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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Anemia 

1. Pengertian Anemia 

Anemia adalah suatu kondisi tubuh dimana kadarhemoglobin (Hb) 

dalam darah lebih rendah dari normal (WHO, 2011, dalam Kemenkes RI, 

2018). Hemoglobin adalah salah satu komponen dalam sel darah 

merah/eritrosit yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan 

menghantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Oksigen diperlukan oleh 

jaringan tubuh untuk melakukan fungsinya. Kekurangan oksigen dalam 

jaringan otak dan otot akan menyebabkan gejala antara lain kurangnya 

konsentrasi dan kurang bugar dalam melakukan aktivitas. Hemoglobin 

dibentuk dari gabungan protein dan zat besi dan membentuk sel darah 

merah/eritrosit. Anemia merupakan suatu gejala yang harus dicari 

penyebabnya dan penanggulangannya dilakukan sesuai dengan 

penyebabnya (Kemenkes RI, 2018). 

Anemia merupakan keadaan dimana masa eritrosit dan masa 

hemoglobin yang beredar tidak memenuhi fungsinya untuk menyediakan 

oksigen bagi jaringan tubuh. Anemia dapat diartikan sebagai penurunan 

kadar hemoglobin serta hitung eritrosit dan hematokrit dibawah normal. 

Anemia  terjadi akibat kadar hemoglobin atau ertrosit lebih rendah  

daripada nilai normal. Anemia umumnya disebabkan karena ada 

perdarahan kronik atau malnutrisi (Fajriah, 2016). 
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Penegakkan diagnosis anemia dilakukan dengan pemeriksaaan 

laboratorium kadar hemoglobin/Hb dalam darah dengan menggunakan 

metode Cyanmethemoglobin (WHO, 2001, dalam Kemenkes RI, 2018). 

Hal ini sesuai dengan Permenkes Nomor 37 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat. Remaja 

Putri dan WUS menderita anemia bila kadar hemoglobin darah 

menunjukkan nilai kurang dari 12 g/dL (Kemenkes RI, 2018) 

 

Tabel 2.1 

Klasifikasi Anemia menurut Kelompok Umur 

Populsi 

Non 

Anemia 

(g/dL) 

Anemia (g/dL) 

Ringan  Sedang  Berat  

Anak 6 – 59 bulan 11.0 atau 

lebih 
10.0 – 10.9 7.0 – 9.9 < 7.0 

Anak 5 – 11 tahun 11.5 atau 

lebih 
11.0 – 11.4 8.0 – 10.9 < 8.0 

Anak 12 – 14 tahun 12.0 atau 

lebih 
11.0 – 11.9 8.0 – 10.9 < 8.0 

Wanita tidak hamil 

(15 tahun keatas) 

12.0 atau 

lebih 
11.0 – 11.9 8.0 – 10.9 < 8.0 

Wanita hamil 11.0 atau 

lebih 
10.0 – 10.9 7.0 – 9.9 < 7.0 

Pria (15 tahun 

keatas) 

13.0 atau 

lebih 
11.0 – 12.9 8.0 – 10.9  < 8.0 

Sumber: WHO. 2014. WHA Global Nutrition Targets 2025: Low Birth 

Weight Policy Brief. Switzerland. 

2. Jenis-jenis Anemia 

Menurut Afifah et al (2019), jenis-jenis Anemia terbagi menjadi 5 

jenis antara lain : 
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1. Anemia gizi besi 

Kekurangan pasokan zat gizi besi (Fe) yang merupakan inti 

molekul hemoglobin sebagai unsur utama sel darah merah. Akibat 

anemia gizi besi terjadi pengecilan ukuran hemoglobin, kandungan 

hemoglobin rendah, serta pengurangan jumlah sel darah merah. 

Anemia zat besi biasanya ditandai dengan menurunnya kadar Hb total 

di bawah nilai normal (hipokromia) dan ukuran sel darah merah lebih 

kecil dari normal (mikrositosis). Tanda-tanda ini biasanya akan 

menggangu metabolisme energi yang dapat menurunkan 

produktivitas. 

Serum ferritin merupakan petunjuk kadar cadangan besi dalam 

tubuh. Pemeriksaan kadar serum ferritin sudah rutin dikerjakan untuk 

menentukan diagnosis defisiensi besi, karena terbukti bahwa kadar 

serum ferritin sebagai indikator paling dini menurun pada keadaan 

bila cadangan besi menurun. Dalam keadaan infeksi kadarnya 

dipengaruhi, sehingga dapat mengganggu interpretasi keadaan 

sesungguhnya. 

Pemeriksaan kadar serum feritin terbukti sebagai indikator 

paling dini, yaitu menurun pada keadaan cadangan besi tubuh 

menurun. Pemeriksaannya dapat dilakukan dengan metode 

immunoradiometric assay (IRMA) dan enzyme linked 

immunosorbent assay (ELISA). Ambang batas atau cut off kadar 

feritin sangat bervariasi bergantung metode cara memeriksa yang 
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digunakan atau ketentuan hasil penelitian di suatu wilayah tertentu. 

Anemia jenis ini yang sering terjadi terutama pada remaja putri. 

2. Anemia gizi vitamin E 

Anemia defisiensi vitamin E dapat mengakibatkan integritas 

dinding sel darah merah menjadi lemah dan tidak normal sehingga 

sangat sensitif terhadap hemolisis (pecahnya sel darah merah). Karena 

vitamin E adalah faktor esensial bagi integritas sel darah merah. 

3. Anemia gizi asam folat 

Anemia gizi asam folat disebut juga anemia megaloblastik atau 

makrositik, dalam hal ini keadaan sel darah merah penderita tidak 

normal dengan ciri-ciri bentuknya lebih besar, jumlahnya sedikit dan 

belum matang. Penyebabnya adalah kekurangan asam folat dan 

vitamin B12. Padahal kedua zat itu diperlukan dalam pembentukan 

nukleoprotein untuk proses pematangan sel darah merah dalam 

sumsum tulang 

4. Anemia gizi vitamin B12 

Anemia ini disebut juga pernicious, keadaan dan gejalanya 

mirip dengan anemia gizi asam folat. Namun, anemia jenis ini disertai 

gangguan pada sistem alat pencernaan bagian dalam. Pada jenis yang 

kronis bisa merusak sel-sel otak dan asam lemak menjadi tidak normal 

serta posisinya pada dinding sel jaringan saraf berubah. 

Dikhawatirkan, penderita akan mengalami gangguan kejiwaan. 
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Vitamin ini dikenal sebagai penjaga nafsu makan dan mencegah 

terjadinya anemia (kurang darah) dengan membentuk sel darah merah. 

Karena peranannya dalam pembentukan sel, defisiensi kobalamin bisa 

mengganggu pembentukan sel darah merah, sehingga menimbulkan 

berkurangnya jumlah sel darah merah. Akibatnya, terjadi anemia. 

Gejalanya meliputi kelelahan, kehilangan nafsu makan, diare, dan 

murung. Defisiensi berat B12 potensial menyebabkan bentuk anemia 

fatal yang disebut Pernicious anemia. 

