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ABSTRACT
This study was aimed to investigate the effect of natural skin care around the
eyes to support health.
The data were collected through interviws, observation and the study of
documentation. The population is thirty women of Family Welfare Coaching (PKK)
of Dasa Wisma Bendungan of Wates sub-district of Kulon Progo district. The data
analysis employed non-statistical data analysis by using descriptive approach.
The study showet that the natural skin treatment around the eyes can affect
health. To conduct interviews with the participants of Family Welfare Coaching
(PKK), it was found that the natural skin care around the eyes can make them look
more attractive with delicate skin around the eyesreflect someone’s sould.

Keywords: Skin care around the eyes, natural, health.

PENDAHULUAN
Kulit sekitar mata lebih tipis dibandingkan kulit bagian wajah lainnya,
kelenjar minyaknya paling sedikit dibandingkan seluruh tubuh. Oleh karena itu kulit
disekitar mata lebih cepat kering, berkerut, sembab dan lain-lain yang tidak
menguntungkan terhadap faktor lingkungan. Pemakaian riasan mata yang berlebihan,
diet buruk, stress, kurang tidur, sering menangis/bersedih, kurangnya perawatan
dapat merusak kulit di daerah sekitar mata.
Akibat buruk ini dapat dihindari dengan mengubah gaya hidup dan
menggunakan produk-produk yang sesuai dengan kita serta senantiasa dirawat
sehingga selalu dalam keadaan lembab dan halus.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian pengamatan. Populasi yang diambil adalah
ibu-ibu PKK Dusun Bendungan, Wates, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 50 orang.
Pengumpulan data dengan menggunakan teknik/metode tanya jawab,
pengamatan dan dokumentasi. Analisis data non statistik dengan pola berfikir
deskriptif.
Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah total
sampling, sehingga besar sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang, sampel yang
diambil berusia sekitar 20 tahun sampai 60 tahun.

HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawatan kulit disekitar daerah mata
secara alamiah dapat membuat seseorang kelihatan tampak muda, segar,
memperlancar peredaran darah sehingga dapat mencegah terjadinya kelainan pada
kulit sekitar mata yang rentan kering, mudah berkerut dan sembab.

PEMBAHASAN
Merawat kulit halus di daerah sekitar mata sangatlah sensitif, karena hal ini
amat sangat dipengaruhi oleh sebab dan akibat dari perawatan kulit. Kulit tanpa
dirawat apalagi daerah sekitar mata pasti akan terlihat kusam, kerut, sembab,
lingkaran hitam, cepat kelihatan tua, kantung mata dan lain-lain. Tetapi jika rajin
merawatnya maka kulit akan kelihatan segar, tidak berkerut, lembab, halus, kulit
tidak pecah-pecah dan sedap dipandang mat.
Sebelum melakukan perawatan kulit disekitar mata, hal-hal yang harus
diperhatikan adalah sebagai berikut:

