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Abstrak 

Semua komponen-komponen yang dilewati cahaya sebelum sampai keretina mayoritas 

berwarna gelap untuk meminimalisir pembentukan bayangan gelap dari cahaya. Kornea dan lensa 

berguna untuk mengumpulkan cahaya yang akan di fokuskan keretina, cahaya ini akan menyebabkan 

perubahan kimiawi pada sel fotosensitif di retina. Hal ini akan merangsang impuls-impuls  syaraf ini 

dan menjalankannya ke otak. 

 

Kata Kunci: TINGKAT PENGETAHUAN, KESEHATAN MATA 

 

Pendahuluan 

Menurud World Health Organization 

(WHO) sedikitnya terdapat 180 juta orang 

mengalami gangguan terhadap penglihatan, 

dan sekitar 7 juta orang mengalami kebutaan 

setiap tahunnya. Dari data tersebut sebaiknya 

mulailah menjaga kesehatan mata sejak dini 

agar dapat terhindar dari masalah fatal pada 

mata (Rabhe, 2014). Dalam makalah Referat 

Kedokteran (2010) masalah kesehatan mata 

didunia cukup memprihatinkan. Dari fakta 

yang ada diketahui 314 juta orang diseluruh 

dunia hidup dengan penglihatan yang rendah 

dan kebutaan, dua pertiga dari orang-orang 

buta adalah perempuan dan anak-anak, dan 

90% dari orang buta tinggal di Negara-negara 

yang perpenghasilan rendah. Di Indonesia 3 

juta orang mengalami kebutaan, sedangkan 

25% dari penduduk Indonesia membutuhkan 

kacamata akabat kelainan refraksi dan 135 juta 

orang didunia menggunakan kacamata lebih 

banyak dari penyandang tunanetra.    

WHO menunjukan bahwa Indonesia 

menempati urutan pertama Negara diAsia 

tenggara dengan angka kebutaan tertinggi 

yakni hingga 15%,  10% anak usia sekolah (5-

19 tahun) menderita kelainan refraksi dan 

angka pemakaian kacamata koreksi masih 

rendah yaitu 12,5% dari kebutaan (Marchelio 

2009). Gabungan pengusaha Optik Indonesia 

(GAPOPIN) dan perhimpunan dokter spesialis 

mata Indonesia mencatat 40% anak-anak 

Indonesia mengalami gangguan atau kelainan 

mata. Karena itu, banyak anak Indonesia harus 

memakai kacamata di usia dini.  

Mata adalah penglihatan yang 

mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang 

paling sederhana tak lain hanya mengetahui 

apakah lingkungan sekitarnya adalah terang 

atau gelap. Mata yang lebih kompleks 

dipergunakan untuk memberikan pengertian 

visual. Dengan mata kita dapat melihat sesuatu 

yang mampu melakukan setiap pekerjaan. Jika 

mata mengalami gangguan, semua proses yang 

di lakukan juga akan menjadi terganggu. Itulah 

sebabnya kesehatan  mata merupakan hal yang 

harus diperhatikan. Salah satu faktor yaitu 

pengetahuan yang kurang mengenai kesehatan 

mata. Dalam kehidupan sehari-hari, ada 

beberapa hal yang dapat  merusak penglihatan 

mata seperti mengucek mata, membaca dengan 

penerangan minim, membaca sambil tiduran, 

melihat layar terlalu lama, serta kurangnya 

vitamin yang penting untuk mata. 

Maka peranan refraksioni optisien di 

optikal sangat lah penting sebagai penanggung 

jawab yang akan memberikan pelayanan dalam 

pemeriksaan tajam penglihatan, dalam 

pemilihan lensa dan kelebihan lensa. Dalam 

perkembangan sumber daya manusia IPTEK( 

ilmu pengetahuan dan teknologi), maka perlu 

di perhatikan dini terhadap kesehatan 

khususnya indra penglihatan khususnya indra 

penglihatan mata.  

 

Masalah penelitian 
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a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

masyarakat tentang kesehatan mata. 

b. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat 

memahami tentang kesehatan mata. 

c. Untuk memahami apa itu kesehatan mata 

 

Pengetahuan  

Pengetahuan adalah berbagai gejala 

yang ditemui dan diperoleh manusia melalui 

pengamatan indrawi. Pengetahuan muncul 

ketika seseorang menggunakan indra atau akal 

budinya untuk mengenali benda atau kejadian 

tertentu yang belum atau dilihat atau dirasakan 

sebelumnya atau dengan pengertian lain bahwa 

pengetahuan adalah informasi atau  maklumat 

yang diketahui atau di sadari oleh sesorang.  

Menurut Notoadmojo (2007) 

pengetahuan yang tercakup dalam domain 

kongnitif mempunyai 6 tingkatan yaitu: 

1. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu 

materi yang telah dipelajari sebelumnya. 

Termasuk kedalam pengetaqhuan tingkat 

ini adalah mengingat kembali (recall) 

suatu yang spesifik dari seluruh bahan 

yang dipelajari atau rangsangan yang 

telah diterima. Misalnya sesorang  

mengetahui apa itu kesehatan mata. 

2. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu 

kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan 

dapat menginterpretasikan materi tersebut 

secara benar. Misalnya seseorang dapat 

menjelaskan dan menginterpretasikan 

tingkat pengetahuan kesehatan mata. 

3. Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan 

untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi 

sebenarnya (real). Dimana subjek mampu 

menggunakan pengetahuannya akan 

kesehatan mata dalam kondisi yang 

ssesungguhnya. 

4. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk 

menjabarkan materi atau suatu objek 

kedalam komponen-komponen, tetapi 

masih didalam struktur organisasi,dan 

masih ada kaitannya satu sama lain. 

Misalnya seseorang yang tahu dan paham 

akan bahaya kurangnya pengetahuan 

tentang mata. 

5. Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjuk kepada suatu 

kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubu ngkan bagian-bagian didalam 

suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Misalnya seseorang mengaitkan efek-efek 

dari kurangnya pengetahuan tentang mata 

dengan penyakit yang ditimbulkan. 

6. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan 

untuk melakukan penilaian terhadap suatu 

materi atau objek. Sehingga subjek akan 

menanggapi tentang pengetahuan 

kesehatan mata secara positif dan negatif. 

Pengukuran pengetahuan  dapat kita 

lakukan dengan wawancara atau angket 

yang menanyakan tentang isi materi yang 

diukur dari subjek penelitian atau 

responden. Sejauh mana pengetahuan 

yang ingin kita ukur dapat disesuaikan 

dengan tingkatan-tingkatan atas. 

 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Pengetahuan 

Menurut satria (2008), yang dikutip dari 

mubarak ada 7 faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu. 

