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Abstrak 

 

Di Indonesia sendiri prevalensi mata kering pada 2017 mencapai 30,6 % dari jumlah penduduk. 

Dokter mata dari RS Mata Jakarta Eye Center, dr Nina Asrini Noor SpM, mengungkapkan syndrome 

mata kering atau dry eye syndrome adalah kondisi mata yang mengalami kekurangan cairan akibat 

air mata yang menguap atau produksi air mata terlalu sedikit. 

 

Kata Kunci: MATA BERAIR DENGAN KELUHAN MATA PERIH 

 

Pendahuluan 

Mata adalah organ penglihatan yang 

memahami cahaya. Yang dilakukan mata yang 

paling sederhana tak diketahui hanya mencari 

apakah lingkungan sekitamya adalah terang 

atau gelap. Mata yang lebih rumit digunakan 

untuk memberikan pengertian visual. 

  Mata berair adalah istilah medis yang 

disebut dengan epifora. Kondisi ini dapat 

berkembang pada usia berapapun, namun lebih 

umum pada mereka yang memengaruhi pada di 

bawah 12 bulan atau di atas 60 tahun. Mata 

berair satu atau kedua mata. Masing-masing 

bola mata dilindungi di permukaan interior 

oleh kelopak mata (palpebral) tipis dan rambut 

halus, bulu mata (silia palpebral) yang terletak 

di tepi kelopak mata, kelopak mata dan bulu 

mata masing-masing mata diperoleh lakrima 

sektretorin yang terus menerus menghasilkan 

sekresi lakrima (air mata). Anda dapat 

menemukan sekresi lakrima di seluruh 

permukaan luar bola dan permukaan dalam 

kelopak mata Sekresi lakrimal mengandung 

muscus, garam dan enzim anti bakteri 

allisozim Mata berair yang dialami pasien 

merupakan proses perlindungan mata terhadap 

Hipersekresi lakrimal. 

 Mata yang perih juga bisa berasal dari 

iritasi lingkungan seperti kabut, asap, debu, 

serbuk sari atau kotoran hewan peliharaan. 

Namun, udara bersih pun dapat menyebabkan 

mata perih, terutama saat cuaca panas, dingin 

atau kering. Mata yang sering dihapus. 

Misalnya, kondisi seperti rosacea okuler, mata 

kering dan blepharitis dan menyebabkan gejala 

mata. 

  Disfiungsional tear syndrome (DTs) 

adalah kondisi umum dan kompleks yang 

mempengaruhi permukaan mata. Keseliatan 

dan fungsi normal dari permukaan mata 

tergantung pada lapisan air mata yang stabil 

dan cukup. 

Kesadaran tentang kondisi yang 

mempengaruhi pormukaan mata telah 

meningkat dalam beberapa tahun terakhir 

karena penelitian yang diperluas dan publikasi 

pedoman diagnosis dan pengobatan yang 

berkaitan dengan gangguan yang 

mengakibatkan DTS, termasuk rekomendasi 

perawatan panel Delphi untuk DTS (2006), 

International Dry Eye Workshop (International 

Dry Eye Workshop). DEWS) (2007), Lokal 

karya Disfungsi Meibomian Gland (MGD) 

(2011), dan pedoman Pola Praktek Pilihan 

yang diperbarui dari American Academy of 

Ophthalmology yang berkaitan dengan mata 

kering dan blepharitis (2013). Sejak publikasi 

pedoman yang ada, teknik diagnostic baru dan 

opsi perawatan yang memberikan peluang 

untuk manajemen pasien yang lebih baik telah 

tersedia Dokter sekarang dapat mengakses 

banyak informasi yang dapat membantu 

mereka mendapatkan diagnosis banding dan 

pendekatan pengobatan untuk pasien yang 

datang dengan DTS. Ulasan ini memberikan 

pendekatan praktis dan terarah untuk diagnosis 

dan perawatan pasien dengan DTS, menekan 

kan pengobatan yang disesuaikan dengan 



 

 

Jurnal Ilmiah Binalita Sudama                      Volume 5 Nomor 1 Mei 2020 

ISSN: 2541-1039          E-ISSN: 2716-4527 

 

 

subtype penyakit spesifik serta keparahan 

kondisi. 

 AC merupakan spektrum gangguan, 

terdiri dari SAC, konjungtivitis alergi perenial 

(PAC), kerato konjungtivitis atopik (AKC), 

kerato konjungtivitis vernal (VKC) dan 

konjungtivitis papiler raksasa (GPC). GPC 

tidak selalu termasuk dalam pengelompokan 

ini karena disebabkan oleh trauma fisik dan 

biasanya terkait dengan penggunaan lensa 

kontak lunak pemakaian jangka panjang', 

walaupun pasien dengan riwayat alergi 

mungkin memiliki risiko lebih besar. Dari jenis 

alergi mata ini, SAC dan PAC adalah yang 

paling umum. 

