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Abstrak 

 

Mata merah adalah gejala penyakit akibat peradangan infeksi lapisan transparan yang 

terletak di bagian dalam kelopak mata dan di bagian yang menutupi putih mata. Banyak jenis 

tanaman yang digunakan secara tunggal maupun ramuan terbukti sebagai bahan peliharan kesehatan. 

Tanaman herbal yang berkhasiat untuk mata merah adalah, daun sirih, tanduk rusa, bawang putih, 

air mawar, kunyit, kentang, dan susu murni .  

Metode penelitian dalam karya tulis ilmiah ini dengan menggunkan metode penelitian survey 

analitik dengan cara pendekatan cross sectional study yang di kumpulkan secara bersamaan dan 

dilakukan dengan penyebaran kuisioner. 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sebanyak 28 orang siswa yang mengetahui 

pentingnya penyuluhan kesehatan mata di sekolah dan sebanyak 2 orang siswa yang tidak tahu 

pentingnya penyuluhan kesehatan mata di sekolah. Berdasarkan obat herbal, obat herbal aman 

sebanyak 27 orang dan obat herbal tidak aman sebanyak 3 orang. Berdasarkan mata merah di 

temukan sebanyak 27 orang siswa yang tidak mengalami mata merah dan 3 orang siswa mengalami 

mata merah. 

Berdasarkan analisa statistik, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikasi antara 

penyuluhan kesehatan mata dengan mata merah, akan tetapi tidak ada hubungan yang signifikan 

antara obat herbal dan mata merah pada siswa Puskesmas Batang Kuis. 

 

Kata Kunci : Mata Merah, Obat Herbal, Penyuluhan Kesehatan Mata 

 

PENDAHULUAN 

 

Mata merah merupakan keluhan 

penderita yang sering kita dengar. Keluhan ini 

timbul akibat terjadinya perubahan warna bola 

mata yang sebelumnya berwarna putih berubah 

menjadi merah. Mata merah adalah gejala 

penyakit akibat peradangan atau infeksi lapisan 

transparan yang terletak di bagian dalam 

kelopak mata dan dibagian yang menutupi 

putih mata. (Prof. Dr. H Sidarta Ilyas, 2014) 

  Gejala mata merah terjadi akibat 

membesarnya pembuluh darah pada bagian 

putih mata atau kelopak mata. Pembesaran 

tersebut timbul sebagai reaksi mata terhadap 

iritasi, infeksi, atau peradangan. Konjungtivitis 

atau iritasi mata sering terjadi di Indonesia 

akibat paparan zat kimia (sabun atau sampo), 

hingga infeksi (virus,bakteri,dan jamur). Mata 

merah dapat menyebabkan mata menjadi 

nyeri,gatal,berair hingga pembengkakan di 

sekitar area mata. (Paisal, 2017) 

WHO membuat program vision 2020 

yang direkomendasikan untuk beradaptasi oleh 

negara-negara anggotanya. Vision 2020 adalah 

suatu inisiatif global untuk penanganan 

kebutaan dan gangguan penglihatan di seluruh 

dunia. Di Indonesia,vision 2020 telah 

dicanangkan pada tanggal 15 Februari 2000 

oleh ibu Megawati Soekarnoputri sebagai 

Wakil Presiden saat itu. (Global Data on Visual 

Impairment 2010, WHO 2012) 

Dalam upaya mencapai vision 2020 ini 

WHO telah menetapkan setiap hari kamis 

minggu kedua di bulan Oktober sebagai hari 

Penglihatan Sedunia (World Sight Day/WSD) 

yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2000. 

(InfoDatin, 2014) 

Tahun 2014 ini WSD jatuh pada 

tanggal 9 Oktober. Tema besar WSD yang 

diangkat oleh WHO melanjutkan tema 

sebelumnya yaitu “Universal Eye Health”  
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dengan pesan khusus “No More Avoidable 

Blindness”. Sekitar 80% gangguan penglihatan 

dan kebutaan di dunia dapat dicegah. Dua 

penyebab terbanyak adalah gangguan refraksi 

dan katarak, yang keduanya dapat ditangani 

dengan hasil yang baik dan cost-effective di 

berbagai negara termasuk 

indonesia.(Infodatin,2014) 