1. Pendidikan, pendidikan berarti bimbingan 

yang diberikan seseorang kepada orang 

lain terhadap suatu hal agar mereka dapat 

memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

makin tinggi pendidikan seseorang 

semakin mudah pula mereka menerima 

informasi, dan akhirnya makin mudah 

pula mereka menerima informasi, dan 

pada akhirnya makin banyak pula 

pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya 

jika seseorang tingkat pendidikannya 

rendah, akan menghambat perkembangan 

sikap seseorang terhadap penerimaan 

informasi dan nilai-nilai yang baru 

diperkenalkan. 

2. Pekerjaan, lingkungan pekerjaan dapat 

menjadikan sesorang memperoleh 

pengalaman dan pengetahuan baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung. 

3. Umur, dengan bertambahnya umur 

seseoarang akan terjadi perubahan pada 

aspek psikis dan psikologis (mental). 

Pertumbuhan fisik secara garis besar ada 
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empat katagori perubahan yaitu, 

perubahan ukuran,proporsi,hilangnya 

ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru. 

Ini terjadi akibat pematangan fungsi 

organ. Pada aspek psikologis dan mental 

saraf  berfikir seseorang semakin matang 

dan dewasa. 

4. Minat, sebagai suatu kecendrungan atau 

keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. 

Minat menjadikan sesorang untuk 

mencoba dan menekuni suatu hal dan 

pada akhirnya diperoleh pengetahuan 

yang lebih mendalam. 

5. Pengalaman, adalah suatu kejadian yang  

pernah dialami seseorang dalam 

berinteraksi dalam lingkungannya.  

6. Kebudayaan lingkungan sekitar, apabila 

dalam suatu wilayah mempunyai budaya 

untuk menjaga kebersihan lingkungan 

maka sangat mungkin masyarakat 

sekitarnya mempunyai sikap untuk selalu 

menjaga kebersihan lingkungan. 

7. Informasi, kemudahan memperoleh 

informasi dapat membantu mempercepat 

seseorang untuk memperoleh 

pengetahuan yang baru. 

 

Mekanisme Melihat 

 
Diagram :Mekanisme Melihat 

 

Tajam Penglihatan 

 Gangguan fungsi mata yang dapat 

dirasakan oleh penderita adalah menurunya 

tanjam penglihatan termasuk penglihatan 

warna, gangguan lapang pandang, dan 

gangguan pergerakan mata. 

 Pemeriksaan tajam penglihatan 

sebaiknya dilakukan pada jarak 5 meter atau 6 

meter, karena pada jarak ini mata akan melihat 

benda dalam keadaan beristirahat atau tanpa 

akomondasi. Untuk mengetahui tajam 

penglihatan seseorang dapat dilakukan dengan 

kartu Snellen dan bila penglihatan kurang 

dapat ditentukan dengan menentukan atau 

melihat dengan makula lutea dan melihat 

dengan sumbu penglihatan. Jumlah jari (hitung 

jari), ataupun proyeksi sinar. Kita mengenal 

apa yang dimaksud dengan tajam penglihatan 

sentral. 

Pada pemeriksaan tajam penglihatan 

yang memakai kartu buku atau standar, 

misalnya kartu baca Snellen setiap hurufnya 

membentuk sudut 5 menit pada jarak tertentu 

sehingga huruf pada baris tanda 60, berarti 

huruf tersebut membentuk sudut 5 menit pada 

jarak 60 meter (20/20 bila diukur dalam jarak 

kaki), dan pada baris tanda 30, berarti huruf 

tersebut membentuk sudut 5 menit pada jarak 

30 meter.  Huruf pada baris tanda 6 adalah 

huruf yang membentuk sudut 5 menit pada 

jarak 6 meter, sehingga huruf ini pada orang 

normal akan dapat dilihat dengtan jelas. 

Dengan kartu standar ini dapat ditentukan 

tajam atau kemampuan melihat seseorang, 

seperti : 

1. Bila tajam penglihatan 6/6 maka berarti ia 

dapat melihat huruf pada jarak 6 meter, 

yang oleh orang normal huruf tersebut 

dapat dilihat pada jarak 6 meter. 

2. Bila pasien hanya dapat melihat huruf 

pada baris yang menunjukkan angka 30 

pada jarak 6 meter berarti tajam 

penglihatan pasien adalah 6/30. 

3. Bila tajam penglihatan adalah 6/60 berarti 

ia hanya dapat melihat pada jarak 6 meter 

yang oleh orang normal huruf tersebut 

dapat dilihat pada jarak 60 meter. 

4. Bila pasien tidak dapat mengenal huruf 

terbesar pada kartu snellen pada jarak 6 

meter maka dilakukan uji hitung jari. Jari 

dapat dilihat terpisah oleh orang normal 

pada jarak 60 meter. 

5. Bila pasien hanya dapat melihat atau 

menentukan jumlah jari yang 

diperlihatkan pada jarak 3 meter, maka 

dinyatakan tajam penglihatan 3/60. 

Dengan pengujian ini tajam penglihatan 

hanya dapat dinilai sampai 1/60, yang 

berarti hanya dapat menghitung jari pada 

jarak 1 meter. 

6. Dengan uji lambaian tangan, maka dapat 

dinyatakan tajam penglihatan pasien yang 
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lebih buruk dari pada 1/60. Orang normal 

dapat melihat gerakan atau lambaian 

tangan pada jareak 300 meter. Bila pasien 

hanya dapat melihat lambaian tangan pada 

jarak 1 meter, berarti tajam 

pemnglihatannya adalah 1/300. 

7. Orang normal dapat melihat adanya sinar 

pada jarak tidak terhingga. Kadang-

kadang seseorang pasien hanya dapat 

mengenal adanya sinar saja dan tidak 

dapat melihat lambaian tangan. Keadaan 

ini disebut sebagai tajam penglihatan 

1/tidak terhingga. 

8. Bila pasien sama sekali tidak mengenal 

adanya sinar maka dikatakan 

penglihatannya adalah 0(nol) atau buta 

total. 

  Tajam penglihatan perlu dicatat pada 

setiap mata yang memberikan keluhan 

gangguan penglihatan. Pemeriksaan tajam 

penglihatan dilakukan pada mata tanpa dan 

dengan kacamata. Setiap mata diperiksa 

terpisah. Biasakan memeriksa tajam 

penglihatan kanan terlebih dahulu kemudian 

kiri dan mencatatnya. Untuk mengetahui sama 

atau tidaknya ketajaman penglihatan kedua 

mata anak dapat dilakukan dengan uji menutup 

salah satu mata. Bila satu mata ditutup akan 

menimbulkan reaksi berbeda pada sikap anak, 

ini berarti ia sedang memakai mata yang tidak 

disenangi atau kurang baik dibanding dengan 

mata lainnya. 