 Gambaran klinis okular umum SAC, 

PAC, AKC, dan VKC meliputi kemerahan, 

gatal, dan robek. Perbedaan yang paling 

mencolok dalam kelompok penyakit mata ini 

adalah SAC dan PAC tetap sembuh sendiri 

tanpa kerusakan permukaan mata, sementara 

AKC dan VKC dapat membahayakan kornea, 

menyebabkan borok dan jaringan parut dan 

akhirnya dapat menyebabkan hilangnya 

penglihatan. 

 VKC paling umum terjadi pada anak 

laki-laki ymg tinggal di iklim subtropis yang 

hangat dan kering di Timur Tengah, dan 

Mediterania, Afrika dan Amerika Selatan. Di 

Asin lebih sering terlihat di Jepang, Thailand 

dan India tetapi sulit untuk menemukan data 

komprehensif tentang prevalensi di Asia. 

Bentuk limbal paling sering terlihat pada 

individu berkulit gelap dari Afrika dan India. 

 AKC adalah penyakit mata alergi kronis 

yang terjadi pada pasien dengan riwayat 

dermatitis atopik. Data prevalensi bervariasi 

tetapi dalam satu studi, 20- 40% dari mereka 

dengan AD memiliki AKC. Tidak seperti 

VKC, ini terutama mempengaruhi orang 

dewasa di dekade kedua dan ketiga. AKC 

mungkin dai dengan rasa gatal melibatkan 

kelopak mata, konjungtiva dan komea dan 

yang hebat, robekan keluarnya lendir dan 

kemerahan. Peradangan permukaan okular 

kronis dapat menyebabkan hilangnya 

penglihatan. Ini memiliki patogenesis yang 

kompleks dengan mekanisme hipersensitivitas 

tipe campuran 1 dan IV yang dijelaskan. 

 Di Indonesia sendiri prevalensi mata 

kering pada 2017 mencapai 30,6 % dari jumlah 

penduduk. Dokter mata dari RS Mata Jakarta 

Eye Center, dr Nina Asrini Noor SpM, 

mengungkapkan syndrome mata kering atau 

dry eye syndrome adalah kondisi mata yang 

mengalami kekurangan cairan akibat air mata 

yang menguap atau produksi air mata terlalu 

sedikit. 

 Profil kesehan provinsi Sumatera Utara 

merupakan salah satu referensi yang dapat 

digunakan untuk melaporkan hasil pemantauan 

terhadap pencapaian hasil pembangunan 

kesehatan, termasuk kinerja pencapaian 

pelayanan bidang kesehatan yang dilaksanakan 

pemerintahan kabupaten dan kota medan serta 

provinsi. 

 Profil kesehatan provinsi disusun 

berdasarkan profil kesehatan kabupaten/Kota 

dan hasil pembangunan kesehatan yang 

diselenggarakan provinsi termasuk lintas 

sector terkait, yang diterbitkan secara berkala 

setiap setahun sekali. Profil kesehatan provinsi 

sumatera utara Tahun 2016 berisikan data dan 

informasi kesehatan periode Januari s/d 

Desember 2016 yang proses penyusunannya 

dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yakni tahap 

pengumpulanlampiran table-table (draft Profil) 

dan tahap penyusman narasi dan lampiran 

lampiran (finalisasi). 

 

TujuanPenelitian 

TujuanUmum 

a) Untuk mengetahui pengaruh mata 

berair Terhadap visus keduamata. 

b) Untuk memberi informasi pada pasien 

Mata berair 

 

Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan penulis 

dalam penulisan ini adalah kuantitatif dengan 

metode penelitian survey analitik dengan cara 

pendekatan crosssectional study dimana data 

yang menyangkut variabel bebas atau resiko 

variabel terikat atau variabel akibat, yang 

dikumpulkan secara bersamaan, dilakukan 

dengan penyebaran kuesioner 

(Notoatmodjo,2012). 

 

Definisi Mata Berair 

Air mata berperan penting agar mata 

terlumasi dengan baik dan membantu 

membersihkan mata dari partikel asing atau 
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debu. Tidak hanya itu, air matanya tanya juga 

merupakan komponen sistem kekebalan tubuh 

yang bisa melindungi dari infeksi. 