Kebutuhan tubuh terhadap vitamin B12 sama pentingnya 

dengan mineral besi. Vitamin B12 ini bersama-sama besi berfungsi 

sebagai bahan pembentukan darah merah. Bahkan kekurangan 

vitamin ini tidak hanya memicu anemia, melainkan dapat 

mengganggu sistem saraf. Kekurangan vitamin B12 dapat terjadi 

karena gangguan dari dalam tubuh kita sendiri atau sebab luar. Saluran 

cerna akan menyerap semua unsur gizi dalam makanan, termasuk 

vitamin B12. Kekurangan vitamin B12 seseorang kurang darah 

(anemia). ditandai dengan diare, lidah yang licin. Asam folat dapat 

diperoleh dari daging, sayuran berwarna hijau, dan susu. Gizi buruk 

(malnutrisi) merupakan penyebab utamanya. Anemia jenis ini juga 

berkaitan dengan pengerutan hati (sirosis). Sirosis hati menyebabkan 

cadangan asam folat di dalamnya menjadi sedikit sekali. Kekurangan 

asam folat juga dapat menyebabkan gangguan kepribadian dan 

hilangnya daya ingat. Gejala-gejalanya hampir sama dengan gejala 
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kekurangan vitamin B12. Gejala-gejala neurologis lainnya juga dapat 

timbul jika sudah parah. Anemia jenis ini erat kaitannya dengan gizi 

seseorang. Karenanya, penanganan anemia pun berkaitan dengan 

masalah gizi. Konsumsi daging, sayuran hijau, dan susu yang 

memadai akan sangat membantu 

5. Anemia gizi vitamin B6 

Anemia ini disebut juga siderotic, keadaannya mirip dengan 

anemia gizi besi, namun bila darahnya diuji secara laboratoris, serum 

besinya normal. Kekurangan vitamin B6 akan mengganggu sintesis 

(pembentukan) hemoglobin. 

3. Penyebab Anemia 

Beberapa jenis anemia dapat diakibatkan oleh defisiensi zat besi, 

infeksi atau ganguan genetik. Yang paling sering terjadi adalah anemia 

yang disebabkan oleh kekurangan asupan zat besi. Kehilangan darah yang 

cukup banyak, seperti saat menstruasi, kecelakaan dan donor darah 

berlebihan juga dapat menghilangkan zat besi dalam tubuh. Wanita yang 

mengalami menstruasi setiap bulan berisiko menderita anemia. 

Kehilangan darah secara perlahan-lahan di dalam tubuh, seperti ulserasi 

polip kolon dan kanker kolon juga dapat menyebabkan anemia (Briawan, 

2014). 

Selain zat besi, masih ada dua jenis lagi anemia yang sering timbul 

pada anak-anak dan remaja. Aplastic anemia terjadi bila sel yang 

memproduksi butiran darah merah tidak dapat menjalankan tugasnya. Hal 
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ini dapat terjadi karena infeksi virus, radiasi, kemoterapi atau obat tertentu. 

Adapun jenis berikutnya adalah haemolityc anemia, yang terjadi karena 

sel darah merah hancur secara dini, lebih cepat dari kemampuan tubuh 

untuk memperbaharuinya. Penyebab anemia jenis ini bermacam-macam, 

bisa bawaan seperti talasemia atau sickle cell anemia (Adriani & 

Wirjatmadi, 2014). 

Menurut Dr. Sandra Fikawati, Ahmad Syafiq, Ph.D, Arinda 

Veretamala (2017) dalam bukunya yang berjudul Gizi Anak Dan Remaja 

penyebab anemia antara lain : 

1. Meningkatnya Kebutuhan Zat Besi 

Peningkatan kebutuhan zat besi pada massa remaja memuncak 

pada usia antara 14-15 tahun untuk perempuan dan satu sampai dua 

tahun kemudian pada laki-laki. Setelah kematangan seksual, terjadi 

penurunan kebutuhan zat besi, sehingga terdapat peluang untuk 

memperbaiki kekurangan zat besi terutama pada remaja laki-laki. 

Sedangkan pada remaja perempuan, menstruasi mulai terjadi satu 

tahun setelah puncak pertumbuhan dan menyebabkan kebutuhan zat 

besi akan tetap tinggi sampai usia reproduktif untuk mengganti 

kehilangan zat besi yang terjadi saat menstruasi.Itulah sebabnya 

kelompok remaja putri lebih rentan mengalami anemia dibanding 

remaja putra. 
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2. Kurangnya Asupan Zat Besi 

Penyebab lain dari anemia gizi besi adalah rendahnya asupan 

dan buruknya bioavailabilitas dari zat besi yang dikonsumsi, yang 

berlawanan dengan tingginya kebutuhan zat besi pada masa remaja. 

3. Kehamilan pada Usia Remaja 

Masih adanya praktik tradisional pernikahan dini di negara-

negara di Asia Tenggara juga berkontribusi terhadap kejadian anemia 

gizi besi. Pernikahan dini umunya berhubungan dengan kehamilan 

dini, dimana kehamilan meningkatkan kebutuhan zat besi dan 

berpengaruh terhadap semakin parahnya kekurangan zat besi dan 

anemia gizi besi yang dialami remaja perempuan. 

4. Penyakit Infeksi dan Infeksi Parasit 

Sering terjadinya penyakit infeksi dan infeksi parasit di negara 

berkembang juga dapat meningkatkan kebutuhan zat besi dan 

memperbesar peluang terjadinya status gizi negatif dan anemia gizi 

besi 

5. Sosial-Ekonomi 

Tempat tinggal juga dapat berhubungan dengan kejadian 

anemia, remaja yang tinggal di wilayah perkotaan lebih banyak 

memiliki pilihan dalam menentukan makanan karena ketersediaannya 

yang lebih luas di bandingkan pedesaan. Hasil Riset Kesehatan Dasar 

tahun 2013 juga menunjukan bahwa masyarakat pedesaan (22,8%) 
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lebih banyak mengalami anemia di bandingkan dengan masyarakat 

yang tinggal di perkotaan (20,6%). 

6. Status Gizi 

Juga ditemukan hubungan antara status gizi dengan kejadian 

anemia. Remaja dengan status gizi kurus mempunyai risiko 

mengalami anemia 1,5 kali dibandingkan remaja dengan status gizi 

normal. Hal tersebut juga di dukung oleh studi yang di lakukan oleh 

Briawan dan Hardinsyah (2010) bahwa status gizi normal dan lebih 

merupakan faktor protektif anemia. 

7. Pengetahuan 

Pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman 

yang berasal dari berbagai macam sumber, misalnya media massa, 

media elektronik, buku petunjuk, petugas kesehatan, media poster, 

kerabat dekat dan sebagainya. Pengetahuan ini dapat membantu 

keyakinan tertentu sehingga seseorang berprilaku sesuai keyakinan 

tersebut. Pada beberpa penelitian terkait anemia ditemukan pula pada 

mereka yang memiliki pengetahuan yang rendah terkait anemia. 