 Bila seseorang diragukan apakah 

penglihatannya berkurang akibat kelainan 

refraksi, maka dilakukan uji pinhole. Bila 

dengan pinhole penglihatan lebih baik, maka 

berarti terdapat kelainan refraksi pada mata 

tersebut yang masih dapat dikoreksi dengan 

kacamata. Bila penglihatan berkurang dengan 

diletakkannya pinhole didepan mata berarti ada 

kelainan organik atau kekeruhan media 

penglihatan yang mengakibatkan penglihatan 

menurun.   

 

Kelainan Refraksi  

 Hasil pembiasan sinar pada mata 

ditentukan oleh media penglihatan yang terdiri 

atas kornea, cairan mata, lensa badan kaca, dan 

panjang bola mata. Pada orang normal susanan 

pembviasan oleh media penglihatan oleh 

media penglihatan dan panjangnya bola mata 

demikian seimbang sehingga bayangan benda 

setelah melalui media penglihatan dibiaskan 

tepat di daerah makula lutea. Mata yang normal 

do sebut sebagai mata emetropia dan akan 

menenpatkan bayangan benda tepat 

diretinanya pada keadaan mata tidak 

melakukan akomondasi atau istirahat melighat 

jauh. Emetropia adalah Sinar yang masuk ke 

dalam mata mengalami pembiasan oleh media 

penglihatan yang pada keadaan normal atau 

seimbang akan menfokuskan sinar tersebut 

kedaerah macula lutea (fovea sentral). Bila 

keadaan demikian maka disebut mata tersebut 

emetropia. Emetropia berlainan dengan 

ametropia.  

Pada ametropia tidak dapat 

keseimbangan antara kekuatan pembiasan 

media penglihatan dengan panjangnya bola 

mata. Pada keadaan ini akian terlihan kelainan 

refraksi atau ametropia refraktif dan aksial. 

Ametropia dapat ditemuakan dalam bentuk-

bentuk kelainan: 

1. Miopi 

2. Hipermetropia 

3. Astigmatisme 

Kelainan pembiasaan atau kelainan refraksi ini 

dapat dikoreksi dengan memakai kacamata 

atau lensa kontak.  

1. Myopia  

 
Gambar 1 : Miopia 

Miopia adalah suatu keadaan mata 

yang mempunyai kekuatan pembiasaan sinar 

yang berlebihan sehingga sinar sejajar yang 

datang dibiaskan di depan retina (bintik 

kuning). Pada myopia titik focus pada system 

optic media penglihatan terletak didepan 

macula lutea. Hal ini dapat disebabkan, system 

optik (pembiasan) terlalu kuat, myopia 

refraktif atau bola mata yang terlalu panjang, 

myopia aksial atau sumbu. 

Pasien dengan myopia akan 

menyatakan melihat lebih jelas bila dekat 

malahan melihat terlalu dekat, sedangkan jauh 

kabur atau pasien adalah rabun jauh. Derajat 

myopia yaitu: ringan (1-3 dioptri), sedang (3-6 

diopri), dan berat (> dari 6 dioptri). 
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2. Hipermetropia  

 
Gambar 2: Hypermetropia 

Hipermetropia merupakan keadaan 

gangguan kekuatan pembiasan mata, yang 

mana pada keadaan ini sinar sejajar jauh tidak 

cukup dibiaskan sehingga titik fokusnya 

terletak dibelakang retina. Pada hipermetropia 

sinar sejajar difokuskan dibelakang macula 

lutea. Ini dapat disebabkan: 

- Hipermetropia refraktif, akibat pembiasan 

lemah 

- Hipermetropia aksial, akibat sumbu mata 

terlalu pendek 

Pasien hipermetropia sering disebut 

sebagfai pasien rabun dekat. Pasien dengan 

hipermetropia apapun penyebabnya akan 

mengeluh matanya lelah dan sakit karena terus 

menerus harus berakomondasi untuk melihat 

atau menfokuskan bayangan yang terletak 

dibelakang macula agar terletak didaerah 

macula lutea. Keadaan ini disebut astenopia 

akomondatif. Akibat terus-menerus 

berakomondasi, maka bola mata bersama-sama 

melakukan konvergensi dan mata akan sering 

terlihat mempunyai kedudukan esotropia atau 

juling kedalam. Mata dengan hipermertopia 

sering akan memperlihatkan ambliopia akibat 

mata tanpa akomondasi tidak pernah melihat 

objek dengan baikdan jelas. 

3. Astigmatisme 

 
Gambar 3: Astigmatisme 

Astigmatisme adalah suatu keadaan 

dimana sinar yang sejajar tidak dibiaskan 

dengan kekuatan yang sama pada seluruh 

bidang pembiasan sehingga fokus pada retina 

tidak pada satu titik. Hal ini diakibatkan karena 

terdapatnya 2 bidang ekstrim yang saling tegak 

lurus yang mempunyai kemampuan berbeda 

dalam membiaskan sinar sejajr tersebut. Pada 

keadaan ini terdapat kelengkungan yang tidak 

sferis pada kornea atau lensa. Keadaan ini 

disebut sebagai astigmatisme regular. 

Bila permukaan kornea yang 

membiaskan sinar tidak teratur dan tidak 

terdapat 2 meredian ekstrim yang saling tegak 

lurus yang membiaskannya, maka keadaan ini 

di sebut sebagai astigmatisme irregular.  

Untuk memperbaiki kelainan astigmat 

diberikan lensa silinder dengan cara coba-coba, 

cara pengaburan, atau cara silinder bersilang.  

 

Akomondasi  

Pada keadaan normal cahaya yang 

datang dari jarak tidak terhingga akan terfokus 

pada retina, demikian pula bila benda jauh 

didekatkan. Hal ini diakibatkan adanya daya 

akomondasi mata yang  bila benda didekatkan 

maka bayangan benda dapat difokuskan pada 

retina atau macula lutea. Mata akan 

berakomondasi untuk melihat jelas benda pada 

jarak yang berebeda-beda sehingga bayangan 

benda akan tetap terfokus pada retina. 

Akomondasi adalah kemampuan lensa untuk 

mencembung yang terjadi akibat kontraksi otot 

siliar. Akibat akomondasi daya pembiasan 

lensa bertambah kuat. 

 

Penyakit Mata 

Sakit mata adalah terganggunya fungsi 

mata sebagai alat indra yang biasanya terjadi 

pada bagian fisik mata dan juga bagian dalam 

mata. Hampir semua orang tidak bias terhindar 

dari sakit mata, karena mata adalah salah satu 

alat indra yang tentunya sangat terbuka dan 

menjadi bagian paling vital pada organ tubuh 

manusia, dimana mata merupakan alat indra 

yang terus menerus dipergunakan.  