Ketika berkedip, kelenjar pada kelopak 

mata akan memproduksi air mata untuk 

melembapkan mata dan menyingkirkan benda-

benda asing darinya. Kelenjar di mata akan 

menghasilkan minyak yang membuat air mata 

tidak cepat menguap dan menetes keluar dari 

mata. 

Mata berair dalam bahasa medis disebut 

juga dengan mataberair, dimanaproduksi air 

mata akan berlebihan hingga membasahi 

wajah. Gejala mata berair bisa terjadi pada 

salah satu atau kedua mata. Meskipun bisa 

terjadi pada usiaberapa pun, namun 

kebanyakan terjadi pada bayi berusia di bawah 

12 bulan dandewasa di atas usia 60 tahun. 

Sebenarnya air mata memang dibutuhkan 

untuk menjaga permukaan depan bola mata 

agar tetap schat, sehingga kemampuan 

penglihatan selalu terjaga dengan baik. 

 

Gambar 1Mata Berair. 

 

Definisi Mata berair (Epiphora) adalah 

air dari mata, biasanya meluber dari kelopak 

mata bawah, karena sekresi berlebihan air mata 

atau penyumbatan dari saluran lakrimal 

(duktus lakrimalis). 

Namun terlalu banyak air mata, bisa 

menimbulkan masalah, mulai dari Tasa tidak 

nyaman, mempengaruhi penampilan, bahkan 

sampai mengalami kesulitan untuk melihat 

dengan jelas. Jika hal ini sampai menimbulkan 

gejala yang berat, mata yang berair (epifora) 

kadang-kadang bisa menyebabkan kesulitan 

melihat saat berkendara dan tentu ini amat 

sangat berbahaya. 

Untungnya, pada sebagian besar kasus, 

Mata berair bisa diobati dengan efektif. 

Meskipun hasilnya akan berbeda-beda, 

tergantung tingkat keparahannya. 

 

Gejala Mata Berair 

Adapun ciri-ciri dan gejala ketika mata kita 

mengalami epifora diantaranya: 

1. Mata terus berair. 

2. Adanya krusta kering dekat mata ( 

semacam kotoran mata). 

3. Bulu mata basah. 

4. Bulu mata mengalami kerontokan 

 

Diagnosis Mata Berair 

Mata berair merupakan kondisi yang 

mudah untuk ditegakkan diagnosisnya. Dokter 

akan mencoba mencari tahu penyebab keluhan 

ini, misalnya apakah karena lesi, infeksi, 

entropion atau ektropion. Jika dokter umum 

tidak bisa menentukan penyebab mata berair, 

maka anda akan dirujuk ke spesialis mata. 

Dokter mata akan melakukan pemeriksaan 

mata secara detail ( biasanya pasien akan 

dianastesilokal). Jika ada kecurigaan bahwa 

penyebabnya adalah sumbatan saluran air 

mata, maka dokter akan memastikannya 

dengan alat bantu sebagai berikut: 

1. Sebuah probe akan dimasukkan ke dalam 

saluran drainase di dalam mata 

(kanalikuli) untuk melihat apakah sumbat 

atau tidak 

2. Cairan akan dimasukkan ke dalam suluran 

air mata untuk menemukan apakah cairan 

ini akan masuk kedalam hidung pasien 

atau tidak. 

3. Jika diketahui bahwa cairan tersumbat, 

maka kontras akan diinjeksikan untuk 

menemukan lokasi pasti yang menjadi 

tempat penyumbatan dengan 

menggunakan foto sinar X di area 

tersebut. Cairan kontras akan muncul 

padafoto Xray tersebut. 

 

Penyebab Mata Berair 

Ada dua penyebab utama mata berair yakni 

sumbatan pada saluran air mata atau karena 

produksi air mata yang berlebihan. 

1. Sumbatan pada saluran air mata 

Beberapa manusia lahir dengan saluran 

air mata yang tak berkembang dengan 

sempurna. Hal ini bukanlah hal yang tak biasa 

pada bayi baru lahir. Secara umum, masalah ini 

bisa hilang dengan sendirinya dalam beberapa 
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bulan karena duktus atau saluran mulai 

berkembang dengan baik. 

Penyebab utama mata berair atau 

epifora pada orang dewasa dan anak -anak 

adalah karena sumbatan pada duktus (saluran 

air mata) atau karena duktus yang terlalu 

sempit. Penyempitan duktus biasanya terjadi 

karena adanya pembengkakan (inflamasi). 

