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Abstract 

Conjunctivitis is a disease that occuredaround the world and may infect people regardless the 

age. Conjunctivitis is included as one of 10 disease mostly suffered by outpatients in Indonesia 

Hospital (135.749 patients). Conjunctivitis must be quickly addressed since it may lead to other 

complications depending on the etiology.  A common complication of conjunctivitis is the loss of 

vision that willinfluence the patients in doing their daily activities. 

This research aimed to find out the level of middle adolescent knowledge about conjunctivitis in 

MAN 1 Yogyakarta  

This research was a descriptive research using survey as its approach. The sample used was  

251 respondents with relative accuracy (d) of 5%. Sampling techniques of research conducted by 

stratified random sampling method. The data was collected by using questionnaire. The data was 

analyzed using descriptive statistic method. 

The result showed that level of middle adolescent knowledge in MAN 1 Yogyakarta in category 

enough as many as 115 respondents (45.8%), good knowledge of as many as 96 respondents 

(38.2%) and less knowledge as many as 40 respondents (15.9%).  

The level of middle adolescent knowledge about conjunctivitis in MAN 1 Yogyakarta was 

enough. It is expected that the schools can provide better counseling about conjunctivitis through 

the school health program or in collaboration with the Health Department in Yogyakarta. 
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INTISARI 

Latar Belakang : Konjungtivitis adalah penyakit yang terjadi di seluruh dunia dan dapat diderita 

oleh seluruh masyarakat tanpa dipengaruhi usia. Konjungtivitis harus cepat ditanggapi karena 

bisa menyebabkan komplikasi yang bervariasi tergantung dari jenis penyebabnya. Komplikasi 

umum dari konjungtivitis adalah penurunan ketajaman penglihatan yang akan sangat 

mempengaruhi penderita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja madya di MAN 

1 Yogyakarta terhadap konjungtivitis. 

Metode Penelitian : Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan survey. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 251 orang dengan tingkat ketepatan 

relatif (d) sebesar 5%. Tehnik pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode stratified 

random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. 

Hasil Penelitian : Tingkat pengetahuan remaja madya di MAN 1 Yogyakarta dalam kategori 

cukup yaitu sebanyak 115 anak (45.8%),  pengetahuan baik sebanyak 96 orang (38.2%) dan 

pengetahuan kurang sebanyak 40 orang (15.9%).  

 

Kesimpulan dan Saran : Tingkat pengetahuan remaja madya di MAN 1 Yogyakarta adalah 

cukup. Diharapkan pihak sekolah dapat memberikan penyuluhan yang lebih baik mengenai 

konjungtivitis melalui Usaha Kesehatan Sekolah atau bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di 

Yogyakarta. 

Kata Kunci : Tingkat pengetahuan, remaja madya, konjungtivitis 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pendahuluan 

 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
1
. 

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
2. 

 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
3. 

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
4
. 

Studi yang dilakukan mengatakan 

bahwa konjungtiva pada anak dan 

remaja di Taipe,Taiwan relatif tinggi
5
.  

Salah satu penelitian yang dilakukan 

oleh 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
6
. Berdasarkan tingkat 

pendidikan yang paling banyak terkena 

konjungtivitis sesuai dengan penelitian 

yang telah dilakukan adalah SMA 

dengan jumlah 57 kasus
7
.  Data rawat 

jalan RSUD Sleman, Yogyakarta 

menyatakan konjungtivitis pada usia 15 

tahun – 24 tahun berada pada posisi 5 

dengan jumlah 143 kasus
8
. 

Usia mempengaruhi terhadap daya 

tangkap dan pola pikir seseorang.  

Semakin bertambah usia akan semakin 

berkembang pula pola pikirnya, 

sehingga pengetahuan yang diperoleh 

semakin membaik
9
.
 
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.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, 

banyak remaja yang tidak mengetahui 

apa itu konjungtivitis dan banyak 

persepsi remaja yang kurang tepat 

mengenai konjungtivitis terutama pada 

penularan dan pengobatan. 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. Oleh karena itu, peneliti 

ingin melakukan penelitian tentang 

gambaran tingkat pengetahuan remaja 

madya tentang konjungtivitis di MAN 1 

Yogyakarta. 

 

Bahan dan Cara 

 Penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

jenis rancangan survey yang digunakan 

untuk menyediakan informasi yang 

berhubungan dengan prevalensi, 

distribusi dan hubungan antarvariabel 

dalam suatu populasi. Penelitian ini 

dilakukan dengan membagikan 

kuesioner pada remaja di MAN 1 

Yogyakarta untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan remaja tentang 

konjungtivitis. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 667 

orang. Teknik penentuan sampel 

menggunakan Stratified random 

sampling dan didapatkan jumlah sampel 

sebanyak 251 orang. 

 Dalam penelitian ini terdapat satu 

variabel, yaitu tingkat pengetahuan 

remaja tentang konjungtivitis. 