Sebagai titik awal perencanaan 

program penanggulangan kebutaan dan 

gangguan penglihatan yang  direkomendasikan 

oleh WHO melalui vision 2020 adalah 

ketersediaan dan menangani keadaan kebutaan 

dan gangguan penglihatan disuatu wilayah atau 

negara melalui metode survei yang dapat 

diandalkan. (InfoDatin,2014) 

Ketersediaaan data ini sangat agar 

program penanganan kebutaan dan gangguan 

penglihatan dirancang berdasarkan 

permasalahan yang muncul di masyarakat 

sehingga dapat dilakukan perencanaan 

program yang efektif dan efesien. Pada 

dokumen WHO, WHA 66.4 tahun 

2013,menuju Universal Eye Health 2014-

2019, terdapat tiga indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur kemajuan 

kesehatan mata di tingkat nasional di suatu 

negara, yaitu; 

• Prevalensi Kebutaan dan gangguan 

penglihatan 

• Jumlah kesehatan mata 

• Jumlah operasi katarak, yang dapat berupa 

angka CSR (Cataract Surgical rate) atau 

CSC (Cataract Surgical Coverage) 

Ketiga indikator ini merupakan terget 

global dan telah ditetapkan pula dalam action 

plannya bahwa penurunan prevalensi 

gangguan penglihatan (yang dapat dicegah) 

mencapai 25% di tahun 2019. (InfoDatin,2014) 

Menurut data WHO, yaitu organisasi 

kesehatan dunia pada tahun 2010, diperkirakan 

setiap 1 menit ada 1 orang yang mengalami 

kebutaan di Indonesia. Dan mayoritas orang-

orang yang mengalami kebutaan di Indonesia 

hidup dalam kemiskinan serta kondisi ekonomi 

yang lemah. 

Data gangguan penglihatn di seluruh 

dunia diperoleh dari hasil estimasi yang 

dilakukan oleh WHO. Klasifikasi gangguan 

penglihatan yang digunakan adalah 

berdasarkan tajam penglihatan. Low vision jika 

tajam penglihatan berkisar <6/18->3/60 dan 

buta jika tajam penglihatan kurang dari 3/60. 

Estimasi jumlah orang dengan gangguan 

penglihatan di seluruh dunia pada tahun 2010 

adalah 285 juta orang atau 4,24% 

populasi,sebesar 0.58% atau 39 juta orang 

menderita kebutaan dan 3,65% atau 246 juta 

orang mengalami low vision. 65% orang 

dengan gangguan penglihatan dan 82% dari 

penyandang kebutaan berusia 50 tahun atau 

lebih. (Global Data on Visual Impairment 

2010, WHO 2012) 

Penyebab gangguan penglihatan 

terbanyak di seluruh dunia adalah gangguan 

refraksi yang tidak terkoreksi, diikuti oleh 

katarak dan glukoma. Sebesar 18% tidak dapat 

ditentukan dan 1% adalah gangguan 

penglihatan sejak masa kanak-kanak. (Global 

Data on Visual Impairment 2010, WHO 2012) 

Data nasional mengenai besaran 

masalah gangguan indera penglihatan pernah 

dikumpulkan melalui berbagai survei, antara 

lain Survei Kesehatan mata, Survei Kesehatan 

Nasional/Survei Kesehatan Rumah Tangga, 

Riset Kesehatan Dasar dan Rapid Assesment of 

Avoidable Blindness (RAAB). 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

2007 dan 2013 mengumpul data mengenai 

kesehatan indera penglihatan. Dalam 

Riskesdas 2017 maupun 2013, Responden 

yang diperiksa adalah responden yang berusia 

6 tahun keatas dan memungkinkan untuk 

diperiksa visusnya. Pemeriksaan dilakukan 

tanpa atau dengan koreksi optimal. Untuk 

tahun 2013, Responden yang di analisis 

berjumlah 924.780 orang. Responden 

diklasifikasikan menderita sever visual 

impairmentjika tajam penglihatan berkisar 

antara <6/6- ≥3/60 dan diklasifikasikan 

menyandang kebutaan jika tajam penglihatan 

<3/60.  

Rapid Assessment of Avoidable 

Blindness (RAAB) merupakan standar 

pengumpulan data kebutaan dan gangguan 

penglihatan yang ditetapkan oleh WHO, 

melalui Global Action Plan (GAP) 2014-2019. 