Jika saluran air mata pasien menyempit 

atau tersumbat maka akan menghambat aliran 

air mata dan menyebabkan air mata menumpuk 

pada sakus(kantung) air mata. Air mata yang 

tertahan di sakus akan meningkatkan 

risikoterjadinya infeksi pada area tersebut dan 

mata akan menghasilkan cairan yang lengket. 

Infeksi juga bisa menyebabkan inflamasi 

(peradangan) pada hidung disisi mata yang 

bermasalah. 

Saluran drainase air mata yang 

menyempit pada bagian dalam mata 

(kanalikuli) bisa menyebabkan tersumbatriya 

air mata. Hal ini bisa terjadi karena 

pembengkakan atau karena skart jaringan 

parut). 

 

2. Overproduksi air mata 

Mata yang mengalami iritasi bisa 

menghasilkan air mata lebih bunyak dari pada 

mata yang normal karena tubuh mencoba 

membersihkan bahan yang menyebabkan 

iritasi. Bahan iritan berikut bisa menyebabkan 

over produksi air mata: 

1. Beberapa bahan kimia seperti asap dan 

bahkan bawang 

2. Konjungtivitis akibat infeksi 

Salah satu gejala yang diakibatkan oleh 

infeksi mata adalah mata berair. Dalam 

kondisi ini jumlah air mata dapat bertambah 

akibat iritasi jaringan penghasil air mata 

dana reasekitarnya, maupun akibat sensasi 

adanya benda asing. 

3. Konjungtivitisalergi 

4. Injury atau luka pada mata misalnya mata 

tergores akibat debu atau benda kecil 

lainnya. Trichiasis (pertumbuhan bulu mata 

ke dalam). Sering disebabkan oleh 

entropion marginal (kelopak mata masuk ke 

dalam tepi mata). 

5. Ektropion atau keadaan ketika kelopak 

mata bawah menghadap ke arah luar. 

 

Beberapa pasien, air matanya mengandung 

kadar lemak tinggi. Hal ini bisamengganggu 

penyebaran cairan disepanjang mata, 

meninggalkan plak keringyang menjadi luka, 

iritasi dan menyebabkan mata menghasilkan 

lebih banyak airmata. Ada banyak penyebab 

epifora. Kondisi berikut ini juga bisa 

menyebabkan aliran air mata yang berlebihan: 

1. Keratitis(infeksi pada kornea). 

Komea adalah lapisan bening terluar mata 

yang berfungsi sebagai garispertahanan 

pertama terhadap kuman, kotoran, atau 

apapun yang akan masuk kemata. Maka, 

apapun yang mengganggu kornca Anda 

dapat memuat mata berair,seperti partikel 

debu atau goresan. Bahkan, kondisi tersebut 

juga membuat mataAnda menjadi 

kemerahan, ternsa sakit, dan membuat mata 

Anda peka terhadapcahaya. 

Perawatan yang diberikan untuk kondisi 

mata berair tergantung dari penyebabnya. 

Bila penyebab mata berair akibat sindrom 

mata kering, maka bisa diatasi dengan obat 

tetes mata atau pelembap mata. Sementara 

itu, jika disebabkan oleh infeksi sebaiknya 

Anda melakukan konsultasi dengan dokter 

untuk penanganan yang tepat. 

Pencegahan yang bisa dilakukan untuk 

mengatasi mata kering diantaranya,setiap 5-

10 menit sekali jauhkan pandangan dari 

layar elektronik. Fokuslah padasatu 

objekyang terletak jauh dari pandangan. 

Cara ini bisa membantu 

untukmenyesuaikan kembali fokus mata. 

Selain itu, cobalah mengedipkan mata 

lebihsering. 

2. Ulkus kornea (luka terbuka yang terbentuk 

dimata). 

3. Hordeolum atau kalazion, yang merupakan 

benjolan yang tumbuh ditepi kelopak mata. 

4. Bellspalsy. 

5. Matakering. 

 

Meski terdengar aneh, mata yang berair adalah 

pertanda dari mata keringIni adalah respon 

tubuh yang mendeteksi bahwa permukaan 

mata terlalu kering. Pada akhirnya, otak 

memerintahkan kelenjar air mata untuk 

memproduksi air mata secara berlebihan 

sebagai upaya untuk melindungi mata. 

Penyebabnya pun macam-macam, mulai dari 



 

 

Jurnal Ilmiah Binalita Sudama                      Volume 5 Nomor 1 Mei 2020 

ISSN: 2541-1039          E-ISSN: 2716-4527 

 

 

perubahan hormon, kondisi medis tertentu 

(diabetes, rematik, HIV, hingga lupus), efek 

samping obat, membaca atau menatap layar 

terlalu kosmetik. Pengobatan yang bisa 

dilakukan untuk mata kering diantaranya, obat 

lama, hingga penggunaan tetesmata dan 

perbanyak minum air putih, Jangan lupa untuk 

konsultasikan iebih lanjutdengan dokter 

mengenai perawatannya yang tepat, terutama 

jika mata kering anda dicurigai sebagai gejala 

kondisi medis tertentu. 