4. Gejala Anemia 

Menurut Natalia Erlina Yuni (2015) dalam bukunya yang berjudul 

kelainan darah menyebutkan gejala anemia sebagai berikut : kulit pucat 

deetak jantung meningkat, sulit bernafas, kurang tenaga atau cepat lelah, 

pusing terutama saat berdiri, sakit kepala, siklus menstruasi tidak menentu, 

lidah yang bengkak dan nyeri, kulit mata dan mulut berwarna kuning, 
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limpa atau hati membesar, dan penyembuhan luka atau jaringan yang 

terganggu. 

Sedangkan menurut Kemenkes RI, 2018 Gejala Anemia yang sering 

ditemui pada penderita anemia adalah 5 L (Lesu, Letih, Lemah, Lelah, 

Lalai), disertai sakit kepala dan pusing (“kepala muter”), mata berkunang-

kunang, mudah mengantuk, cepat capai serta sulit konsentrasi.  Secara 

klinis penderita anemia ditandai dengan “pucat” pada muka, kelopak mata, 

bibir, kulit, kuku dan telapak tangan. 

5. Dampak Anemia 

Anemia memiliki dampak buruk pada kesehatan bagi penderitanya, 

terutama pada golongan rawan gizi yaitu, anak balita, anak sekolah, 

remaja, ibu hamil dan menyusui dan juga pekerja. Menurtut (Fikawati, 

Syafiq, & Veretamala, 2017) dampak anemia sebagai beritkut : 

1) Menurunkan Daya tahan terhadap infeksi 

Defisiensi zat besi menyebabkan menurunnya daya tahan 

terhadap penyakit infeksi dan meningkatnya kerentanan mengalami 

keracunan. Pada populasi yang mengalami kekurangan zat besi, 

kematian akibat penyakit infeksi meningkat karena kurangnya zat besi 

berdampak pada system imun. 

2) Mengganggu Produktivitas kerja 

Selain itu, anemia juga berdampak pada produktivitas kerja dan 

juga menyebabkan kelelahan 
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3) Berdampak saat kehamilan 

Anemia yang terjadi pada massa hamil berhubungan dengan 

kejadian BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) dan peningkatan risiko 

kematian ibu dan bayi perinatal. Selama kehamilan, anemia 

diasosiasikan dengan peningkatan kesakitan dan kematian.Anemia 

tingkat berat diketahui merupakan faktor risiko kematian ibu.Untuk 

janinnya sendiri, anemia selama kehamilan dapat meningkatkan risiko 

BBLR, kelahiran prematur, dan defisiensi zat besi serta anemia pada 

bayi nantinya.  

6. Pencegahan Anemia 

Anemia dapat dicegah dengan cara : 

1) Meningkatkan konsumsi makanan bergizi 

2) Makan makanan yang banyak mengandung zat besi dari bahan 

makanan hewani (daging, ikan, ayam, hati, telur) dan bahan makanan 

nabati (sayuran berwarna hijau tua, kacang-kacangan, tempe) 

3) Makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung 

vitamin C (daun katuk, daun singkong, bayam, jambu, tomat, jeruk 

dan nenas) sangat bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat 

besi dalam usus 

4) Menambah pemasukan zat besi kedalam tubuh dengan minum Tablet 

Tambah Darah (TTD). Mengobati penyakit yang menyebabkan atau 

memperberat anemia seperti: kecacingan, malaria, dan penyakit TBC.  

7. Tablet Tambah Darah (TTD) 
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1) Pengertian Tablet Tambah Darah (TTD) 

Tablet  tambah  darah  adalah  suplementasi  zat  besi  yang 

mengandung 60 mg besi elemental dan 0,25 mg asam folat (sesuai 

rekomendasi  WHO).  TTD  bila  diminum  secara  teratur  dan  sesuai 

aturan dapat mencegah dan menanggulangi anemia gizi. Dosis dan 

cara  pemberian  TTD  pada  remaja putri dianjurkan minum TTD 

secara rutin dengan dosis 1 tablet setiap minggu dan 1 tablet  setiap  

hari  selama  masa  haid  (Depkes RI,  2015).  Hal  tersebut sejalan  

dengan  penelitian  Joshi  dan  Gumastha  (2013)  yang menyatakan  

bahwa  suplementasi  zat besi 1 minggu sekali lebih efektif 

dibandingkan dengan suplementasi zat besi 1 hari sekali. 

Suplementasi TTD diberikan dengan tujuan menghindari 

remaja putri  dari  resiko  anemia.  Konsumsi  TTD  sangat  

dipengaruhi  oleh kesadaran  dan  kepatuhan  remaja  putri.  Kesadaran  

merupakan faktor  pendukung  remaja  putri  untuk  mengonsumsi  

secara  baik. Namun  demikian,  kepatuhan  dipengaruhi  oleh  adanya  

beberapa faktor  diantaranya,  bentuk  tablet,  warna,  rasa,  dan  efek  

samping dari  TTD  (nyeri  lambung,  mual,  muntah,  konstipasi,  dan  

diare) (WHO,  2014).  Selain  itu,  tingkat  pengetahuan  juga  

berhubungan dengan kepatuhan mengonsumsi TTD (Khammarnia, 

2015). 

2) Pentingnya Tablet Tambah Darah (TTD) Pada Remaja Putri 
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Menurut Djaeni (2004), remaja putri perlu mengonsumsi tablet 

tambah darah karena : 

a) Wanita mengalami haid sehingga memerlukan zat besi untuk 

mengganti darah yang kering 

b) Mengobati remaja yang mengalami anemia 

c) Meningkatkan kemampuan belajar, kemampuan kerja dan kualitas 

sumber daya manusia serta generasi penerus 

d) Meningkatkan status gizi dan kesehatan remaja putri 

Almatseir (2009) menyatakan bahwa zat besi memiliki beberapa 

fungsi, diantaranya : 

a) Metabolisme Energi 

Didalam setiap sel besi bekerja sama dengan rantai protein 

pengangkut elektron, yang berperan dalam langkah-langkah akhir 

metabolisme energi. Sebagian besi berada dalam hemoglobin, yaitu 

molekul protein mengandung besi dari sel darah merah dan mioglobin 

dalam otot. Hemoglobin dalam darah membawa oksigen dari paru 

paru keseluruh jaringan dan membawa kembali karbondioksida dari 

seluruh sel ke paru paru untuk di keluarkan dari tubuh. Mioglobin 

berperan sebagai reservoir oksigen, menerima, menyimpan, dan 

melepas oksigen di dalam sel sel otot 

b) Kemampuan Belajar 

Beberapa bagian dari otak mempunyai kadar besi tinggi yang 

diperoleh dari dari transport besi yang di pengaruhi oleh transport 
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transferin. Kadar besi otak yang kurang pada masa pertumbuhan tidak 

dapat dig anti setelah dewasa dan akan berpengaruh negatife terhadap 

fungsi otak terutama terhadap fungsi sistem neurotransmitter. 