RAAB merupakan survei berbasis populasi 

untuk menderita kebutaan dan gangguan 

penglihatan dan layanan perawatan mata pada 

orang-orang berusia 50 tahun keatas, 

mengingat berbagai penelitian didapatkan 

sekitar 85% kebutaan terdapat pada usia 50 

tahun dan lebih. RAAB dapat memberikan 
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prevalensi kebutaan dan gangguan 

penglihatan, penyebab utamanya, output dan 

kwalitas layanan perawatan mata, hambatan, 

cakupan bedah katarak dan indikator lain dari 

layanan perawatan mata di daerah geografis 

tertentu. 

 Survei RAAB di Indonesia sampai saat ini 

telah dilakukan di 3 provinsi yaitu Sulawesi 

Selatan, Jawa Barat, dan Nusa tenggara Barat. 

Untuk dapat benar-benar mewakili Indonesia 

di perlukan RAAB di beberapa provinsi yaitu : 

3 provinsi di Sumatra, 4 provinsi di Jawa, 1 

provinsi di Kalimantan, 2 provinsi di sulawesi, 

Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara 

Timur, Maluku, dan Papua. (InfoDatin,2014) 

METODOLOGIPENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan penulis 

dalam penulisan karya ilmiah ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan metode penelitan 

survey analitik dengan cara pendekatan cross 

sectional study dimana data yang menyangkut 

variabel bebas atau resiko dan variabel terikat 

atau variabel akibat, yang dikumpulkan secara 

bersamaan, dilakukan dengan penyebaran 

kuesioner (Notoadmojo,2016). 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Puskesmas 

Batang Kuis. 

 

Waktu Penelitian 

Direncanakan penelitian ini berlangsung pada 

bulan Maret-Juli 2018. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian 

atau yang diteliti (Notoadmojo, 2016). 

Populasi penelitian adalah siswa kelas 2 

Puskesmas Batang Kuis yang mengalami 

gangguan atau keluhan pada mata sebanyak 30 

orang siswa tahun 2018. 

 

Sampel 

Sampel merupakan objek yang diteliti dan 

dianggap mewakili seluruh populasi 

(Notoadmojo,2016). 

 

Untuk menentukan jumlah sampel, penelitian 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

n =
N

1 + N(α)2
+

43

1 + 430,1)2
=

43

1.43
= 30 sampel 

 

Besar sampel dalam penelitian ini adalah 30 

orang siswa Puskesmas Batang Kuis. 

 

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data disini 

menggunakan pengisian  kuesioner. Jenis 

kuesioner disini menggunakan kuesioner untuk 

observasi ( form of observation). Agar 

observasi itu terarah dan dapat memperoleh 

data yang benar-benar diperlukan, maka 

sebaiknya dalam melakukan observasi juga 

mempergunakan daftar pernyataan yang lebih 

dikenal sebagai lembar atau daftar tilik (chek 

list) yang disiapkan terlebih dahulu. Bentuk 

pernyataan di sini adalah bentuk pernyataan 

terbuka (open ended) dengan free response 

question pernyataan ini memberikan 

kebebasan kepada responden untuk menjawab. 

Prosedur Analisis Data 

Pengolahan Data 

Pengelolahan data merupakan proses yang 

sangat penting dalam penelitian, oleh karena 

itu harus dilakukan dengan baik dan benar. 

Kegiatan dalam proses pengolahan data adalah 

: 

1. Editing  

Hasil dari pernyatan kuesioner perlu 

disunting terlebih dahulu. Kalau masih 

ada data atau informasi yang kurang 

lengkap maka kuesioner tersebut 

dikeluarkan. 

 

2. Coding 

Mengubah  data berbentuk kalimat atau 

huruf menjadi data angka atau bilangan.  

 

3. Processing  

Mengolah jawaban-jawaban dari masing-

masing responden yang dalam bentuk 

“kode” (angka dan huruf). 

 

4. Cleaning  

Apabila semua data dari setiap sumber 

data atau responden selesai dimasukkan, 

perlu dicek untuk melihat kemungkinan 

adanya kesalahan-kesalahan kode, 

ketidaklengkapan, dan sebagainya, 
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kemudian dilakukan pembetulan atau 

koreksi (Notoadmojo,2016). 