6. Alergi Gangguan pada kelenjar dikelopak 

mata (kelenjar meibom) 

Reaksi terhadap alergen dapat 

menyebabkan mata menjadi merah dan 

iritasi, sehingga membuat produksi air mata 

lebih banyak. Penyebab paling umum dari 

gejala alergi mata adalah tungau pada debu 

dan bulu hewan peliharaan, serbuk bunga, 

dan lain-lain. 

7. Penggunaan obat tertentu. 

 

Pengobatan Mata Berair 

Langkah Pengobatan Epifora Pilihan terapi 

tergantung tingkat keparahan epifora dan apa 

yang menjadi penyebabnya. Pada kasus yang 

ringan, dokter akan merekomendasikan untuk 

dilakukan observasi guna menilai progresivitas 

keluhan ini. 

Beberapa penyebab Mata berair memiliki 

pilihan terapi yang spesifik: 

1. Iritasi.  

Jika epifora disebabkan oleh 

konjungtivitis infeksi, maka dokter akan 

menyarankan untuk diobservasi selama 

seminggu untuk melihat apakah infeksi 

bisa hilang dengan sendirinya atau butuh 

pemberian anti biotik. 

2. Trichiasis.  

Bulu mata yang tumbuh ke dalam atau 

beberapa benda asing yang masuk kemata, 

harus ditangani oleh dokter. 

3. Ektropion. Pasien perlu mendapatkan 

tindakan pembedahan untuk memperbaiki 

tendon yang menahan bagian kelopak 

mata luar supaya kencang. 

4. Sumbatan saluran air mata. Dokter akan 

melakukan tindakan pembedahan untuk 

membuat saluran baru dari sakus 

(kantung) air mata menuju bagian dalam 

hidung. Hal ini bisa menyebabkan air 

mata bisa mengalir langsung memotong 

jalur yang tersumbat. Tindakan ini disebut 

DCR (dacryo cysto rhinostomy). 

Jika saluran air mata dibagian 

dalam mata (kanalikuli) mengalami 

penyempitan namun tidak tersumbat 

sepenuhnya maka dokter akan 

menggunakan probe untuk 

melebarkannya. Ketika kanalikuli 

tersumbat sepenuhnya maka butuh 

dilakukan tindakan pembedahan. 

Jika pernah sesekali mengalami 

gejala-gejala epifora seperti dijelaskan 

diatas atau bahkan sering 

mengalaminya. Sebaiknya segera 

konsultasikan dengan dokter tentang 

masalah pada mata anda tersebut. 

Karena semakin dini mengetahui gejala 

epifora ini dan segera melakukan 

tindakan pengobatan jika muncul 

gejalanya makaakansemakin 

memperbesar peluang kesembuhan. 

 

Kesehatan Mata 

Pada saat ini banyak yang belum mengerti 

bahwa menjaga kesehatan mataitu penting dan 

cara merawat mata sehingga dapat 

mengakibatkan penglihatan menganggu, 

kurangnya mengkomsumsi Vit A dan makan-

makanan yang bergizi serta kurangnya istirahat 

sehingga mata menjadi berair dan perih dan 

lama kelamaan dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan mata. 

 

Hipotesa 

Hipotesa dalam penelitian Ada Hubungan 

Penyeluhan Kesehatan Mata Berair Dengan 

Keluhan Mata Perih Di Puskesmas  Batang 

Kuis. Desain dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan penulis 

dalam penulisan ini adalah kuantitatif dengan 

metode penelitian survey analitik dengan cara 

pendekatan cross sectional study dimana data 

yang menyangkut variabel bebas atau resiko 

variabel terikat atau variabel akibat, yang 

dikumpulkan secara bersamaan, dilakukan 

dengan penyebaran kuesioner (Noto 

atmodjo,2012). 

 

Populasi dan Sampel 

1. Populasi 
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 Populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian atau yang diteliti (Noto admojo, 

2012). Populasi penelitian adalah Pasien di 

yang mengalami mata berair dan keluhan 

mata perih tahun 2019. 

 

2. Sampel 

Sampel merupakan objek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi (Noto 

admojo, 2012). 