Akibatnya kepekaan reseptor saraf dopamin berkurang dan dapat 

berakhir dengan hilangnya reseptor tertentu. 

3) Dampak Kekurangan Zat Besi 

Kekurangan zat besi secara berkelanjutan dapat menimbulkan 

penyakit anemia gizi atau yang di kenal dengan penyakit kurang 

darah. Tanda tandanya antara lain: pucat, lemah, lesu, pusing dan 

penglihatan sering berkunang kunang. Anemia gizi besi banyak 

diderita oleh ibu hamil, wanita menyusui dan wanita usia subur. Pada 

umumnya karena fungsi kodrati, peristiwa kodrati wanita adalah haid, 

hamil, melahirkan dan menyusui yang menyebabkan kebutuhan zat 

besi relatif tinggi dari pada kelompok lain (Djaeni, 2004). 

4) Aturan Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) 

Tablet Fe akan efektif sebagai salah satu perbaikan gizi, 

apabila di minum sesuai aturan pakai. Aturan pemakain tablet Fe 

menurut Gizi Depkes RI (2005) dalam Lestari (2017) sebagai berikut: 

a) Minum satu tablet tambah darah seminggu sekali dan dianjurkan 

minum satu tablet per hari setiap hari selama haid 

b) Untuk ibu hamil, minum satu tablet tambah darah setiap hari 

paling sedikit selama 90 hari masa kehamilan dan 40 hari setelah 

melahirkan 
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c) Minum tablet tambah darah dengan air putih, jangan minum 

dengan teh, susu, atau kopi karena dapat menurunkan penyerapan 

zat besi dalam tubuh sehingga manfaatnya jadi berkurang 

d) Efek samping yang di timbulkan gejala ringan yang tidak 

membahayakan seperti perut terasa tidak enak, mual, susah BAB 

dan tinja berwarna hitam 

e) Untuk mengurangi efek samping, minum tablet tambah darah 

setelah makan malam menjelang tidur, akan tetapi bila setelah 

minum tablet tambah darah di sertai makan buah buahan 

f) Simpan tablet tambah darah di tempat yang kering, terhindar dari 

sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak dan setelah di 

buka harus ditutup kembali dengan rapat tablet Tambah darah 

yang sudah berubah warna sebaiknya tidak di minum (warna asli: 

merah darah) 

g) Tablet tambah darah tidak menyebabkan tekanan darah tinggi 

atau kelebihan darah. 

Konsumsi tablet tambah darah (TTD) menurut Kemenkes RI 

2018 untuk meningkatkan penyerapan zat besi sebaiknya TTD 

dikonsumsi bersama dengan : 

a) Buah-buahan sumber vitamin C (jeruk, pepaya, mangga, jambu 

bijidan lain-lain) 

b) Sumber protein hewani, seperti hati,ikan, unggas dan daging. 
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Hindari mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bersamaan 

dengan : 

a) Teh dan kopi karena mengandung senyawa fitat dan tanin yang 

dapat mengikat zat besi menjadi senyawa yang kompleks 

sehingga tidak dapat diserap 

b) Tablet Kalsium (kalk) dosis yang tinggi, dapat menghambat 

penyerapan zat besi. Susu hewani umumnya mengandung 

kalsium  dalam jumlah yang tinggi sehingga dapat menurunkan 

penyerapan zat besi di mukosa usus 

c) Obat sakit maag yang berfungsi melapisi permukaan lambung 

sehingga penyerapan zat besi terhambat. Penyerapan zat besi 

akan semakin terhambat jika menggunakan obat maag yang 

mengandung kalsium. 

Apabila ingin mengonsumsi makanan dan minuman yang dapat 

menghambat penyerapan zat besi, sebaiknya dilakukan dua jam sebelum 

atau sesudah mengonsumsi TTD. 

 

5) Manfaat Tablet Tambah Darah (TTD) 

Menurut Depkes RI dalam Lestari (2017) manfaat Tablet Tambah 

Darah (TTD) sebagai berikut : 

a) Pengganti zat besi yang hilang bersama darah pada wanita dan 

remaja putri saat haid 
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b) Wanita hamil, menyusui, sehingga kebutuhan zat besinya sangat 

tinggi yang perlu disediakan sedini mungkin semenjak remaja 

c) Mengobati wanita dan remaja putri yang menderita anemia 

d) Meningkatkan kemampuan belajar, kemampuan kerja dan 

kualitas sumber daya manusia seta generasi penerus 

e) Meningkatkan status gizi dan kesehatan remaja putri. 

 

B. Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Remaja  merupakan  masa  pertumbuhan  tercepat  kedua  setelah  

tahun pertama kehidupan. Pada masa  ini terjadi pertumbuhan dan 

perkembangan anatomi, fisiologi, serta psikologis yang pesat. 

Pertumbuhan  anatomi  dan  fisiologis  pada  awal  masa remaja  ditandai  

dengan  pubertas (Rizkiriani, 2014). Masa remaja adalah masa peralihan 

atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa. Pada masa ini begitu 

pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun 

mental. Sehingga dapat dikelompokkan remaja terbagi dalam tahapan 

berikut ini pra remaja (11 atau 12-13 atau 14 tahun), remaja awal (13 atau 

14 tahun-17 tahun), dan remaja lanjut (17-20 atau 21 tahun) (Teressa, 

2002). 

Remaja  putri  mengalami  percepatan  pertumbuhan  lebih  cepat  

dibandingkan remaja  pria,  karena  tubuhnya  memerlukan  persiapan  

menjelang  usia  reproduksi, seperti  menstruasi  dan  kehamilan.  Mereka  

memiliki  rasa  keingintahuan  yang  tinggi dan lebih mudah terpengaruh 
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oleh hal-hal baru. Pengaruh yang paling besar berasal dari kelompok  

teman-teman  sebayanya.  Karena  kurangnya  pengetahuan dibidang gizi, 

sehingga munculah body image negatif dan perilaku makan yang belum 

sesuai dengan  gizi  seimbang.  Remaja  putri  yang  sehat  tercermin  dari  

karakter  gizi  yang sehat.  Salah  satu  yang  utama  adalah  karakter  gizi  

yang  meliputi  body  image, pengetahuan gizi, perilaku makan, dan status 

gizi. Remaja  putri merupakan periode kritis yang harus selalu dipantau 

kesehatannya (Setyawati, 2015). 

Selama masa remaja, seseorang akan mengalami pertumbuhan fisik 

yang sangat pesat. Dibandingkan periode lainnya setelah kelahiran, masa 

remaja mengalami pertumbuhan terpesat kedua setelah tahun pertama 

kehidupan. Lebih dari 20% total pertumbuhan tinggi badan dan sampai 

50% massa tulang tubuh telah dicapai pada periode ini. Oleh sebab itu, 

kebutuhan zat gizi meningkat melebihi kebutuhan pada masa kanak-kanak. 