 

AnalisaData 

a. Analisis Univariat 

Analisis Univariat bertujuan 

untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian 

yaitu hubungan penyuluhan kesehatan 

mata dengan pemberian obat herbal pada 

mata merah. 

 

b. Analisis Bivariat 

Analisi Bivariat yang dilakukan 

terhadap dua variabel yang di duga 

berhubungan atau berkolerasi. Dalam 

analisi bivariat ini dilakukan uji chi square 

dengan menggunakan SPSS 2016 dengan 

tingkat kepercayaan 95% atau α = 0.05. 

 

Hasil Penelitian 

Analisis Univariat 

Setelah dilakukan pengumpulan data 

maka dilakukan pengolahan data dan analisa 

data yang diperoleh, kemudian dimasukkan ke 

dalam tabel. Adapun dari pengolahan data 

tersebut dapat dilihat dari table berikut ini: 

1. Berdasarkan Penyuluhan Kesehatan Mata 

Dari hasil responden tentang 

penyuluhan kesehatan mata di Puskesmas 

Batang Kuisdapat dilihat dari tabel sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Penyuluhan Kesehatan Mata 

Puskesmas Batang Kuis 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diketahui 

bahwa dari 30 siswa/siswi yang tahu 

pentingnya penyuluhan kesehatan mata di 

sekolah sebanyak 28 siswa/siswi (93,3%) dan 

yang tidak tahu pentingnya penyuluhan 

kesehatan mata sebanyak 2  

orang (6.7%). 

 

2. Berdasarkan Obat Herbal 

3. Berdasarkan Mata Merah 

Dari hasil responden tentang mata 

merah siswa/siswi di Puskesmas Batang 

Kuisdapat dilihat dari tabel sebagai berikut: 

Tabel 2 distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan MataMerah Puskesmas 

Batang Kuis 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat 

diketahui bahwa dari 30 siswa.siswi yang 

mengalami mata merah sebanyak 3 orang 

(10,00), sedangkan yang tidak mengalami mata 

merah sebanyak 27 orang (90,00%). 

 

Analisis Bivariat 

Berdasarkan hasil penelitian yang di 

lakukan oleh peneliti di Puskesmas Batang 

Kuismengenai hubungan penyuluhan 

kesehatan mata dengan pemberian obat herbal 

pada mata merah dapat dilihat pada tabel silang 

di bawah ini: 

Berdasarkan uji statistic dengan 

menggunakan Person Chi-Square hubungan 

penyuluhan kesehatan mta dengan mata merah 

dapat di ketahui Asymp.Sig.(2-sided) 0.01 < 

0.05 maka Ho ditolak yaitu terdapat hubungan 

antara penyuluhan kesehatan mata dengan 

mata merah pada siswa/siswi Puskesmas 

Batang Kuis. 

Berdasarkan hasil uji statistic dengan 

menggunakan Person Chi-Square hubungan 

Obat Herbal dengan mata merah dapat 

diketahui Asymp.Sig.(2-sided) 0.720 < 0.05 

maka Ho di terima yaitu tidak terdapat 

hubungan antara obat herbal dan mata merah 

pada siswa/siswi Puskesmas Batang Kuis. 

 

Analisis Statistik Chi-Square Test 

Berdasarkan pedoman 

No 

Penyuluhan 

Kesehatan 

Mata 

Jumlah 

F % 

1 Tidak Tahu 2 6.7 

2 Tahu 28 93,3 

  Total 

  

30 100,0 

No Mata Merah 
Jumlah 

F % 

1 Mengalami Mata 

Merah 

3 10,00 

2 Tidak 

Mengalami Mata 

Merah 

27 90,00 

 Total 30 100,0 
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menghubungkan 𝑥2

ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

tersebut diatas menunjukkan bahwa 

probabilitas P = 0.01 artinya P < 0.05. Berarti 

signifikan, dan 𝑥2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (3.810) >𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

(3.683) berarti ada hubungan yang signifikan 

anatara penyuluhan kesehatan mata dengan 

mata merah di Puskesmas Batang Kuis. 

Berdasarkan pedoman 

menghubungkan 𝑥2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

tersebut diatas menunjukkan bahwa 

probabilitas P = 0.720 artinya P > 0.05. Berarti 

tidak signifikan, dan 𝑥2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (370) <𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

(358) berarti tidak ada hubungan yang 

signifikan anatara obat herbal dengan mata 

merah di Puskesmas Batang Kuis Tahun 2018. 