Untuk menentukan jumlah sampel, penelitian 

menggunkan rumus sebagaiberikut: 

 

 
Besar sampel dalam penelitian ini adalah 30 

orang pasien di Puskemas Batang Kuis 

 

InstrumenPenelitian 

MetodePengumpulanData 

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 

mempergunakandaftar pemyataan yang lebih 

dikenal sebagai lembar atau daftar tilik (chek 

list) yang disiapkan terlebih dahulu.  Bentuk 

pemyataan disini adalah bentuk pernyataan 

terbuka (open ended) dengan free response 

question pernyataan ini memberikan 

kebebasan kepada responden untuk menjawab. 

 

Definisi Operasional Dan PengukuranVariabel 

Tabel I Definisi Operasional dan PengukuranVariabel 

  

No Variabel AlatUkur Cara Ukur HasilUkur SkalaUkur 

1. Kesehatan 

Mata 

Kuesioner Benar=2 

 

Salah= 1 

Tahu, 

 

Tidak Tahu 

1-6 

2. Mata berair Kuesioner Benar=2 

 

Salah= 1 

Mata Berair, Mata 

 

Tidak Berair 

1-6 

3. Keluhan mata 

perih 

Kuesioner Benar=2 

 

Salah= 1 

Mengalami Mata 

Perih 

Tidak Mengalami Mata 

Perih 

1-6 

 

Analisa Data 

Analisis Univariat 

Analisis Univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsīkan karakteristik setiap variabel 

penelitian yaitu hubungan penyuluhan kesehatan mata berair dengan keluhan mata perih dan berair, 

 

Analisis Bivariat 

Analisis Bivariat yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkolerasi . 

Dalam analisis bivariat ini dilakukan uji chi square dengan menggunkan SPSS 2015 dengan tingkat 

kepercayaan 95% atau α=0.05. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Analisis Univariat 

Setelah dilakukan pengumpulan data maka dilakukan pengolahan data dan analisadata yang 

diperoleh, kemudian dimasukkan kedalam tabel. Adapun dari pengolahan data tersebut dapat dilihat 

daritabel berikut ini: 

1. Berdasarkan kesehatan mata 
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Dari hasil responden tentang kesehatan mata Puskemas Batang Kuis Medan Tahun 2020 dapat 

dilihat dari tabel sebagai berikut: 

Tabel Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kesehatan Mata di Puskemas Batang Kuis 

Medan Tahun 2020 

No. KesehatanMata Jumlah 

F % 

1. Tidak Tahu 3 10.0 

2. Total 27 90.0 

  30 100.0 

 

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 30 pasien yang tahu pentingnya kesehatan mata 

disekolah sebanyak 27 pasien (90,0%) dan yang tidak tahu pentingnya kesehatan mata sebanyak 3 

orang (10.0%). 

2. Berdasarkan Mata Berair 

Dari hasil responden tentang Mata Berair di Puskemas Batang Kuis Medan Tahun 2020 dapat Dilihat 

dari tabel sebagai berikut: 

Tabel Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Mata Berair di Puskemas Batang Kuis Tahun 

2020 

No. PengetahuanPasien Jumlah 

F % 

1. Tidak Tahu 8 26.7 

2. Tahu 22 73.3 

 Total 30 100.0 

 

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 30 pasien dengan mata berair tidak tahu 

sebanyak 8 otang (26,7) , sedangkan dengan mata berair tahu sebanyak 22orang (73,3%). 

3. Berdasarkan Keluhan Mata Perih 

Dari hasil responden keluhan mata perih pasien di Puskemas Batang Kuis Medan tahun 2020 

dapat dilihat daritabel sebagai berikut : 

 

Tabel Distribusi Frekuensi Responden Berdasarakan keluhan Mata Perih di Puskemas Batang Kuis 

Medan Tahun 2020. 

 

No. KesehatanMata Jumlah 

F % 

1. Tidak Terjaga Kesehatan 

Mata 

16 53,3 

2. Terjaga Kesehatan Mata 14 46.7 

 Total 30 100.0 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 30 pasien yang tidak tahu keluhan mata perih 

sebanyak 16 orang (53,3%), sedangkan yang tahu keluhan mata perih sebanyak 14(46,7%). 

 

Analisis Bivariat 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Puskemas Batang Kuis Medan tahun 

2020 mengenai keluhan mata perih dapat dilihat pada tabel silang sebagai berikut: 

Tabel Tabulasi Silang Antara Mata Perih di Puskemas Batang Kuis Medan Tahun 2020. 