1. Konjungtivitis 

 
Gambar 4 : Konjungtivitis   

 Konjungtivitis Adalah jenis penyakit 

mata akibat iritasi atau peradangan akibat 

infeksi dibagian selaput yang melapisi mata. 
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Gejalanya mata memerah, berair, terasa nyeri, 

gatal, penglihatan kabur, dan keluar kotoran. 

Penyakit mata ini mudah menular dan bisa 

berlangsung berbulan-bulan. 

Beberapa faktor menjadi penyebabnya, seperti: 

a. Konjungtivitis infeksi yang terjadi akibat 

virus atau bakteri. 

b. Konjungtivitis alergi ataureaksi alergi 

terhadau tungau, debu, atau serbuk sari. 

c. Konjungtivitis iritasi yang terjadi akibat 

mata terkena unsur penyebab iritasi 

seperti sampo, air berklorin, atau bulu 

mata yang mengesek mata. 

Cara mengobatinya kompres mata dengan air 

hangat gunakan obat tetes mata atau salep 

antibiotika sesuai resep dokter. Bersihkan 

tangan sebelum mengoles salep agar iritasi 

tidak tambah parah. Cegah penularan penyakit 

keorang lain dengan memisahkan alat-alat 

yang digunakan oleh penderita dan orang-

orang. 

 

2. Blefaritis 

 
Gambar 5: Blefaritis 

Peradangan yang terjadi pada kelopak 

mata akibat produksi minyak berlebihan dan 

berasal dari lapisan mata. Memiliki gejala 

berupa, mata merah, panas, nyeri, gatal, berarti 

terdapat luka dibagian kelopak mata dan 

membengkak, bahkan rontoknya bulu mata. 

Blefaritis terbagi 2 jenis, yaitu blefaritis 

anterior (peradangan mata bagian luar depan 

yaitu, di melekatnya bulu mata, disebabkan 

bakteri stafilokukus). Dan blefaritis posterior ( 

peradangan dikelopak mata bagian dalam, 

bagian kelopak mata dan bersentuhan dengan 

mata, disebabkan adanya kelainan kelenjer 

minyak ) dan blefaritis merupakan jenis 

penyakit mata harus ditangani denmgan baik. 

Pengobatannya yaitu dengan mengompres 

mata dengan kain dan aiar hangan minimal 

selama 1 menit. Basahi kain sesekali agara 

tetap hangat, guna untuk melunakkan kerak 

dan mencegah endapan minyak dikelopak 

mata.  

 

 

3. Glaukoma 

 
Gambar 6: Glaukoma 

Salah satu jenis penyakit mata dengan gejala 

yang tidak langsung, yang secara bertahap 

menyebabkan penglihatan pandangan mata 

semakin lama akan semakin berkurang 

sehingga akhirnya mata akan menjadi buta. 

Gejalanya: 

a. Bila memandang lampu neon/sumber 

cahaya maka akan timbul warna pelangi 

disekitar neon tersebut. 

b. Mata terasa sakit karena posisi mata 

dalam keadaan membengkak. 

c. Penglihatan yang tadinya kabur lama 

kelamaan akan kembali normal. 

d. Rasa ingin mengkedip terus-menerus 

dengan menekat kedipan berlebihan. 

e.  Mata memerah. 

f. Penglihata yang makin menyempit hingga 

pada akhirnya tidak dapat melihat objek 

sama sekali. 

Jenis glaukoma antara lain: 

1. Glaukoma sudut tertutup yaitu tekanan 

yang terjadi didalam mata disebabkan 

oleh drainase yang buruk akibat kanal 

pembuangan terblokir oleh sempitnya 

sudut antar kornea dan iris. 

2. Glaukoma sudut terbuka yaitu struktur 

mata tampak normal namun ada masalah 

didalam saluran mata yang disebut 

trabecular meshwork. Masalah ini 

menyebabkan cairan mata tidak bisa 

mengalir dengan baik. 

3. Glaukoma sekunder yaitu yang 

disebabkan oleh peradangan pada lapisan 

tengah mata ( uveitis) atau cedera pada 

mata. 

4. Glaukoma congenital yaitu disebabkan 

oleh kelainan pada mata (kondisi 

bawaan). Umumnya diidap pada anak-

anak. 

Penyebab  glaukoma adalah meningkatnya 

tekanan didalam mata (tekanan intraokuler), 

baik akibat produksi cairan mata yang 
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berlebihan, namun akibat terhalangnya saluran 

pembuangan cairan tersebut. Tekanan ini dapat 

merusak serabut saraf yang melapisi bagian 

belakang mata dan saraf optik yang 

menghubungkan mata keotak juga. Hingga kini 

belum jelas kenapa produksi cairan mata bisa 

berlebihan atau kenapa saluran 

pembuangannya bisa tersumbat.   

 

4. Katarak  

 
Gambar 7: Katarak 

Sejenis kerusakan mata yang menyebabkan 

lensa mata berselaput dan rabun. Lensa mata 

menjadi keruh dan cahaya tidak dapat 

menembusnya, bervariasi sesuai tingkatannya 

dari sedikit sampai keburaman total dan 

menghalangi sumber cahaya. Dalam 

perkembangan katarak yang terkait dengan 

usia penderita dapat menyebabkan penguatan 

lensa, menyebabkan penderita menderita 

miopi, menguning secara bertahap dan 

keburaman lensa dapat mengurangi peresepsi 

akan warna biru. Gejalanya: 

a. Penderita katarak akan mengalami 

penglihatan yang buram. 

b. Ketajaman penglihatan berkurang.  

c. Sensivitas kontras juga hilang, secara 

kontur, warna bayangan. 

d. Kurang jelas karena cahaya tersebar oleh 

katarak kemata. 

 

Jenis-jenis katarak yaitu: 

1. Katarak nuklea yaitu terbentuk diantara 

lensa dan menyebabkan nukleus atau 

bagian tengah menjadi kuning atau coklat. 

2. Katarak kortikal yaitu bentuk iris dan 

muncul di sektar tepi nucleus. 

3. Katarak kapsular posterior yaitu muncul 

lebih cepat dari pada dua jenis lain dan di 

pengaruhi bagian belakang lensa. 

4. Katarak congenital yaitu yang ada sejak 

lahir atau muncul selama tahun pertama 

bayi. Katarak jenis jarang terjadi dari pada 

katarak akibat umur. 