 

 

2. Kebutuhan Gizi Remaja 

Kebutuhan gizi pada masa remaja sangat erat kaitannya dengan 

besarnya tubuh hingga kebutuhan yang tinggi terdapat pada periode 

pertumbuhan yang cepat (grow spurt). Menurut (Adriani dan Wirjatmadi, 

2014) zat-zat gizi yang dibutuhkan remaja diantaranya adalah : 

1) Energi 
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Energi merupakan satu hasil metabolisme karbohidrat, protein 

dan lemak. Faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan 

kebutuhan energi remaja adalah aktivitas fisik, seperti olahraga yang 

diikuti, baik dalam kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. 

Remaja dan eksekutif muda yang aktif dan banyak melakukan 

olahraga memerlukan asupan energi yang lebih besar dibandingkan 

yang kurang aktif. Sejak lahir hingga usia 10 tahun, energi yang 

dibutuhkan relatif sama dan tidak dibedakan antara laki-laki dan 

perempuan. Pada masa remaja terdapat perbedaan kebutuhan energi 

untuk laki-laki dan perempuan karena perbedaan komposisi tubuh dan 

kecepatan pertumbuhan. 

Permenkes RI nomor 75 tahun 2013 tentang AKG menyebutkan 

angka kecukupan gizi (AKG) energi untuk remaja 13-15 tahun adalah 

2125 kkal untuk perempuan, dan 2475 kkal untuk laki-laki setiap hari. 

AKG energi ini dianjurkan sekitar 60% berasal dari sumber 

karbohidrat. Makanan sumber karbohidrat adalah beras, terigu dan 

hasil olahannya (mie, spaghetti, makaroni), umbi-umbian (ubi jalar, 

singkong), jagung, gula, dan lain-lain. 

2) Protein 

Protein terdiri dari asam-asam amino. Selain menyediakan asam 

amino esensial, protein juga menyuplai energi jika energi yang 

dihasilkan karbohidrat dan lemak terbatas. Kebutuhan protein 

meningkat pada masa remaja, karena proses pertumbuhan yang 
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sedang terjadi dengan cepat. Pada awal masa remaja, kebutuhan 

protein remaja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena 

memasuki masa pertumbuhan cepat lebih dulu. Pada akhir masa 

remaja, kebutuhan protein laki-laki lebih tinggi dibandingkan 

perempuan karena perbedaan komposisi tubuh. Kecukupan protein 

bagi remaja 13-15 tahun adalah 72 gram untuk laki-laki dan 69 gram 

untuk perempuan setiap hari. Makanan sumber protein hewani 

bernilai biologis lebih tinggi dibandingkan sumber protein nabati 

karena komposisi asam amino esensial yang lebih baik, dari segi 

kualitas maupun kuantitas. Berbagai sumber protein adalah daging 

merah (sapi, kerbau, kambing), daging putih (ayam, ikan, kelinci), 

susu dan hasil olahannya (keju, mentega, yakult), kedele dan hasil 

olahannya (tempe, tahu), kacang-kacangan dan lain-lain.  

3) Kalsium 

Kebutuhan kalsium pada masa remaja relatif tinggi karena 

akselerasi muskular skeletal (kerangka) dan perkembangan endokrin 

lebih besar dibandingkan masa anak dan dewasa. Lebih dari 20 persen 

pertumbuhan tinggi badan dan sekitar 50 persen massa tulang dewasa 

dicapai pada masa remaja. AKG kalsium untuk remaja 13-15 tahun 

adalah 1000 mg baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sumber 

kalsium diantaranya adalah ikan, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan 

lain-lain. 

4) Besi 
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Kebutuhan zat besi pada remaja juga meningkat karena 

terjadinya pertumbuhan cepat. Kebutuhan besi pada remaja laki-laki 

meningkat karena ekspansi volume darah dan peningkatan konsentrasi 

haemoglobin (Hb). Setelah dewasa, kebutuhan besi menurun. Pada 

perempuan, kebutuhan yang tinggi akan besi terutama disebabkan 

kehilangan zat besi selama menstruasi. Hal ini mengakibatkan 

perempuan lebih rawan terhadap anemia besi dibandingkan laki-laki. 

Perempuan dengan konsumsi besi yang kurang atau mereka dengan 

kehilangan besi yang meningkat, akan mengalami anemia gizi besi. 

Sebaliknya defisiensi besi mungkin merupakan faktor pembatas untuk 

pertumbuhan pada masa remaja, mengakibatkan tingginya kebutuhan 

mereka akan zat besi. Kebutukan besi bagi remaja usia 13-15 tahun 

adalah 19 mg untuk laki-laki dan 26 mg untuk perempuan. 

 

 

5) Seng (Zinc) 

Seng diperlukan untuk pertumbuhan serta kematangan seksual 

remaja, terutama untuk remaja laki-laki. AKG seng remaja 13-15 

tahun adalah 17,4 mg per hari untuk laki-laki dan 15,4 untuk 

perempuan. 

6) Vitamin 

Kebutuhan vitamin juga meningkat selama masa remaja karena 

pertumbuhan dan perkembangan cepat terjadi. Karena kebutuhan 
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energi meningkat, maka kebutuhan beberapa vitamin pun meningkat, 

antara lain yang berperan dalam metabolisme karbohidrat menjadi 

energi seperti vitamin B1, B2 dan Niacin. Untuk sintesa DNA dan 

RNA diperlukan vitamin B6, asam folat dan vitamin B12, sedangkan 

untuk pertumbuhan tulang diperlukan vitamin D yang cukup. Vitamin 

A, C dan E diperlukan untuk pertumbuhan dan penggantian sel.  

 

C. Pengetahuan 

1. Pengertian Pengetahuan Terhadap Perilaku Pada Remaja 

Pengetahuan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menstimulasi  

atau merangsang  terhadap  terwujudnya  sebuah  perilaku  kesehatan.  

Apabila  remaja mengetahui  dan  memahami  akibat  anemia  dan  cara  

mencegah  anemia  maka  akan mempunyai  perilaku  kesehatan  yang  

baik  dengan  harapan  dapat  terhindar  dari berbagai akibat atau risiko  

dari terjadinya anemia. Perilaku kesehatan yang demikian berpengaruh 

terhadap penurunan kejadian anemia pada remaja (Lindung, 2013). 

Pengetahuan  gizi  berperan  dalam  memberikan  cara  memilih  

pangan  dengan baik  sehingga dapat mencapai keadaan gizi yang cukup.  

Tingkat pengetahuan yang menentukan perilaku konsumsi pangan salah 

satunya didapat melalui jalur pendidikan gizi yang umumnya dipandang 

lebih baik diberikan sedini mungkin untuk menambah pengetahuan dan 

memperbaiki kebiasaan konsumsi pangan (Imran, 2015). 