 

No. Kesehatan KesehatanMata  Sig 
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Mata  

Tidak Terjaga 

Kesehatan Mata 

 

Terjaga Kesehatan 

Mata 

 

Jumlah 

F % F % F % 

1. Tidak Tahu 3 100.0 0 0 3 100.0  

2. Tahu 13 48.1 14 51.9 27 100.0  

 Total 16 53.3 14 46.7 30 100.0  

 

Berdasarkan tabel tabulasi silang antara hubungan kesehatan mata dengan kesehatanmata 

diatas yaitu sebanyak 3 orang ( 100% ) dimana yang tidak terjaga kesehatan matasebanyak 27 orang 

( 100% ) dimana yang tidak terjaga kesehatan mata sebanyak 13 orang (48.1%) 

danyangterjagakesehatan mata sebanyak 14 orang( 51.9% ). 

Berdasarkan uji statistic dengan menggunakan person Chi-Square hubungan kesehatan mata 

dengan kesehatan mata dapat diketahui Asmp.sig (2-sided) ).01 < 0.05 maka Ho ditolak yaitu 

terdapat hubungan antara kesehatan mata dengan mata dengan kesehatan mata pada pasien Puskemas 

Batang Kuis. 

 

Tabel Tabulasi Silang Kesehatan Mata di Puskemas Batang Kuis Medan tahun 2020. 

 

No. Pengetahuan 

Pasien 

Kesehatan Mata  

 

Jumlah 

Sig 

 

Tidak Terjaga 

Kesehatan Mata 

 

Terjaga Kesehatan 

Mata 

F % F % F %  

 

0.426 
1. Tidak Tahu 5 62.5 3 37.5 8 100.0 

2. Tahu 11 50.0 11 50.0 22 100.0 

 Total 16 53.3 14 46.7 30 100.0 

 

Berdasarkan tabel Tabulasi silang antara hubungan pengetahuan pasien dengan kesehatan 

mata diatas, diketahui bahwa dari 30 responden dengan pengetahuan pasien tidaktahu sebanyak 8 

orang (100%) dimana yang tidak terjaga kesehatan mata sebanyak 5 orang(62.5%) dan terjaga 

kesehatan mata 3 orang (37.5%) dan yang tahu pengetahuan siswa sebanyak 22 orang (100.0%) 

dimana yang terjaga kesehatan mata sebanyak 11 orang (50%) dan tidak terjaga kesehatan mata 

sebanyak 22 orang(50%). Berdasarkan hasil uji statistic dengan menggunakan Person Chi-Square 

Hubungan pengetahuan pasien dengan kesehatan mata dapat diketahui Asymp.Sig (2-sided)0.426> 

0.05 maka Ho diterima yaitu tidak terdapat hubungan antara pengetahuan pasien dan kesehatan mata 

pada pasien Puskemas Batang Kuis Medan Tahun 2020. 

 

 

 

Analisis Statistik Chi-Square Test 

Hasil uji Chi-Square Test, kemampuan variabel bebas (Penyuluhan Kesehatan Mata) tidak dapat 

menjelaskan variabel terikat (mata perih) dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 

Tabel  Chi-Square Test  Hubungan Kesehatan Mata dengan Mata Perih di Puskemas Batang 

Kuis Medan Tahun 2020 

 

Chi-Square Tests 
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Value 

 

 

df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

PearsonChi-Square 2.917 1 0.01  

 

 

 

 

 

0.01 

 

 

 

 

 

 

0.01 

ContinuityCorrectionb 1.205 1 272 

Likelihood Ratio 4.062 1 044 

Fisher's ExactTest    

Linear-by-Linear 

Association 

 

2.819 

 

1 

 

.093 

NofValid Casesb 30   

 

Berdasarkan pedoman menghubungkan 𝑥2
ℎi𝑡𝑢𝑛g dengan 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 tersebut diatas menunjukkan bahwa 

probabilitas P=0.01 artinya P<0.05. Berartisignifikan, dan 𝑥2
ℎi𝑡𝑢𝑛g (2.819)>𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (2.819) berarti ada 

hubungan yang signifikan antara kesehatan mata dengan mata perihdi Puskemas Batang Kuis 

MedanTahun 2019. 

Tabel Chi-Square Test Hubungan Kesehatan Mata dengan Mata Perih di Puskemas Batang 

Kuis Medan tahun 2019 

 

Chi-Square Tests 

  

 

Value 

 

 

Df 

Asymp. 