 

 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat 

diketahui bahwa dari 30 siswa/siswi yang tahu 

pentingnya penyuluhan kesehatan mata di 

sekolah sebanyak 28 siswa/siswi (93.3%) dan 

yang tidak tahu pentingnya penyuluhan 

kesehatan mata sebanyak 2 orang (6.7%). 

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat 

diketahui bahwa dari 30 siswa/siswi dengan 

obat herbal tidak aman sebanyak 3 orang 

(10,00), sedangkan dengan obat herbal aman 

sebanyak 27 orang (90,00%). 

Berdasarkan tabulasi silang hubungan 

penyuluhan kesehatan mta dengan mata merah 

dapat di ketahui Asymp.Sig.(2-sided) 0.01 < 

0.05 maka Ho ditolak yaitu terdapat hubungan 

antara penyuluhan kesehatan mata dengan 

mata merah pada siswa/siswi Puskesmas 

Batang Kuis. 

Berdasarkan hasil uji statistic dengan 

menggunakan Person Chi-Square hubungan 

Obat Herbal dengan mata merah dapat 

diketahui Asymp.Sig.(2-sided) 0.720 < 0.05 

maka Ho di terima yaitu tidak terdapat 

hubungan antara obat herbal dan mata merah 

pada siswa/siswi Puskesmas Batang Kuis. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian tentang 

hubungan penyuluhan kesehatan mata dengan 

pemberian obat herbal pada mata merah pada 

siswa Puskesmas Batang Kuis, maka penelitian 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian di 

Puskesmas Batang Kuisdengan jumlah 

responden 30 siswa/siswi yang tahu 

pentingnya penyuluhan kesehatan mata di 

sekolah sebanyak 28 siswa/siswi (93.3%) 

dan yang tidak tahu pentingnya 

penyuluhan kesehatan mata sebanyak 2 

orang (6.7%). 

2. Berdasarkan hasil penelitian di 

Puskesmas Batang Kuisdengan jumlah 

responden 30 siswa/siswi dengan obat 

herbal tidak aman sebanyak 3 orang 

(10,00), sedangkan dengan obat herbal 

aman sebanyak 27 orang (90,00%). 

3. Berdasarkan hasil penelitian di 

Puskesmas Batang Kuis dengan jumlah 

responden 30 siswa/siswi yang 

mengalami mata merah sebanyak 3 orang 

(10,00), sedangkan yang tidak mengalami 

mata merah sebanyak 27 orang (90,00%). 

4. Berdasarkan hasil uji statistic dengan 

menggunakan Person Chi-Square 

hubungan penyuluhan kesehatan mta 

dengan mata merah dapat di ketahui 

Asymp.Sig.(2-sided) 0.01 < 0.05 maka Ho 

ditolak yaitu terdapat hubungan antara 

penyuluhan kesehatan mata dengan mata 

merah pada siswa/siswi Puskesmas 

Batang Kuis. 

5. Berdasarkan hasil uji statistic dengan 

menggunakan Person Chi-Square 

hubungan Obat Herbal dengan mata 

merah dapat diketahui Asymp.Sig.(2-

sided) 0.720 < 0.05 maka Ho di terima 

yaitu tidak terdapat hubungan antara obat 

herbal dan mata merah pada Puskesmas 

Batang Kuis. 

 

 Saran 

 

1. Bagi Tempat PenelitianBagi 

siswa/siswi  Puskesmas Batang Kuis, 

diharapkan lebih menjaga kesehatan mata 

agar tidak terjadinya iritasi pada mata, 

sehingga dapat menyebabkan mata 

menjadi merah. 

2. Bagi Tenaga kesehatan 

Senantiasa memberikan informasi kepada 

siswa/siswi dengan memberikan 

penyuluhan kesehatan mata agar dapat 

mencegah mata menjadi iritasi yang akan 

dapat membuat mata menjadi merah. 
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3. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai masukan dan tambahan informasi 

tentang adanyan hubungan penyuluhan 

kesehatan mata dengan pemberian obat 

herbal pada mata merah. Sehingga dapat 

digunakan sebagai sumber referensi bagi 

mahasiswa untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai sumber informasi dan referensi 

bagi penelitian selanjutnya. 
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