5

1. Anatomi Kulit (Nelly Hakim; 35)
Kulit terdiri dari 3 lapis, masing-masing dari luar ke dalam.
a. Kulit Ari (Epidermis)
Pada epidermis dapat dibedakan 5 lapis, yaitu dari luar ke dalam.
1) Lapisan tanduk (stratum koerneum)
2) Lapisan bening (stratum lusicum)
3) Lapisan berbutir (stratum ganulasum)
Terdiri dari sel-sel berbentuk kumparan yang mendukung butir-butir
dalam protoplasma.
4) Lapisan lartaju (stratum spinosum)
Terdiri atas sel-sel yang paling berhubungan dengan perantara jembatanjembatan protoplasma. Jika sel-sel ini saling berlepasan, maka sel-selnya
seakan bertaju.
5) Lapisan tunas (stratum basale)
Di dalam lapisan ini sel-sel epidermis bertambah banyak melalaui mitosis
dan sel-sel tadi bergeser ke lapisan-lapisan lebih atas, akhirnya menjadi
sel-sel tanduk. Di dalam lapisan tunas terdapat pula sel-sel bening.
b. Kulit Jangat (Dermis)
Kulit jangat berupa lapisan penyambung (jaringan ikat) dan berisi pembuluhpembuluh darah dan getak bening, ujung-ujung saraf perasa, kelenjar-kelenjar
keringat, kelenjar-kelenjar palit, kandung (folikel) rambut dengan akar
rambut dan otot penegak rambut (musculus arektor pili)
c. Jaringan penyambung di bawah kulit (subkutis)
Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak sebagai cadangan dan juga
pembuluh-pembuluh darah dan limfe. Syaraf-syaraf yang berjalan sejajar
dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari pembuluh dan syaraf-syaraf
menuju ke kulit jangat.
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2. Jenis-jenis Kulit (Nelly Hakim; 68)
a. Jenis kulit berminyak
Pada kulit demikian kelenjar-kelenjar lemak bekerja berlebihan sehingga
kulit kelihatan mengkilat, tebal, tonus kuat, pori-pori besar serta mudah sekali
mendapatkan gangguan seperti jerawat, gatal-gatal, jamuran, dll.
b. Jenis kulit normal
Kulit tidak berminyak dan tidak kering, sehingga kelihatan segar dan bagus,
lubang pori-pori hampir tidak kelihatan, pengeluaran kotoran dan
penyerapan zat-zat yang berguna melalui kulit serta peredaran darah berjalan
dengan baik, maka jarang sekali mendapatkan gangguan maupun adanya
cacat-cacat pada kulit tubuh.
c. Jenis kulit kering
Pada kulit demikian kelenjar lemak bekerja kurang aktif, kulit kelihatan
kusam, tipis, bersisik halus, lebih cepat timbul keriput, lubang pori-pori tidak
kelihatan, mudah mendapatkan gangguan pelekaran pembuluh darah rambut.
d. Jenis kulit campuran
Kulit berjenis campuran adalah bagian tengah muka atau lipatan-lipatan
tubuh kadang-kadang terdapat minyak berlebih atau normal. Sedang bagian
lainnya normal atau kering. Dapat terjadi pada semua umur tetapi lebih sering
terdapat pada usia 35 tahun ke atas.
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3. Fungsi Kulit (Rostamailis; 103)
Kulit mempunyai fungsi yang sangat penting, fungsi tersebut antara lain:
a. Kulit sebagai alat pelindung, maksudnya melindungi tubuh dari bermacammacam pengaruh dari luar, misalnya: cuacana panas, dingin, hujan, angin,
sengatan sinar matahari, debu, kimiawi, radiasi dan infeksi.
b. Kulit sebagai pengatur suhu tubuh, yaitu ketepatan suhu tubuh dapat diatur
dengan cara penguapan keringat.
Penguapan menyebabkan pengurangan suhu badan, karena itu walaupun
dalam cuacana yang panas suhu badan tidak meninggi dari ukuran normal.
Demikian pual kalau dingin, kelenjar keringat akan menciut dan tidak
terangsang untuk mengeluarkan keringat sehingga suhu badan tetap normal.
Walaupun terasa dingin sekali, pembuluh darah melebar dan mengeluarkan
lebih banyak suhu badan sehingga tidak terlalu kedinginan.
c. Kulit sebagai alat perasa (peraba), yaitu merasakan panas, dingin dan sakit
melalui tekanan pada ujung-ujung syaraf perasa di kulit.
d. Kulit sebagai pengecap, maksudnya dapat merasakan pahit, manis, asam,
tawar dan asin di lidah.
e. Kulit sebagai alat penyerap, yaitu dapat menyerap zat-zat pada permukaan
kulit, dan zat ini ada yang dapat menembus kulit dengan mudah.
f. Kulit sebagai pembuang ampas-ampas badan, yaitu mengeluarkan sisasisa zat pembakar yang tidak lagi diperlukan, misalnya kelenjar keringat.
g. Kulit sebagai alat menyatakan emosi (perasaan batin atau perasaan hati
sanubari). Contohnya: bila perasaan batin baik/senang maka kulit akan
kelihatan segar dan sebaliknya, bila perasaan batin tertekan kulit akan terlihat
keriput dan tidak segar.
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4. Hal-hal yang dapat menyebabkan kulit disekitar mata kelihatan tidak halus lagi,
antara lain:
a. Stress
Stress yang berkepanjangan dapat membuat kulit sensitive terhadap jerawat
dan kulit kemerahan. Stress dapat membuat kulit sekitar mata lebih cepat
berkerut disbanding yang diinginkan.
b. Diet buruk
Mengurangi makanan yang dimaksudkan untuk diet harus melalui peraturanperaturan yang benar, sesuai dengan perbandingan berat badan dan asupan
gizinya.
Mengurangi makanan yang sembarangan akan berakibat buruk bagi tubuh
kita, karena ada asupan gizi khusus yang harus dimakan/ makanan dalam 4
sehat 5 sempurna adalah makanan yang paling baik walaupun kalau untuk
diet banyaknya kalori maupun yang lainnya akan dikurangi, yang jelas untuk
diet jika ingin berhasil dan baik maka harus menurut aturan yang sesuai
dengan keadaan tubuh masing-masing. Jika diet buruk akan terlihat dimata
yaitu mata kurang cerah agak kemerahan, dll.
c. Kurang tidur
Kurang tidur dapat sangat terlihat pada wajah, karena jika kurang tidur akan
dapat terlihat pada mata yang cekung, mata lelah dan kemerahan, mata hanya
terasa akan terpecam terus.
d. Pemakaian make up mata yang berlebihan
Untuk mata make up/riasan di daerah sekitar mata tidaklah harus berlebihan,
karena jika berlebihan akan terlihat mata berat, iritasi sekitar daerah mata dll.