Sig.(2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

PearsonChi-Square 368 1 .544  

 

 

 

 

689 

 

 

 

 

 

0.426 

ContinuityCorrectionb .037 1 847 

LikelihoodRatio 372 1 542 

Fisher's ExactTest    

Linear-by-Linear 

Association 

 

356 

 

1 

 

551 

NofValid Casesb 30   

 

Berdasarkan pedoman menghubungkan 𝑥2
ℎi𝑡𝑢𝑛g dengan 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 tersebut diatas menunjukkan bahwa 

probabilitas P=0.426artinyaP>0.05.Berartitidaksignifikan,dan 𝑥2
ℎi𝑡𝑢𝑛g (368) <𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (356) berarti 

tidak ada hubungan yang signifikan antara kesehatan Mata dengan mata perih di Puskemas Batang 

Kuis Medan Tahun 2019. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui 

bahwa dari 30 pasien yang tahu 

pentingnyapenyuluhan kesehatan mata di 

sekolah sebanyak 28 pasien (93.3%) dan yang 

tidak tahu pentingnya kesehatan mata 

sebanyak 2 orang (6.7%). 

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui 

bahwa dari 30 pasien dengan obat herbal tidak 

aman sebanyak 3 orang (10,00), sedangkan 

dengan kesehatan mata aman sebanyak 

27orang(90,00%). 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui 

bahwa dari 30 pasien yang mengalami mata 

perihsebanyak 3 orang (10,00), sedangkan 

yang tidak mengalami mata perih sebanyak27 

orang(90,00%). 

Berdasarkan tabulasi silang hubungan 

kesehatan mata dengan mata perih dapat 

diketahui Asymp.Sig.(2-sided) 0.01 < 0.05 

maka Ho ditolak yaitu terdapat hubungan 

antara kesehatan mata dengan mata perih pada 

pasien Puskesmas Batang Kuis Medan tahun 

2020. 

Berdasarkan hasil uji statistic dengan 

menggunakan Person Chi-Square hubungan 
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kesehatan mata dengan mata perih dapat 

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

maka Ho di terima yaitu tidak terdapat 

hubungan antara kesehatan mata dan mata 

perih pada pasien klik Yose Medan tahun 2019. 

 

Simpulan 

Setelah Melakukan Penelitian tentang Mata 

Perih di Puskemas Batang Kuis Medan Tahun 

2019, maka penelitian mengambil kesimpulan 

sebagai Berikut: 

1. Berdasarkan hasil Penelitian di Puskemas 

Batang Kuis Medan dengan jumlah 

responden 30 pasien yang tahu pentingnya 

kesehatan mata di klinik sebanyak 27 

(90.0%) dan yang tidak tahu pentingnya 

kesehatan mata sebanyak 3 orang (10.05). 

2. Berdasarkan hasil Penelitian di Puskemas 

Batang Kuis Medan dengan jumlah 

responden 30 pasien yang tidak tahu 

kesehatan mata sebanyak 16 orang 

(53,3%) sedangkan dengan pengetahuan 

tahu pasien sebanyak 22 orang (73,3%). 

3. Berdasarkan hasil Penelitian di Puskemas 

Batang Kuis Medan dengan jumlah 

responden 30 pasien yang tidak terjaga 

kesehatan mata di klinik sebanyak 16 

orang (53%) dan yang terjaga kesehatan 

mata sebanyak 14 orang (46.7%). 

4. Berdasarkan hasil uji statistic dengan 

menggunakan person Chi-Square 

hubungan kesehatan mata dapat diketahui 

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

ditolak yaitu terdapat hubungan kesehatan 

mata dengan keluhan mata perih pada 

pasien Puskemas Batang Kuis Medan. 

5. Berdasarkan hasil uji statistic dengan 

menggunakan person Chi-Square 

hubungan pengetahuan pasien dengan 

kesehatan mata dapat diketahui 

Asymp.Sig (-sided)0.426>0.05 maka Ho 

di terima yaitu terdapat antara 

pengetahuan mata padapasien Puskemas 

Batang Kuis Medan. 

 

Saran 

 

1. Diharapkan bagi Puskemas Batang Kuis 

Medan , Agar lebih menumbuhkan rasa 

ingin tahu terhadap kesehatan mata karena 

mata adalah jendela dunia alangkah 

indahnya mata kita sehat. Dan membuat 

poster tentang menjaga kesehatan mata. 

2. Harus memberikan informasi kepada 

pasien serta melakukan penyuluhan 

tentang menjaga kesehatan mata agar 

dapat mencegah gangguan mata yang 

tidak diinginkan karena kurangnya 

pengetahuan tentang menjaga mata. 

3. Penelitian ini diharapkan jadi sebagai 

sumber informasi dan referensi bagi 

penelitiannya selanjutnya. 
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