Pengetahuan yang baik tentunya akan berdampak juga pada perilaku 

remaja tersebut dalam memilah dan memilih makanan yang mempunyai 
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gizi yang baik terutama sumber zat gizi besi untuk remaja putri. Makanan 

yang cukup mengandung sumber zat besi tidak harus makanan yang 

mewah ataupun mahal. Masih banyak alternatif makanan yang cukup 

terjangkau dan baik untuk dikonsumsi setiap harinya. Contonhya dari 

sayur-sayuran hijau, buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, 

dan makanan yang berasal dari kedelai seperti tahu dan tempe. Dari 

pengetahuan yang baik tersebut akan membuat remaja lebih paham 

mengenai asupan makanan yang baik untuk mereka dan membantu 

meminimalisir terjadinya anemia gizi besi pada remaja putri. 

Penelitian yang dilakukan di Makasar  oleh  Syatriiani  dan  Aryani  

(2010), menyatakan bahwa ada hubungan yang bersifat positif antara 

pengetahuan anemia. Pengetahuan  gizi  remaja  merupakan  kemampuan  

untuk  menerapkan  informasi tentang  kebutuhan  pangan  dan  nilai  

pangan  dalam  kehidupan  sehari-hari. Pengetahuan yang kurang 

menyebabkan bahan makanan bergizi yang tersedia tidak dikonsumsi  

secara  optimal (Atas, 2017). 

Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  adalah  karakteristik 

responden (umur dan jenis kelamin), tingkat pengetahuan  tentang  anemia,  

tingkat  konsumsi protein, tingkat konsumsi zat besi, tingkat konsumsi 

vitamin C dan kadar hemoglobin. Instrumen yang digunakan adalah form 

identitas responden, kuesioner pengetahuan tentang  anemia.  Data  tingkat  

pengetahuan  diperoleh  dari  hasil  kuesioner  jawaban benar  dikalikan  
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100%.  Skala  data  tingkat  pengetahuan  berbentuk  rasio (Madanijah, 

2014). 

2. Sumber Pengetahuan 

Pengetahuan dapat diperoleh langsung ataupun melalui penyuluhan 

baik individu maupun kelompok. Pengetahuan adalah proses kegiatan 

mental yang dikembangkan melalui proses kegiatan pada umumnya 

sebagai aktifitas kognitif. Sebelum seseorang mengadopsi perilaku di 

dalam diri terjadi suatu proses yang berurutan, terdiri dari : 

1) Kesadaran (awareness) Individu menyadari adanya stimulus 

2) Tertarik (Interest) Individu mulai tertarik pada stimulus 

3) Menilai (Evaluation) Individu mulai menilai baik dan tidaknya 

stimulus tersebut terhadap dirinya. Pada proses ini individu sudah me 

miliki sifat yang lebih baik lagi 

4) Mencoba (Trial) Individu sudah mulai mencoba perilaku yang baru 

5) Menerima (Adoption) Individu telah berperilaku sesuai pengetahuan, 

sikap dan kesadarannya terhadap stimulus (Notoadmojo, 2010). 

3. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Menurut Budiman & Riyanto .A (2013), faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan antara lain : 

1) Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah (baik formal 

maupun non formal), berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah 
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sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, 

makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah orang tersebut 

menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi, maka seseorang akan 

cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun 

media massa 

2) Pengalaman (Informasi/media massa) 

Pengalaman yang dimaksud yaitu berupa informasi yang 

didapat oleh responden di masa lalu. Informasi adalah sesuatu yang 

dapat diketahui, namun ada pula yang menekankan informasi sebagai 

transfer pengetahuan. Selain itu, informasi juga dapat didefinisikan 

sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, 

memanipulasi, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan 

informasi dengan tujuan tertentu 

3) Sosial, budaya dan ekonomi 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui 

penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian, 

seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak 

melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan 

tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu 

sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan 

seseorang 
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4) Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, 

baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan 

berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam 

individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena 

adanya interaksi timbal balik ataupun tidak, yang akan direspons 

sebagai pengetahuan oleh setiap individu 

5) Umur 

Umur mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang, 

semakin bertambahnya umur seseorang maka akan semakin 

berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga 

pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. 

 

4. Pengukuran Pengetahuan 

Menurut Arikunto (2010) Pengukuran dapat dilakukan melalui 

wawancara maupun memberikan selebaran angket atau kuesioner yang 

berisi tentang materi yang ingin diukur dari subyek penelitian. Kedalaman 

pengetahuan dapat disesuaikan dengan tingkatan pengetahuan. Kualitas 

masing-masing tingkatan pengetahuan diperoleh melalui scoring. 

D. Pendidikan Kesehatan 

1. Pengertian Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan 

untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok atau 
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masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang di harapkan oleh 

pelaku pendidikan, yang tersirat dalam pendidikan adalah: input adalah 

sasaran pendidikan (individu, kelompok, dan masyarakat), pendidik 

adalah (pelaku pendidikan), proses adalah (upaya yang direncanakan 

untuk mempengaruhi orang lain), output adalah (melakukan apa yang 

diharapkan atau perilaku) (Notoatmodjo, 2012). 

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 

secara sosial dan ekonomi, dan menurut WHO yang paling baru ini 

memang lebih luas dan dinamis dibandingkan dengan batasan sebelumnya 

yang mengatakan, bahwa kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik 

maupun mental dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat 

(Notoatmodjo, 2012). 

Pendidikan kesehatan adalah aplikasi atau penerapan pendidikan 

dalam bidang kesehatan. Secara opearasional pendidikan kesehatan adalah 

semua kegiatan untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan, sikap, 

praktek baik individu, kelompok atau masyarakat dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatan mereka sendiri (Notoatmodjo, 2012). 

2. Tujuan Pendidikan Kesehatan 

Menurut Susilo (2011) tujuan pendidikan kesehatan terdiri dari : 

a. Tujuan kaitannya dengan batasan sehat 

Menurut WHO (2014) pendidikan kesehatan adalah untuk 

mengubah perilaku orang atau masyarakat dari perilaku tidak sehat 
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menjadi perilaku sehat. Seperti kita ketahui bila perilaku tidak sesuai 

dengan prinsip kesehatan maka dapat menyebabkan terjadinya 

gangguan terhadap kesehatan. Masalah ini harus benar-benar dikuasai 

oleh semua kader kesehatan di semua tingkat dan jajaran, sebab istilah 

sehat, bukan sekedar apa yang terlihat oleh mata yakni tampak 

badannya besar dan kekar. Mungkin saja sebenarnya ia menderita 

batin atau menderita gangguan jiwa yang menyebabkan ia tidak stabil, 

tingkah laku dan sikapnya. Untuk menapai sehat seperti definisi 

diatas, maka orang harus mengikuti berbagai latihan atau mengetahui 

apa saja yang harus dilakukan agar orang benar-benar menjadi sehat. 

b. Mengubah perilaku kaitannya dengan budaya 

Sikap dan perilaku adalah bagian dari budaya. Kebiasaan, adat 

istiadat, tata nilai atau norma, adalah kebudayaan. Mengubah 

kebiasaan, apalagi adat kepercayaan yang telah menjadi norma atau 

nilai di suatu kelompok masyarakat, tidak segampang itu untuk 

mengubahnya. Hal itu melalui proses yang sangat panjang karena 

kebudayaan adalah suatu sikap dan perilaku serta cara berpikir orang 

yang terjadinya melalui proses belajar.  