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Kulit di daerah sekitar mata sangatlah peka dan rentan terhadap benda-benda
tertentu yang membuat mata pedas, berair, dan sebagainya.
e. Sering menangis/bersedih
Karena disebabkan oleh sesuatu hal maka seseorang itu akan bersedih dan
kemungkinan akan menangis. Jika bersedih yang amat sangat maka seseorang
akan menangis dengan sering, sehingga akan terjadi radang di sekitar mata
dan sembab.
f. Kurangnya perawatan
Kurangnya perawatan di daerah kulit akan sering mengakibatkan kulit kusam
dan berkerut. Jika kita tidak berhati-hati hal itu akan terjadi pula di daerah
sekitar mata, karena mata merupakan tempat di daerah sekitar wajah yang
mudah terlihat sehingga perawatan kulit amatlah diperlukan.
5. Akibat dari hal-hal tersebut di atas maka kulit di daerah sekitar mata akan
terlihat:
a. Kering
Jika kulit di daerah sekitar mata kering, maka akan terlihat cepat tua, lelah
dan bersisik. Oleh karena itu sebaiknya dijaga agar tidak mudah kering.
b. Kerut di ekor mata
Kerut di ekor mata dapat juga disebut cloro’s feet. Kerut terjadi karena kulit
sekeliling mata mengandung sedikit kelenjar minyak. Akibatnya kulit jadi
sangat kering, kurang elastic dan rentan kerut. Penyebab utama kerut di
sekitar mata yaitu kerusakan sinar matahari, gerakan otot yang berlebihan
(senyum dan memicingkan mata dan penuaan)
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c. Sembab
Mata sembab terutama terjadi saat kita bangun tidur di pagi hari dan keluhan
umum bagi yang merisaukan penuaan dini. Kulit sekitar mata luar tipis dan
halus dan ketika usia bertambah, kulit daerah sini jadi kendur. Jika kulit
sekitar mata tidak cukup kencang, ketika kita berbaring dan cairan mata tak
bisa menahan tekanan internal yang lebih tinggi, lalu membengkak dan
membuat mata makin sembab. Faktor lain yang membuat mata sembab antara
lain alergi, kurang tidur, menangis, intake tinggi garam, sirkulasi buruk dan
angin.
d. Lingkaran hitam
Kebanyakan disebabkan kurang tidur, dehidrasi atau penipisan, kulit
progresif membuat pembuluh-pembuluh darah dibawahnya tampak lebih
kentara. Penyebab lain: merokok, paparan sinar matahari yang berlebihan,
mal fungsi ginjal atau penyakit thyroid.
e. Jerawat
Disebabkan karena makanan yang banyak mengandung minyak sehingga
berakibat di kulit menjadi jerawat. Sebab lain kurang perawatan jika pergi
keluar rumah, sampai rumah harus segera kulit dibersihkan dari debu dan
kotoran lain dengan pembersih. Penimbunan lemak di sekitar mata dapat juga
menyebabkan jerawat.
f. Kulit kemerahan
Lebih disebabkan karena banyaknya terkena sinar matahari di daerah sekitar
mata. Sinar matahari mengandung sinar ultra violet yang jika terkena kulit
langsung akan mengakibatkan kulit kemerahan, cepat kering dan kusam.
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g. Kantung mata
Pada bagian dalam kulit dibawah mata terdapat lemak yang berlebihan
sehingga terbentuklah kantung mata.
h. Kerut halus
Disebabkan karena dehidrasi kulit dan penuaan dini, karena kurangnya
perawatan.
Untuk mencegah semua hal tersebut di atas maka harus dirawat secara rutin
dan alami dengan cara antara lain:
1. Tidur dengan kepala ditinggikan (dengan bantal ekstra)
2. Tingkatkan intake air di siang hari, tapikurangi minum tepat sebelum tidur atau
dengan minum 8 sampai 10 gelas air perhari sesuai yang disarankan.
3. Jaga makanan dengan kurangi garam dan makanan olahan, perbanyak makan
buah dan sayur.
4. Menggunakan kompres dingin dengan ice pack atau dengan sendok logam yang
didinginkan di kulkas pada mata sembab.
5. Hindarilah secara terus menerus menggosok dan menarik kulit kelopak mata
terutama selama musim alergi.
6. Gunakanlah kerim mata yang baik dipagi dan malam hari untuk mengencangkan
kulit disekitar mata. Khasiat krim mata yaitu menunda penuaan, mempertahankan
kelembaban, ketebalan dan kekencangan kulit disekitar mata.
7. Gunakanlah minyak almond, minyak jaitun sebagai pelembab atau minyak bulus.
8. Seduhlah teh hijau atau teh hitam celup. Minumlah tehnya, keluarkan kantong teh
celup dan kompreskan ke mata.
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9. Dengan menggunakan air mawar. Basahilah kapas dengan air mawar lalu
kompreskan ke lingkaran hitam di mata selama 10 menit.
10. Oleskan sun screen.
11. Menggunakan kacamata surya sun glasses.
12. Melembabkan mata secara baik terutama jika kulit kering.
13. Rilekskan otot-otot wajah
14. Mengubah gaya hidup dan menggunakan produk-produk yang tepat.
15. Menggunakan es batu dengan mengusapkan disekitar mata. Hal ini akan
membuat peredaran darah lancar.
16. Menghindari stress
17. Minum madu
18. Masker dengan masker gel atau krim atau kertas siap pakai yang mengandung
kologen.
19. Susu cair dan kentang
20. Selain itu kulit disekitar mata perlu dilakukan pengurutan agar lebih sempurna
dalam perawatannya (Rostamailis; 141)
Adapun cara pengurutannya sebagai berikut:
Maassage / urut disekitar mata tidak boleh ditekan tetapi, harus ringan dan
lembut, sebab kelopak mata adalah bagian yang terlembut dari wajah. Arah
massage ini ke dalam melalui kelopak mata bawah, bila bertentangan akan
menambah luasnya kerutan.
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Caranya:
a. Gunakan dua tangan dan satu jari, yaitu jari manis saja.
b. Letakkan jari manis pada sudut kelopak mata bagian dalam. Urutlah secara
ringan dari arah dalam terus kea rah luar mengelilingi kelopak mata bawah
tanpa berhenti, kira-kira lima kali lalu ditutup pada titik permukaan
pengurutan, sesudah tahap pengurutan pertama tutuplah jari tangan dan
jangan diangkat, tetapi langsung bergerak mengelilingi kelopak mata lagi
sampai tahap kedua selesai dan seterusnya.
Bila keriputnya banyak boleh diurut tiga puluh putaran. Lihat gambar di
bawah ini:

