mencari jati diri atau 

identitas sendiri sehingga rasa ingin tahu terhadap sesuatu hal yang baru 

sangat besar sehingga mudah menyerap informasi yang diperoleh baik 

dari keluarga, media dan sebagainya. Akan tetapi pada usia ini, 

pendirian remaja masih labil sehingga informasi yang diterima 

terkadang pemahamannya masih keliru (Mubarak, dkk, 2007). 
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b. Jenis Kelamin 

Pada penelitian ini, jenis kelamin responden didominasi oleh 

perempuan dengan jumlah sebanyak 146 orang (58,2%) sedangkan pada 

laki-laki sebanyak 105 orang (41,8%).  Menurut Elliott (2000), terdapat 

beberapa perbedaan hal pada murid terkait perbedaan gender. Salah satu 

perbedaan tersebut adalah anak laki-laki lebih unggul dalam hal 

keterampilan spasial daripada anak perempuan. Meskipun begitu, anak 

perempuan dinyatakan lebih unggul dalam hal verbal dibandingkan anak 

laki-laki yang sering mengalami masalah dalam hal berbahasa. 

Perbedaan gender ini tampaknya juga berpengaruh pada besarnya 

motivasi siswa untuk berprestasi dalam memperoleh pengetahuan. 

Secara biologis, perbedaan beberapa struktur otak anak perempuan 

dan laki-laki berbeda dalam beberapa hal seperti kemampuan 

memproses, menanggapi informasi atau menyimpan informasi. Sasser 

(2010) menjelaskan bahwa perempuan umumnya memiliki 

hippocampus lebih besar dari pada laki-laki, sehingga berpotensi 

meningkatkan memori penyimpanan jangka panjang yang lebih baik. 

Lebih lanjut, Sasser (2010) juga mengungkapkan bahwa otak 

perempuan menerima sekitar 20% lebih banyak aliran darah dan 

memiliki koneksi saraf yang lebih banyak. Hal tersebut memungkinkan 

perempuan dapat memproses dan menanggapi informasi yang lebih 
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cepat, sehingga perempuan memiliki pengetahuan yang lebih baik dari 

pada laki-laki (Witelson dalam Pambudiono, 2016). 

c. Riwayat Konjungtivitis 

Sebagian besar responden pada penelitian ini pernah mengalami 

konjungtivitis dengan jumlah 167 orang (66,5%). Menurut Notoatmodjo 

(2012), pengalaman merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan. Pengalaman dapat diperoleh dari diri sendiri atau orang 

lain sehingga dapat memperluas pengetahuan seseorang. 

d. Sumber Informasi 

Sumber-sumber informasi yang didapatkan oleh responden pada 

penelitian ini didominasi oleh keluarga yaitu sebanyak 120 orang 

(47,8%). Dalam hal ini, yang termasuk dalam keluarga adalah orang tua. 

Penelitian ini didominasi oleh keluarga dikarenakan responden tidak 

pernah mendapatkan informasi tentang konjungtivitis, sehingga pada 

saat responden terkena konjungtivitis, mereka akan mencari informasi 

tentang konjungtivitis kepada keluarga. 

Menurut Ircham (2007), keluarga merupakan seorang yang 

bertanggung jawab terhadap perilaku, sikap serta pengetahuan anak dan 

keluarga merupakan orang terdekat anak untuk melakukan komunikasi. 

Remaja juga lebih percaya pada orang tua. Remaja juga lebih merasa 

senang dan aman untuk apabila ia mendapatkan sumber informasi yang 

dibutuhkan dari keluarga atau teman sebayanya.  
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2. Presentasi Jawaban per Komponen Pengetahuan Remaja tentang 

Konjungtivitis  

Dalam penelitian ini, didapatkan tiga komponen yang memiliki nilai 

benar terbanyak dari 7 komponen. Komponen pertama yang memiliki 

jawaban benar terbanyak terdapat pada pencegahan dengan jumlah 212 

orang (84,5%). Hal ini menunjukkan bahwa remaja di MAN 1 Yogyakarta 

memiliki pengetahuan baik tentang pencegahan pada konjungtivitis. 

Komponen kedua adalah tanda dan gejala dengan jumlah 210 orang (83,7%) 

dimana pengetahuan remaja adalah baik. Dan komponen ketiga yang 

dijawaba benar terbanyak adalah pengobatan dengan jumlah 203 orang 

(81%) yang menunjukkan bahwa pengetahuan remaja terhadapat pengobatan 

konjungtivitis adalah baik.  