Meskipun secara garis besar tujuan dari pendidikan kesehatan 

mengubah perilaku belum sehat menjadi perilaku sehat, namun 

perilaku tersebut ternyata mencakup hal yang luas, sehingga perlu 

perilaku tersebut dikategorikan secara mendasar. Susilo membagi 
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perilaku kesehatan sebagai tujuan pendidikan kesehatan menjadi 3 

macam yaitu : 

1) Perilaku yang menjadikan kesehatan sebagai suatu yang bernilai 

di masyarakat. Dengan demikian kader kesehatan mempunyai 

tanggung jawab di dalam penyuluhannya mengarahkan pada 

keadaan bahwa cara-cara hidup sehat menjadi kebiasaan hidup 

masyarakat sehari-hari 

2) Secara mandiri mampu menciptakan perilaku sehat bagi dirinya 

sendiri maupun menciptakan perilaku sehat di dalam kelompok. 

Itulah sebabnya dalam hal ini Pelayanan Kesehatan Dasar PHC 

(Primary Health Care) diarahkan agar dikelola sendiri oleh 

masyarakat, dalam hal bentuk yang nyata adalah PKMD. Contoh 

PKMD adalah Posyandu. Seterusnya dalam kegiatan ini 

diharapkan adanya langkah-langkah mencegah timbulnya 

penyakit 

3) Mendorong berkembangnya dan penggunaan sarana pelayanan 

kesehatan yang ada secara tepat. Ada kalanya masyarakat 

memanfaatkan sarana kesehatan yang ada secara berlebihan. 

Sebaliknya sudah sakit belum pula menggunakan sarana 

kesehatan yang ada sebagaimana mestinya.  

3. Metode Penyuluhan Kesehatan 

Menurut Notoatmodjo (2012), metode penyuluhan merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya suatu hasil penyuluhan 
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secara optimal. Selain itu Notoatmodjo membaginya menjadi beberapa 

metode penyuluhan yaitu individual, kelompok, dan massa (public):  

a. Metode Individual (perorangan) 

1) Bimbingan dan penyuluhan  

Dengan cara ini kontak antara klien dengan petugas lebih insentif. 

Setiap masalah yang dihadapi oleh klien dapat diteliti dan dibantu 

penyelesaiannya. Akhirnya klien tersebut dengan sukarela, 

berdasarkan kesadaran, dan penuh pengertian akan menerima 

perilaku tersebut atau berperilaku baru.  

2) Wawancara  

Cara ini sebenarnya merupakan bagian dari bimbingan dan 

penyuluhan. Wawancara antara petugas kesehatan dengan klien 

untuk menggali informasi mengapa ia tidak atau belum menerima 

perubahan. 

b. Metode Kelompok 

1) Kelompok besar 

Yang dimaksud kelompok besar disini apabila peserta 

menyuluhan itu lebih dari 15 orang. Metode yang baik untuk 

kelompok besar ini antara lain ceramah dan seminar.  

a) Ceramah 

Metode ini baik untuk sasaran yang berpendidikan tinggi 

maupun rendah.  

b) Seminar 
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Metode ini hanya cocok untuk sasaran kelompok besar 

dengan pendidikan menengah ke atas. Seminar adalag 

sesuatu penyajian (presentasi) dari satu ahli atau beberapa 

ahli tentang suatu topik yang dianggap penting dan biasanya 

dianggap hangat di masyarakat.  

2) Kelompok kecil 

Apabila peserta kegiatan itu kurang dari 15 orang biasanya kita 

sebut kelompok kecil. Metode-metode yang cocok untuk 

kelompok kecil ini antara lain: 

a) Diskusi kelompok 

Untuk memulai diskusi, pemimpin diskusi harus 

memberikan pancingan-pancingan yang dapat berupa 

pertanyaan-pertanyaan atau kasus sehubungan dengan topik 

yang dibahas. Agar terjadi diskusi yang hidup maka 

pemimpin kelompok harus mengarahkan dan mengatur 

jalannya diskusi sehingga semua orang dapat kesempatan 

berbicara dan tidak menimbulkan dominasi dari salah 

seorang peserta.  

b) Curah pendapat (brain storming) 

Metode ini merupakan modifikasi metode diskusi kelompok. 

Prinsipnya sama dengan metode diskusi kelompok. Bedanya 

pada permulaannya pimpinan kelompok, memancing dengan 

satu masalah kemudia tiap kelompok peserta memberikan 
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jawaban-jawaban atau tanggapan-tanggapan (curah 

pendapat).  

c) Bola Salju (snow balling) 

Kelompok dibagi dalam pasangan-pasangan (1 pasangan 2 

orang) kemudia dilontarkan suatu pertanyaan atau masalah. 

Setelah lebih kurang 5 menit maka setiap 2 pasang 

bergabung menjadi satu. Mereka tetap mendiskusikan 

masalah tersebut, dan mencari kesimpulannya.  

 

d) Kelompok-kelompok kecil (buzz group) 

Kelompok langsung dibagi menjadi kelompok-kelompok 

kecil (buzz group) yang kemudia diberi suatu permasalahan 

yang sama atau tidak sama dengan kelompok lain. Masing-

masing kelompok mendiskusikan masalah tersebut. 

Selanjutnya hasil dari tiap kelompok didiskusikan kembali 

dan dicari kesimpulannya.  

e) Bermain peran (role play) 

Dalam metode ini beberapa anggota kelompok ditunjukan 

sebagai pemegang peran tertentu untuk memainkan peran, 

misalnya sebagiannya, sedangkan anggota yang lain sebagai 

pasien atau anggota masyarakat. Mereka memperagakan, 

misalnya bagaimana interaksi/komunikasi sehari-hari dalam 

melaksanakan tugas.  
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f) Permainan simulasi (simulation game) 

Metode ini merupakan gabungan antara role play dengan 

diskusi kelompok. Pesan-pesan kesehatan disajikan dalam 

beberapa bentuk permainan seperti permainan monopoli.  

c. Metode Massa 

Metode (pendekatan) massa cocok untuk mengkomunikasikan 

pesan-pesan kesehatan yang ditunjukan kepada masyarakat. Oleh 

karena sasaran ini bersifat umum, dalam arti tidak membedakan 

golongan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status social ekonomi, 

tingkat pendidikan, dan sebagainya, maka pesan-pesan kesehatan 

yang akan disampaikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga 

dapat ditangkap oleh massa tersebut (Notoatmodjo 2012). Beberapa 

contoh metode yang cocok untuk pendekatan massa yaitu : 

a) Berbincang-bincang (talk show) 

b) Simulasi 

c) Sinetron 

d) Tulisan-tulisan di majalah atau koran 

e) Billboard.  