Gambar:
Mencegah keriput di kelopak mata

Hasil penelitian mengatakan bahwa perawatan kulit di sekitar mata secara
alamiah dapat membuat tampil lebih

menarik, lebih segar, lebih tampak muda

karena kulit tersebut lembab dan halus. Jika perawatan disekitar mata ini dilakukan
secara rutin dan terus menerus maka akan mencegah timbulnya penuaan dini
disekitar wilayah mata.
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Melalui mata kita dapat melihat apa yang sedang terkandung/terjadi. Melalui
mata kita dapat melihat orang tu berbohong atau tidak. Melalui mata dapat melihat
ketenangan jiwa, dan mata merupakan cerminan dari segalanya.
Ibu-ibu PKK Dusun Bendungan, Wates, Kulon Progo ternyata amatlah sadar
akan kesehatan, sehingga perawatan kulit terutama kulit di sekitar mata betul-betul
mereka rawat. Hal ini dilakukan karena ada penyuluhan dari KKN (Kuliah Kerja
Nyata) mahasiswa UGM juga kesadaran mereka terhadap kesehatan.

KESIMPULAN
Perawatan kulit amatlah diperlukan terutama bagi wantia, yang lebih penting
adalah perawatan kulit disekitar mata, karena mata merupakan cerminan jiwa
seseorang, sehingga dari perawatan tersebut dapat terlihat di wajah seseorang bahwa
orang tersebut dalam keadaan gembira, sedih, kelelahan, dan sebagainya.
Oleh karena itu, hal ini dilakukan oleh para wanita agar mereka terlihat segar
dan muda.
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