Terdapat 2 jawaban benar yang dijawab paling sedikit oleh remaja 

yaitu pada komponen penularan dengan jumlah 130 orang (51,8%), sehingga 

dapat diketahui bahwa pengetahuan remaja terhadap penularan konjungtivits 

adalah kurang. Hal ini disebabkan karena banyak remaja yang masih 

mempercayai mitos bahwa konjungtivitis dapat menular melalui tatapan 

mata dengan penderita. 

Komponen kedua yang dijawab benar paling sedikit oleh remaja 

adalah pengertian dengan jumlah 134 orang (53,4%), yang menunjukkan 

bahwa pengetahuan remaja terhadap pengertian konjungtivitis adalah 

kurang. 
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3. Gambaran Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, 

Riwayat Konjungtivitis dan Sumber Informasi 

a. Gambaran Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Usia 

Penelitian ini mengukur seberapa tinggi tingkat pengetahuan remaja 

tentang konjungtivits berdasarkan  usia dengan hasil responden 

dikategorikan baik pada usia 17 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa, usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang. Semakin tinggi usia seseorang maka semakin 

baik pula tingkat pengetahuannya (BKKBN,   2013) 

b. Gambaran Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Jenis Kelamin 

Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki 

pengetahuan cukup lebih tinggi dengan jumlah 68 orang (27,1%) dari 

pada laki-laki. Selain itu, laki-laki  memiliki pengetahuan kurang lebih 

tinggi dibandingkan perempuan.  

Menurut Sasster (2010), terdapat beberapa perbedaan struktur otak 

anak perempuan dan laki-laki, yaitu dalam kemampuan memproses, 

menanggapi informasi atau menyimpan informasi. Selain perbedaan 

itu, Sasster mengungkapkan bahwa perempuan memiliki hippocampus 

lebih besar dari pada laki-laki sehingga berpotensi meningkatkan 

memori penyimpanan jangka panjang lebih baik, sehingga perempuan 

memiliki pengetahuan lebih baik dari pada laki-laki (Witelson dalam 

Agung, 2016). 
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c. Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Riwayat Konjungtivitis 

Pada penelitian ini, didapatkan bahwa responden yang memiliki 

tingkat pengetahuan cukup terbanyak adalah responden yang memiliki 

riwayat atau pernah mengalami konjungtivitis dengan jumlah 78 orang 

(31,1%). Selain itu, responden yang memiliki tingkat pengetahuan 

buruk terbanyak adalah responden yang pernah mengalami 

konjungtivitis. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya informasi yang 

diterima oleh responden tersebut. 

Menurut Machfoedz (2010), pengetahuan adalah kumpulan dari 

pengalaman-pengalaman seseorang sehingga responden mampu 

menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengetahuan akan terus bertambah sesuai dengan proses pengalaman 

manusia yang dialami, sumber informasi yang baru didapatkan 

merupakan pengganti pengetahuan yang telah diperolah sebelumnya 

(Mubarak,2012). 

d. Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Sumber Informasi 

Data yang didapatkan dari penelitian menunjukkan bahwa 

responden yang mendapatkan informasi dari keluarga memiliki tingkat 

pengetahuan cukup terbanyak dengan jumlah 54 orang (21,5%). Dari 

penelitian ini, diketahui bahwa hampir seluruh responden belum 

pernah mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi tentang 
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konjungtivitis, sehingga apabila responden terkena konjungitivitis 

mereka akan bertanya kepada keluarga  tentang konjungtivitis.  

Menurut Ircham (2007), keluarga merupakan seorang yang 

bertanggung jawab terhadap perilaku, sikap serta pengetahuan anak 

dan keluarga merupakan orang terdekat anak untuk melakukan 

komunikasi. Remaja juga lebih percaya pada orang tua ataupun teman 

sebayanya. Remaja juga lebih merasa senang dan aman apabila ia 

mendapatkan sumber informasi yang dibutuhkan dari keluarga.  

4. Pengetahuan Responden tentang Konjungtivitis 

Hasil penelitian ini didapatkan gambaran pengetahuan responden 

tentang konjungtivitis masuk dalam kategori pengetahuan cukup dengan 

jumlah 115 orang (45,8%). Hal ini terjadi karena kurangnya sumber 

informasi yang diberikan, baik itu dari dalam sekolah ataupun luar sekolah 

dan hanya mendapatkan informasi dari keluarga dimana pengetahuan 

tentang konjungtivitis pada keluarga belum tentu baik. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Erwin (2012) yang 

menyatakan bahwa tingkat pengetahuan siswa-siswi di SMA Methodist 

Pematangsiantar tentang konjungtivitis adalah cukup dengan jumlah 

responden 61 orang (73,6%), pengetahuan baik dengan jumlah 14 orang 

(16,8%) dan pengetahuan kurang dengan jumlah 8 orang (9,6%).  