5. Katarak sekunder yaitu disebabkan oleh 

penyakit atau pengobatan. Penyakit yang 

berkaitan dengan terjadinya katarak yaitu 

glaucoma dan diabetes. Penggunaan 

pengobatan terkadang dapat 

menyebabkan katarak. 

6. Katark traumatis yaitu muncul setelah 

cedera padamata namun memerlukan 

beberapatahun agar kondisi ini terjadi. 

7. Katarak radiasi yaitu terjadi sesetelah 

seseorang menjalani perawatan radiasi 

untuk kanker. 

 

Penyebab katarak terjadi jika lensa mata 

menjadi keruh. Hal-hal yang berhubungan 

dengan kekeruhan lensa tersebut antara lain; 

a. Proses penuaan 

b. Paparan sinar ultraviolet yang terlalu 

tinggi, misalnya dri sinar matahari. 

c. Diabetes, terutama jika kadar gula darah 

penderita tidak terkontrol dengan baik. 

d. Penyakit mata, misalnya glaucoma, 

retinitis pigmentosa, retinal detachment ( 

lapisan retina lepas) atauy uveitis yang 

lama. 

e. Penggunaan strerioid jangka panjuang. 

f. Paparan sinar X atau terapi radiasi daerah 

kepala. 

g. Riwayat keluarga (genetik) dengan 

katarak. 

h. Trauma atau cedera pada mata. 

i. Katarak congenital ( sejak lahir) 

 

5. Kalazion 

 
Gambar 8: Kalazion 

Kalazion adalah pembengkakan atau benjolan 

kecil yang muncul di kelopak mata akibat 

penyumbatan kelenjer meibom atau kelenjer 

minyak. Kalazion biasanya muncul dikelopak 

mata bagian atas, namun juga dapat muncul 

dikelopak mata bagian bawah atau bahkan 

kedua mata. Benjolan biasanya berukuran 2-8 

milimeter. Kalazion dapat hilang tanpa 

penanganan khusus.  
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 Kalazion lebih sering terjadi 

dikalangan dewasa dibanding anak-anak. 

Biasannya gejala yang mungkin muncul, 

anatara lain: 

a. Benjolan kecil yang muncul dikelopak 

mata. 

b. Kelopak mata membengkak. 

c. Rasa ganjal atau tidak nyaman. 

d. Kulit disekitar kelopak mata memerah. 

e. Mata berair. 

f. Nyeri atau iritasi ringan. 

g. Benjolan yang cukup besar dapat 

menekan bola mata dan dapat 

menyebabkan penglihatan kabur. 

 Penyebab kalazion yaitu pada 

permukaan bagian dalam kelopak mata 

terdapat kelenjer kecil yang disebut kelenjer 

meibom. Kelenjer ini memproduksi cairan 

yang kemudian bercampur dengan air mata dan 

berfungsi untuk melindungi dan melembabkan 

mata, sehingga bola mata tidak kering dan 

iritasi. Jika kelenjer ini mengalami 

penyumbatan, maka cairan akan menumpuk 

dan membentuk benjolan yang berisi cairan. 

Kondisi inilah yang menyebabkan kalazion. 

Pengobatannya yaitu dengan cara kompres 

dengan air hangat, pijat lembut dan bersihkan 

kelopak mata.  

6. Herdeolum 

 
Gambar 9: Herdeolum 

Hordeolum adalah suatu infeksi pada 

satu atau beberapa kelenjer di tepi atau 

dibawah kelopak mata. Bisa berbentuk lebih 

dari 1 herdeolum pada saat yang bersamaan 

dan biasanya timbul dalam beberapa hari dan 

bisa sembuh secara spontan. Penyebabnya 

ialah bakteri dari kulit (biasanya disebabkan 

oleh bakteri stafilokokus). Gejala dan tanda 

pada hordeolum biasanya berawal sebagai 

kemerahan, nyeri bila ditekan dan nyeri pada 

kelopak mata. Mata mungkin berair, peka 

terhadap cahaya terang dan penderita terasa 

ada sesuatu di matanya. Biasanya hanya 

sebagaian kecil daerah kelopak yang 

membengkak, meskipun kadang seluruh 

kelopak membengak. Di tengah daerah yang 

membengkak seringkali terlihat bintik kecil 

yang berwarna kekuningan. Bisa terbentuk 

abses(kantong nanah) yang cenderung pecah 

dan melepaskan sejumblah nanah. 

Pencegahannya yaitu selalu mencuci tangan 

terlebih dahulu sebelum menyentuh kulit 

disekitar mata. Selain itu bersihkan minyak 

yang berlebihan ditepi kelopak mata secara 

perlahan.   

 

7. Keratitis  

 
Gambar 210: Keratitis 

Keratitis adalah peradangan atau 

inflamasi yang terjadi pada kornea mata. 

Cedera mata atau adanya infeksi merupakan 

penyebab utama keratitis. Jika diabaikan atau 

tidak ditangani secara benar, keratitis yang 

berkembang semakin parah dapat memicu 

sebagai komplikasi. Beberapa komplikasi 

tersebut meliputi: 

1. Peradangan kornea kambuhan atau kronis 

2. Pembengkakan dan pembentukan 

jaringan parut pada kornea 

3. Luka pada kornea 

4. Penurunan kemampuan melihat 

sementara atau permanen 

5. Serta kebutaan 

Gejala awal keratitis adalah mata merah. 

Gejala ini kemudian bisa disertai dengan gejala 

lainnya, seperti: 

1. Mata merah, nyeri, bengkak, dan iritasi. 

2. Sesnsitif terhadap cahaya. 

3. Mengeluarkan aiar mata . 

4. Tidak bisa membuka mata. 

5. Sensasi adanya benda kecil seperti pasir 

didalam mata. 

6. Perubahan khualitas penglihatan, seperti 

tidak fokus dalam melihat objek atau 

penurunan ketajaman penglihatan. 

Keratitis dapat disebabkan oleh infeksi 

bakteri virus, bakteri, jamur, ataupun parasit. 

Namun penyebab keratitis tersering adalah 

akibat cedera dari kornea. Cedera kornea ini 

bisa kerena pemakaian lensa kontak, goresan 

benda asing pada kornea,atau kontaminasi zat 

kimia, misalnya di kolam renang. Pemakaian 

lensa kontak adalah faktor utama terjadinya 
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keratitis. Hal ini disebabkan antara lain karena 

lensa kontak yang kurang bersih, pemakaian 

yang terlalu lama, atau akibat cairan pembersih 

lensa yang terkontaminasi. Selain itu, kurang 

vitamin A, mata kering, paparan sinar matahari 

yang intens. Keratitis tidak menular selama 

penyebabnya bukan karena infeksi, kecuali bila 

terdapat infeksi sekunder pada keratitis yang 

awalnya non infeksi. Penularan bisa terjadi 

lewat tangan yang terkontaminasi kuman, 

misalnya setelah memegang benda yang 

terkontaminasi lalu memegang mata. Terdapat 

faktor-faktor yang bisa memicu timbulnya 

keratitis. Diantaranya adalah system kekebalan 

tubuh yang menurun, misalnya karena 

HIV/AIDS, tinggal ditempat yang lembab dan 

hangat, atau penggunaan tetes mata berisi 

kortikosteroid yang dapat memicu keratitis 

akibat infeksi atau bahkan memperparah 

keratitis yang telah diderita. 