Instrument dalam penelitian ini berupa 

kuesioner dengan pernyataan yang 

dibuat secara terstruktur dan sistematis 

serta diberikan kepada responden untuk 

mengumpulkan data-data yang 

diperlukan dalam penelitian. Kuesioner 

yang digunakan berupa kuesioner data 

demografi dan kuesioner penilaian 

tingkat pengetahuan remaja tentang 

konjungtivitis. 

Penelitian ini dilaksanakan di 

lingkungan MAN 1 Yogyakarta, pada 

bulan April 2016. Pelaksanaan 

penelitian diawali dengan melakukan 

kontrak waktu dengan guru. Kemudian 

responden diberikan kuesioner pada 

waktu yang sudah ditentukan. Setelah 

itu, kuesioner dikumpulkan kembali dan 

dilakukan pengecekan kelengkapan 

jawaban dan jumlah kuesioner yang 

terkumpul. 

Analisa penelitian ini menggunakan 

analisa deskriptif dengan analisa 

univariat. Data akan menunjukkan 

gambaran dan ringkasan secara ilmiah 

dalam bentuk tabel atau grafik. Salah 

satu pengamatan yang dilakukan pada 

tahap analisis deskriptif adalah 

pengamatan terhadap tabel frekuensi 

yang terdiri dari frekuensi dan 

persentase. 

 

Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian berupa data 

demografi responden dan hasil 

penelitian tingkat pengetahuan remaja 

madya tentang konjungtivitis yang 

didapatkan dari pengisian kuesioner 

oleh responden. 



Tabel Gambaran Karakteristik 

Responden Di MAN 1 Yogyakarta 

(n=251) 

 

 

No Karakteristik  

Subyek Penelitian 

Jumlah % 

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 

Berdasarkan  tabel di atas, 

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%). 

Tabel Persentase Jawaban per 

Komponen tentang Konjungtivitis 

(n=251) 

Sumber: data primer 

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 



 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%). 

 

 

Tabel. Persentase Tingkat Pengetahuan 

tentang Konjungtivitis (n=251) 

Kategori  Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Kurang 40 15.9 

Cukup 115 45.8 

Baik 96 38.2 

Jumlah 251 100 

 Sumber: data primer 

Berdasarkan tabel dapat diketahui 

bahwa mayoritas remaja madya di 

MAN 1 Yogyakarta memiliki tingkat 

pengetahuan cukup tentang 

konjungtivitis sebanyak 115 orang 

(45.8%), pengetahuan baik 96 orang 

(38.2%) dan pengetahuan cukup 

sebanyak 40 orang (15.9%). 

 

Diskusi 

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%).  

Pengetahuan merupakan 

penginderaan manusia atau hasil dari 

tahu setelah orang melihatdan 

mengamati sesuatu 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
10

.  

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
11

. 

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
12

. 

Sumber informasi terbanyak yang 

diperoleh remaja adalah keluarga 

sebanyak 120 orang (47.8%). Budiman 

dan Riyanto (2013) mengatakan 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
11

. Orang yang 

memiliki pengalaman akan mempunyai 

pengetahuan yang baik bila 

dibandingkan dengan orang yang tidak 

memiliki pengalaman
12

. Oleh karna itu, 

pengalaman menjadi faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan. 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang dilakukan oleh 

peneliti dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Tingkat pengetahuan remaja madya 

di MAN 1 Yogyakarta dalam 

kategori cukup yaitu sebanyak 115 

anak (45.8%),  pengetahuan baik 

sebanyak 96 orang (38.2%) dan 

pengetahuan sedang sebanyak 40 

orang (15.9%). 

2. Pernyataan tentang konjungtivitis 

yang diketahui oleh responden 

dengan nilai tertinggi yaitu pada item 

pernyataan tentang pencegahan 

terhadap konjungtivitis sebanyak 212 

orang (84.5%) dan nilai terendah 

yaitu pada item pernyataan tentang 

penularan konjungtivitis sebanyak 

130 orang (51.8%) 

 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian Tingkat 

Pengetahuan Remaja Madya tentang 

Konjungtivitis di MAN 1 Yogyakarta, 

maka saran yang dapat disampaikan 

peneliti adalah : 

1. Bagi Pemerintah 

Pemerintah diharapkan dapat 

memberikan pendidikan kesehatan 

terkait konjungtivitis kepada remaja, 

karena walaupun konjungitivitis 

merupakan penyakit yang tidak 

berbahaya, apabila diberikan 

penanganan yang telat dan tidak 

tepat dapat menyebabkan komplikasi 

seperti glaukoma dan kebutaan. 

2. Bagi Perawat 

Perawat baik yang bekerja di 

puskesmas ataupun rumah sakit perlu 

melibatkan para siswa/siswi dalam 

upaya meningkatkan pengetahuan 

terhadap konjungtivitis dengan 

melakukan penyuluhan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 



Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat membantu peneliti lain yang 

berminat dalam penyempurnaan 

penelitian ini dan dapat dijadikan 

sebagai dasar penelitian selanjutnya. 
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