Menurut Notoatmodjo (2012), Pengetahuan merupakan penginderaan 

manusia atau hasil dari tahu setelah orang melihatdan mengamati sesuatu 
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terhadap objek melalui indera yang dimilikinya dan sebagian besar 

diperoleh melalui indera mata dan telinga. Pengetahuan seseorang dapat 

dipengaruhi oleh faktor usia, pengalaman, dan sumber informasi yang 

digunakannya.  

Usia mempengaruhi pengetahuan seseorang karena pola pikir yang 

terus mengalami perubahan sepanjang hidupnya. Semakin bertambah usia 

akan semakin berkembang daya tangkap juga pola pikir seseorang dan 

akan menurun sejalan bertambahnya usia pula (Budiman dan Riyanto, 

2013). Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa usia remaja 

terbanyak adalah 17 tahun, dimana usia tersebut termasuk pada kelompok 

fase remaja madya. Pada usia ini, terjadi perubahan psikologi (mental 

yang taraf berpikirnya semakin matang) yang mengakibatkan kemampuan 

untuk menghipotesis dan berhadapan dengan abstraksi. Selain itu, remaja 

diusia ini merupakan masa mencari jati diri atau identitas sendiri sehingga 

rasa ingin tahu terhadap sesuatu hal yang baru sangat besar sehingga 

mudah menyerap informasi yang diperoleh baik dari keluarga, media dan 

sebagainya. Akan tetapi pada usia ini, pendirian remaja masih labil 

sehingga informasi yang diterima terkadang pemahamannya masih keliru, 

untuk itu terkait pengetahuan konjungtivitis perlu dilakukan pemberian 

informasi yang benar dan tepat (Mubarak, dkk, 2007). 

Sumber informasi terbanyak yang diperoleh remaja adalah keluarga 

sebanyak 120 orang (47,8%). Budiman dan Riyanto (2013) mengatakan 
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bahwa sumber informasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan. Informasi ini berupa data, teks, gambar, suara, kode, 

program komputer, dan basis data yang dapat memerikan pengaruh 

jangka pendek (immediate impact). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi (2015), yaitu meningkatkan pengetahuan pendidikan kesehatan 

melalui layanan informasi pada siswa menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan persentase pada tingkat pengetahuan siswa sebelum dan 

setelah subjek penelitian diberikan informasi, yaitu dari kategori rendah 

dengan jumlah 39% menjadi kategori baik dengan jumlah 75%. Oleh 

karena itu, sumber informasi dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang 

berupa perubahan atau peningkatan pengetahuan  

Kebenaran pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman yang 

dimiliki seseorang. Masa lalu menjadi salah satu pengetahuan sebagai 

pertimbangan dalam memecahkan masalah yang sama (Budiman dan 

Riyanto, 2013). Orang yang memiliki pengalaman akan mempunyai 

pengetahuan yang baik bila dibandingkan dengan orang yang tidak 

memiliki pengalaman (Mubarak, 2007). Oleh karna itu, pengalaman 

menjadi faktor yang mempengaruhi pengetahuan. 
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C. Kekuatan dan Kelemahan 

1. Kekuatan 

Penelitian ini belum pernah dilakukan di MAN 1 Yogyakarta. Selain 

itu, penelitian mengenai Tingkat Pengetahuan Remaja tentang 

Konjungtivitis jarang dilakukan oleh penelitian lain. 

Dalam penelitian ini, terdapat banyak responden dan kuesioner tingkat 

pengetahuan tentang konjungtivitis dikembangkan oleh peneliti sendiri 

dan telah dilakukan uji validitas dan uji reliabelitas untuk mengetahui 

setiap item yang valid. 

Saat melakukan penelitian di MAN 1 Yogyakarta, peneliti tidak 

mengunakan asisten. Selain itu, guru yang mengajar di kelas ikut 

membantu menyebarkan kuesioner kepada murid dan mengumpulkannya 

kembali sesuai jumlah yang diberikan.  

 

2. Kelemahan 

a. Penelitian mengenai tingkat pengetahuan remaja tentang konjungtivitis 

tidak banyak. 

 

 

 