Pengobatan yang di berikan pada tiap 

pasien keratitis berbeda-beda berdasarkan 

penyebab tingkat keparahan, serta kondisi 

kesehatan pasien secara menyeluruh.keratitis 

non infeksi yang disebabkan cedera ringan, 

seperti tergores lensa kontak, biasannya bisa 

sembuh sendiri. Lain halnya dengan keratitis 

yang disebakan oleh infeksi. Jenis keratitis ini 

umumnya membutuhkan pemberian obat-

obatan, seperti, obat antivirus, obat antibiotik, 

dan obat antijamur. 

 

8. Hifema 

 
Gambar 11: Hifema 

Hifema adalah terkumpulnya darah 

dibilik depan mata diantara kornea(selaput 

bening mata) dan iris ( selaput pelangi). 

Hifema biasanya terjadi karena cedera atau 

trauma yang menyebkan iris atau pupil mata 

robek. Perdarahan yang terjadi ini berbeda 

dengan perdarahan yang terjadi pada lapisan 

titpis diatas bagian putih mata(konjungtiva), 

yang dikenal dengan perdarahan 

subkonjungtiva. Perdarahan subkonjungtiva 

tidak berbahaya dan tidak menimbulkan nyeri, 

sedangkan hifema biasanya terasa sangat nyeri. 

Kumpulan darah pada hifema ini dapat 

menutupi separuh penglihatan atau 

menghalangi penglihatan seluruhnya. Kondisi 

yang dapat dialami orang dewasa maupun 

anak-anak ini perlu mendapat pertolongan 

medis secepatnya guna mencegah kerusakan 

penglihatan secara permanen. 

Gejala hifema yang terlihat adalah 

perdarahan dibilik depan mata. Jika perdarahan 

masih sedikit, hifema tidak bisa dilihat secara 

kasat mata. Namun jika perdarahan yang 

terjadi banyak, mata dapat terlihat seperti 

dipenuhi darah. Selain itu, hifema juga 

dapatmenimbulkan gejala berupa: 

1. Nyeri pada mata 

2. Penglihatan kabur atau terhalang 

3. Sensitive terhadap cahaya 

Penyebab hifema yaitu beberapa 

kondisi yang dapat menjadi penyebab 

terjadinya hifema, diantaranya: 

a. Cedera pada mata, karena kecelakaan atau 

pada saat berolahraga, misalnya terkena 

shuttlecock bulutangkis pada mata 

b. Pembuluh darah pada permukaan iris 

mata tidak normal 

c. Infeksi mata akibat virus herpes 

d. Gangguan pembekuan darah, misalnya 

hemophilia dan anemia sel sabit. 

e. Komplikasi pasca operasi mata. 

 

9. Ulkus kornea 

 
Gambar 12: Ulkus Kornea 

Ulkus kornea adalah luka terbuka pada 

kornea yang paling sering diakibatkan oleh 

infeksi. Kondisi ini tergolong darurat medis 

yang dapat mengakibatkan kebutaan bila tidak 

segera ditangani. 

Gejala ulkus kornea adalah bintik 

putih pada kornea. Bintik putih tersebut dapat 

mudah terlihat bila ukuran luka cukup besar. 

Perlu diketahui, ulkus kornea sangat berbahaya 

dan harus segera ditangani untuk mencegah 

kebutaan. Gejala ulkus kornea meliputi: 
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1. Mata berair 

2. Gatal pada mata. 

3. Mata merah. 

4. Bintik putih pada kornea. 

5. Pandangan kabur. 

6. Terasa seperti ada sesuatu dimata. 

7. Mata terasa sangat sakit. 

8. Fotopobia 

9. Kelopak mata membengkak. 

10. Mata mengeluarkan nanah. 

Penyebab ulkus kornea sering 

disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, jamur 

atau parasit, seperti yang akan dijelaskan 

berikut ini. 

a. Infeksi virus, ulkus kornea dapat 

disebabkan oleh infeksi virus herpes 

simplex pada mata. Infeksi ini dapat 

dipicu oleh stress. Melemahnya system 

kekebalan tubuh, atau paparan sinar 

matahari pada mata yang terlalu lama. 

Selain herpes simplex, ulkus kornea juga 

dapat disebabkan oleh virus varicella. 

b. Infeksi bakteri, akibat infeksi ini 

umumnya terjadi pada seseorang yang 

memakai lensa kontak dalam waktu yang 

lama. Pemakaian lensa kontak yang 

terlalu lama membuat kornea tidak 

mendapat cukup oksigen, sehingga rentan 

terjadi infeksi. Bakteri dapat tumbuh pada 

lensa kontak yang tidak dibersihkan 

dengan baik. Bakteri tersebut dapat 

berkembang dan memicu terjadinya 

ulkus, bila lensa kontak terkontaminasi 

tadi pakai dalam waktu lama. 

c. Infeksi jamur, yang disebabkan infeksi 

jamur tergolong jarang. Infeksi jamur 

pada kornea umumnya terjadi ketika mata 

terkena material organic, misalnya 

tercolok ranting tanaman. 

d. Infeksi parasit, akibat infeksi parasit 

paling sering disebabkan oleh 

Acanthamoeba, yaitu jenis amuba yang 

hidup diair dan tanah. 

Pengobatan ulkus kornea yaitu untuk 

mengobati ulkus kornea, dokter akan 

meresepkan obat antivirus, antibiotik, atau 

antijamur. Pilihan obat tersebut tergantung 

kepada penyebab yang mendasarinya. Khusus 

pada ulkus kornea yang disebabkan oleh 

infeksi bakteri, mata pasien tidak akan ditutup 

agar tidak memberikan kondisi yang cocok 

untuk pertumbuhan bakteri. Selama dalam 

masa pengobatan, pasien dilarang untuk 

memakai lensa kontak, menggunakan rias 

untuk mata, serta menyentuh atau mengusap 

mata dengan tangan yang tidak bersih. 

