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ABSTRAK 

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN 

PERILAKU PENGGUNAAN LENSA KONTAK PADA 

MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Penelitian Cross-Sectional di Universitas Airlangga Surabaya 

Oleh : Kusumastuti 

Pengguna lensa kontak dengan perilaku penggunaan yang tidak sesuai 

berisiko mengalami gangguan kesehatan mata. Pengetahuan dan sikap merupakan 

domain yang sangat penting terhadap pembentukan perilaku, dalam hal ini adalah 

perilaku penggunaan lensa kontak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis hubungan tingkat pengetahuan dan sikap dengan perilaku 

penggunaan lensa kontak. 

Desain penelitian ini adalah deskriptif korelasi dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S-1 Universitas 

Airlangga Surabaya dengan jumlah sampel 96 responden. Variabel independen 

yang diukur meliputi tingkat pengetahuan dan sikap pengguna lensa kontak, dan 

variabel dependen yang diukur ialah perilaku penggunaan lensa kontak. 

Pengumpulan data penelitian menggunakan instrumen berupa kuesioner yang 

hasilnya dianalisis dengan uji statistik Spearman Rank Test Correlation dengan 

signifikansi α≤0.05. 

Berdasarkan analisis data sebagian besar responden memiliki tingkat 

pengetahuan cukup (55,2%), sikap positif (53,1%) dan perilaku penggunaan lensa 

kontak yang baik (53,1%). Uji statistik menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan 

responden tidak memiliki hubungan (p= 0,059) dengan perilaku penggunaan lensa 

kontak, namun terdapat hubungan yang signifikan antara sikap responden dengan 

perilaku penggunaan lensa kontak yang dilakukannya (p= 0,001). 

Semakin positif sikap pengguna lensa kontak maka perilaku penggunaan 

lensa yang dilakukannya juga semakin baik. Penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat menganalisis faktor dominan yang berhubungan dengan perilaku 

penggunaan lensa kontak, sehingga perbaikan perilaku dapat dilakukan melalui 

modifikasi faktor tersebut. 

Kata kunci : Lensa kontak, Perilaku, Pengetahuan, Sikap 
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