 

10. Pterigium 

 
Gambar 13: Pterigium 

Pterigium adalah penyakit mata yang 

ditandai dengan adanya pertumbuhan lemak 

dikornea mata. Lemak tersebut merupakan 

konjungtiva(membrane yang menyelimuti 

bagian putih mata)yang tumbuh tidak normal 

kedalam kornea mata. Pterigium bisa 

berukuran kecil atau bisa pula tumbuh 

membesar. Tetapi jika terus tumbuh dan tidak 

ditangani, pterigium bisa menyebar sampai 

menutupi pupil sehinnga  menganggu 

penglihatan. 

Gejala pterigium umumnya hanyalah 

berupa tumbuhnya lemak dipermukaan bola 

mata tanpa adanya keluhan orang lain. Namun 

kadang kondisi ini juga dapat disertai oleh 

gejala yang  meliputi: 

a. Mata merah 

b. Iritasi, gatal, atau perih pada mata 

c. Pandangan samara tau kabur 

d. Terasa adanya yang mengganjal dimata 

apabila lemak pterigium tebal atau lebar. 

Penyebab pterigium belum diketahui 

secara pasti.namun kondisi ini lebih banyak 

terjadi pada mereka yang sering melakukan 

aktivitas luar ruangan. Panjanan sinar 

matahari, debu, asap, serta angin diduga 

berpotensi meningkatkan resiko pterigium. 

Mata yang kering juga diduga bisa menjadi 

factor pemicu. Pterigium bisa disembuhkan 

dengan pemberian resep tetes mata 

kortikosteroid untuk mencegah terjadinya 

komplikasi lebih lanjut atau dengan operasi. 

 

Kebiasaan Yang Dapat Merusak Mata 

Kebiasaan yang merusak ,mata paling 

umum ialah menatap layar computer terlalu 

lama. Itu bukan satu-satunya hal yang 

menggangu. Bila dibiarkan tak hanya mata 

perih tetapi juga ada masalah serius. Cara 

menjaga mata sebenarnya mudah yaitu dengan 
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mencegah kebiasaan buruk. Radang mata 

terjadi akibat beberapa hal seperti terlalu lama 

menatap layar computer atau stress tinggi. 

1. Membaca saat tidur 

2. Terlalu lama didepan computer 

3. Menonton televisi 

4. Membaca dalam perjalanan 

5. Paparan cahaya berlebihan 

6. Penggunaan soflens 

7. Mengucek mata 

 

Makanan Yang Baik Bagi Mata 

1. Alpukat 

2. Wortel 

3. Brokoli 

3. Telur 

4. Bayam 

5. Kale 

6. Tomat 

7. Biji bunga matahari 

8. Bawang putuh 

9. Ikan salmon 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi 

Pada penelitian ini populasi yang digunakan 

adalah sebagian masyarakat RSU Kaban Jahe. 

Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini 

dilakukan dengan metode voluntary sampling 

yaitu pengambilan sampel berdasarkan 

kerelaan untuk berpartisipasi dalam penelitian. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Yang di gunakan adalah metode penelitian 

kulitatif yaitu dilakukan sekumpulan objek 

yang jumlahnya banyak dan jangka waktu 

tertentu. Yang bertujuan untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan kesehatan mata pada 

masyarakat  RSU Kaban Jahe. 
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Hasil Penelitian 

 

Pembahasan 

Karateristik responden menurut umur 

Karateristik responden menurut umur dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
No umur Jumlah Responden 

1 14-30 tahun 18 60% 

2 31-40 tahun 5 16,6% 

3 41-60 tahun 7 23,3% 

 Jumlah 30 100% 

Dari tabel 1 tersebut di atas menunjukkan jumlah paling banyak dari tabel di atas adalah berumur 14-

30 tahun sebanyak 18 orang dan paling sedikit yang berumur 31-40 tahun sebanyak 5 orang. 

 

Hasil Tingkat Pengetahuan Masyarakat 

Dari hasil analisis data secara deskriptif yaitu jumlah skor antara dibagi katagori sesuai skala gutman 

maka data yang ada di olah data diperoleh skor standar 15. Sehingga katagori penelitian tingkat 

pengetahuan responden terhadap kesehatan mata tingkat pengetahuan kurang baik  15, penilaian 

responden berdasarkan umur. Distribusi penilaian tingkat pengetahuan berdasarkan umur dapat 

dilihat pada tabel 2. 
No Umur jumlah   pengetahuan   

  N % Baik % Kurang % 

1 14-30 tahun 18 60% 10 33,3% 8 26,6% 

No Pertanyaan Tahu Tidak Tahu 

1.  Fungsi mata adalah alat indra yang berfungsi untuk 

melihat. 

  

2.  Bagian mata yang berwarna, bernama iris   

3. Mata yang dapat melihat objek jauh namun rabun 

melihat objek dekat adalah rabun 

dekat/hypermetropia 

  

4. Mata yang dapat melihat objek dekat namun rabun 

melihat objek jauh adalah rabun jauh/miopia. 

  

5. Posisi membaca yang benar adalah posisi  duduk   

6. Klinik mata atau optik adalah tempat pemeriksaan 

mata 

  

7. Pemeriksa mata dilakukan 6 bulan sekali   

8. Vitamin A bagus untuk kesehatan mata   

9.  Kesehatan mata itu penting   

10. Terlalu lama main hp dapat mengganggu 

penglihatan 

  

11. Pada usia tua, yang terjadi pada penglihatan ialah 

penglihatan mengalami penurunan. 

  

12. Rabun dekat atau rabun jauh dapat di koreksi 

dengan kacamata/lensa kontak 

  

13. Selain membuat penglihatan menurun makanan 

manis atau yang mengadung pemanis buatan akan 

mengakibatkan diabetes. 

  

14. Olahraga yang teratur dapat menurunkan kadar 

gula darah dalam tubuh. 

  

15. Rabun senja merupakan gangguan pada 

penglihatan akibat kekurangan vitamin A 
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2 31-40 tahun 5 16,6% 5 16,6% 0 0% 

3 41-60 tahun 7 23,3% 4 13,3% 3 10% 

 Jumblah 30 100% 19 63,2% 11 36,6% 

Dari tabel diatas menunjukkan  yang memiliki tingkat pengetahuan baik terbesar 10 orang yaitu 

dengan umur 14-30 tahun dan yang kurang baik yaitu 8 orang yang memiliki pengetahuan baik 

terkecil 4 orang yaitu dengan umur 31-40 tahun dan yang kurang 3 orang.  

 

Karateristik Responden Menurut Jenis Pekerjaan 

Karateristik menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini: 
No Jenis pekerjaan Jumlah Responden 

1 Ibu rumah tangga 9 30% 

2 Pelajar / mahasiswa 5 16,6% 

3 Pedagang 2 6,6% 

4 Guru 3 10% 

5 Penjahit 1 3,3% 

6 Wiraswasta/ Karyawan swasta 8 26,6% 

7 Kuli bangunan 2 6,6% 

 Jumlah 30 100% 

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan jumlah  paling banyak adalah yang memiliki pekerjaan 

sebagai ibu rumah tangga sebanyak 9 orang, dan yang paling sedikit adalah yang memiliki perkerjaan 

sebagai penjahit  sebanyak 1 orang. 

 

Hasil Penilaian Tingkat Pengetahuan Tingkat Pekerjaan 
No Tingkat pendidikan Jumlah Pengetahuan 

  N % Baik % Kurang % 

1 Ibu rumah tangga 9 30% 7 23% 3 10% 

2 Pelajar / mahasiswa 5 16,6% 1 3,3% 4 13% 

3 Pedagang 2 6,6% 0 0% 2 6,6% 

4 Guru  3 10% 2 6,6% 1 3,3% 

5 Penjahit 1 3,3% 1 3,3% 0 0% 

6 Wiraswasta/ Karyawan 

swasta 

8 26,6% 5 16% 3 10% 

7 Kuli bangunan 2 6,6% 1 3,3% 1 3,3% 

 Jumlah 30 100% 17 55,5% 13 46,2% 

Dari tabel diatas menunjukkan responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik sebesar 3,3 yaitu 

pelajar/mahasiswa dan penjahit dan responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik terkecil 23%  

yaitu dengan ibu rumah tangga. Responden yang  memiliki tingkat pengetahuan kurang baik terbesar 

3,3% yaitu dengan pekerjaan guru dan kuli bangunan, dan responden yang memiliki tingkat 

pengetahuan kurang baik terkecil 13% yaitu responden yang berkerja sebagai pelajar/mahasiswa 

 

Hasil Tingkat Pengetahuan Masyarakat 

No Ket Jumlah Pengetahuan yang 

baik (>15%) 

Pengetahuan yang 

tidak baik (<15%) 

1 responden 30 25 5 

2 presentase 30 83,3% 16,6% 

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat pinang baris kel lalang kec 

medan sunggal terhadap pengetahuan kesehatan mata dari 30 responden yang pengetahuan baik=25 

orang dan yang berpengetahuan kurang baik=5 orang. 

 

4.7 Penilaian Hasil Tingkat Pengetahuan Masyarakat 
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Tabel di atas menunjukkan nilai 

tingkat pengetahuan responden tentang 

kesehatan mata  yaitu 88%. Analisa data 

menuntukkan bahwa tingkat pengetahuan 

responden secara keseluruhan adalah baik. 

Tabel tersebut menunjukkan butir-butir aspek 

yang sangat dimengerti dan tidak dimengerti 

oleh responden tentang pengetahuan 

kesehatan mata. Butir-butir aspek yang tidak 

dimengerti oleh responden adalah peryataan 

nomor 2 dan butir-butir aspek yang sangat 

dimengerti adalah peryataan nomor 8 dan 9. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan 

cukupnya pengetahuan maka akan 

meningkatkan kesadaran kesehatan dapat 

menjaga kesehatan pada mata. Bila mata 

dapat dijaga dengan baik maka, mata akan 

berfungsi dengan baik.  

 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Mata adalah penglihatan yang mendeteksi 

cahaya. Yang dilakukan mata yang paling 

sederhana tak lain hanya mengetahui 

apakah lingkungan sekitarnya adalah 

terang atau gelap. Mata yang lebih 

kompleks dipergunakan untuk 

memberikan pengertian visual. 

2. Pengetahuan adalah berbagai gejala yang 

ditemui dan diperoleh manusia melalui 

pengamatan indrawi. Pengetahuan 

muncul ketika seseorang menggunakan 

indra atau akal budinya untuk mengenali 

benda atau kejadian tertentu yang belum 

atau dilihat atau dirasakan sebelumnya 

3. Sakit mata adalah terganggunya fungsi 

mata sebagai alat indra yang biasanya 

terjadi pada bagian fisik mata dan juga 

bagian dalam mata. Hampir semua orang 

tidak bias terhindar dari sakit mata, karena 

mata adalah salah satu alat indra yang 

tentunya sangat terbuka dan menjadi 

bagian paling vital pada organ tubuh 

manusia, dimana mata merupakan alat 

indra yang terus menerus dipergunakan.  

 

No Pertanyaan Presentase yang 

menjawab benar 

Presentase yang 

menjawab salah 

1.  Fungsi mata adalah alat indra yang berfungsi untuk 

melihat. 

28 2 

2.  Bagian mata yang berwarna, bernama iris 8 12 

3. Mata yang dapat melihat objek jauh namun rabun 

melihat objek dekat adalah rabun dekat 

23 7 

4. Mata yang dapat melihat objek dekat namun rabun 

melihat objek jauh adalah rabun jauh 

22 8 

5. Posisi membaca yang benar adalah posisi  duduk 24 6 

6. Klinik mata atau optik adalah tempat pemeriksaan 

mata 

28 2 

7. Pemeriksa mata dilakukan 6 bulan sekali 20 10 

8. Vitamin A bagus untuk kesehatan mata 30 0 

9. Kesehatan mata itu penting 28 2 

10. Terlalu lama main hp dapat mengganggu 

penglihatan 

18 12 

11. Pada usia tua, yang terjadi pada penglihatan ialah 

penglihatan mengalami penurunan. 

24 6 

12. Rabun dekat atau rabun jauh dapat di koreksi 

dengan kacamata/lensa kontak 

26 4 

13. Selain membuat penglihatan menurun makanan 

manis atau yang mengadung pemanis buatan akan 

mengakibatkan diabetes militus, sehingga 

menyebabkan retinopati diabetes. 

23 8 

14. Olahraga yang teratur dapat menurunkan kadar gula 

darah dalam tubuh. 

20 10 

15. Rabun senja merupakan gangguan pada penglihatan 

akibat kekurangan vitamin A 

21 9 
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B. Saran 

 

1. Para praktisi harus memberitakan 

informasi tentang pengetahuan mata agar 

masyarakat  mengetahui betapa 

pentingnya kehesatan mata. 

2. Dianjurkan kepada masyarakat untuk 

memeriksakan kesehatan mata 6 bulan 

sekali keklinik atau optik supaya mereka 

tahu tentang kondisi kesehatan mata. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

masih banyak ditemukan responden yang 

memiliki tingkat pengetahuan yang 

kurang, salah satunya kurangnya 

informasi tentang kesehatan mata. Dan 

diharapkan kepada RO dapat member 

penyeluhan kepada masyarakat tentang 

betapa pentingnya kesehatan mata. 
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