4. Media Pendidikan Kesehatan 

Media Pendidikan berdasarkan  fungsinya  sebagai  penyaluran  

pesan-pesan  kesehatan (Notoatmodja, 2011) dibagi menjadi 3, yaitu : 

1) Media Cetak 
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Media cetak sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan 

kesehatan sangat bervariasi, antara lain : 

a. Booklet : ialah suatu media dalam bentuk buku, baik tulisan 

maupun gambar 

b. Leaflet : ialah bentuk penyampaian informasi melalui lembaran 

yang dilipat 

c. Flyer (selebaran) : seperti leaflet, tetapi tidak dalam bentuk 

lipatan 

d. Flip chart (lembar balik) : media penyampaian pesan dalam 

bentuk lembar balik berisi gambar dan kalimat yang berkaitan 

dengan gambar tersebut 

e. Rubrik atau tulisan-tulisan pada surat kabar atau majalah 

f. Poster : bentuk media cetak yang biasanya ditempel di tempat-

tempat umum berisi pesan/informasi gizi.  

2) Media Elektronik 

Media elektronik sebagai sasaran untuk menyampaikan pesan-pesan 

gizi jenisnya berbeda-beda, antara lain : 

a. Televisi : penyampaian pesan atau informasi gizi melalui televisi 

dapat dalam  bentuk  sandiwara,  sinetron,  forum  diskusi  atau  

tanya  jawab, pidato, cerdas cermat dan sebagainya 

b. Radio : penyampaian  pesan  atau  informasi  gizi   melalui  radio  

dapat dalam bentuk sandiwara radio, ceramah, radio spot  obrolan  

(tanya jawab) dan sebagainya 
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c. Vidio : teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar 

bergerak. Aplikasi umum dari sinyal video  adalah  televisi,  tetapi  

dia dapat  juga  digunakan  dalam  aplikasi  lain  di  dalam  bidang  

teknik, saintifik, produksi dan keamanan 

d. Slide : satu tampilan dilayar berupa  uraian, gambar atau grafik  

yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu 

e. Film strip : media visual proyeksi diam, yang pada dasarnya 

hampir sama  denga media  slide.  Hanya  saja  media  ini  terdiri 

atas  beberapa film  yang  merupakan  satu  kesatuan,  dimana  

ujung  satunya  dengan ujung lainnya bersatu membentuk 

rangkaian. 

3) Media Papan (billboard) 

Papan (billboard) yang dipasang di tempat-tempat umum 

dapat diisi dengan pesan-pesan atau informasi-informasi kesehatan. 

Media papan disini juga mencakup pesan-pesan yang ditulis pada 

lembaran seng yang ditempel pada kendaraan-kendaraan umum (bus 

dan taksi). 

 

E. Media Booklet 

1. Pengertian Media Booklet 

Media  booklet  merupakan  salah  satu  media  massa  yang  dijadikan 

sebagai media (alat peraga) ditujukan kepada banyak orang maupun umum 

yang waktu penyampaian isi tidak teratur (Soehoet, 2003 dalam Parwiyati, 

2014). Booklet  adalah  suatu  media  untuk  menyampaikan  pesan-pesan 
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kesehatan dalam bentuk buku,baik berupa tulisan maupun gambar, selain 

itu booklet  adalah  media  cetak  atau  cetakan  yang  berisigambar  atau  

tulisan (lebih  dominan)  yang  bentuknya  buku  kecil  setebal  10 -25  

halaman,  dan paling banyak 50 halaman (Parwiyati, 2014). 

Hasil  penelitian   dari  Jamil  (2000)  menunjukkan  hasil  serupa  

bahwa pendidikan  gizi  besi  efektif  untuk  meningkatkan  pengetahuan  

dan  sikap tentang  anemia.  Hasil  penelitian  Kartini  (2001)  menunjukkan  

ada kecenderungan  peningkatan  pengetahuan,  sikap  dan  praktek  pada 

anak sekolah yang mendapatkan model  Komunikasi Informasi  dan 

Edukasi (KIE) dengan pemberian buku tentang anemia. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Achmadi (2015) menunjukkan bahwa  

pendidikan  kesehatan  dengan  media  buku  saku  (booklet)  efektif  untuk 

meningkatkan  pengetahuan  siswa.Sebuah  penelitian  menunjukkan  

bahwa pendidikan  kesehatan  metode  ceramah  dengan  menggunakan  

media  lebih  efektif untuk  meningkatkan  pengetahuan  remaja  putri  

dibandingkan  metode ceramah  tanpa  media.  Peningkatan  pengetahuan  

remaja  putri  setelah menerima  pendidikan  gizi  yaitu  dari  7,7%  menjadi  

82,1%.  Hal  ini menunjukkan adanya pengaruh media dalam pendidikan 

(Nurul, 2016). 

Fungsi  alat  peraga  adalah  membantu  memperagakan  sesuatu  

untuk memudahkan dalam penyampaian materi. Jadi alat peraga 

sebenarnya tidak dapat menyampaikan materi penyuluhan, melainkan 
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membantu memperjelas isi materi dari uraian atau keterangan yang telah 

disampaikan. 

2. Kelebihan dan Kekurangan Booklet 

a) Kelebihan Booklet 

Keunggulan  dari  media  booklet  adalah  informasi  yang  

dituangkan  lebih lengkap,  lebih  terperinci  dan  jelas  serta  bersifat  

edukatif. Selain  itu,  booklet yang  digunakan  sebagai  media  edukasi  

ini  bisa  dibawa  pulang,  sehingga dapat  dibaca  berulang  dan  

disimpan.  Penyusunan  booklet  ini  disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kondisi remaja serta dikombinasikan dengan gambar sehingga 

menarik perhatian remaja dan menghindari kejenuhan remaja dalam 

membaca (Nurul, 2016).  

Keunggulan   lainnya  dari  media  booklet  adalah dapat  

menyesuaikan  dari  belajar  mandiri,  pengguna  dapat  melihat isinya 

pada saat santai, informasi dapat dibagi dengan keluarga dan teman, 

mudah  dibuat,  diperbanyak  dan  diperbaiki  serta  mudah  

disesuaikan, mengurangi  kebutuhan  mencatat,  dapat  dibuat  secara  

sederhana  dengan biaya  relatif  murah,  awet,  daya  tampung  lebih  

luas,  dapat  diarahkan  pada segmen tertentu. 

b) Kekurangan Booklet 

Booklet tidak bisa menyebar ke seluruh masyarakat, karena 

disebabkan keterbatasan dalam penyebaran booklet, selain itu umpan 

balik dari obyek kepada penyampai pesan tidak secara langsung 
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tertunda, karena proses penyampaiannya juga tidak dilakukan secara 

langsung dan juga merlukan banyak tenaga dalam penyebarannya. 

Untuk beberapa responden kemungkinan akan mengalami sedikit 

kejenuhan dalam membaca berulang ulang booklet tersebut karena 

terlalu banyak tulisan. 
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F. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Modifikasi dari Notoatmodjo (2010), Notoatmodjo (2012) 

Notoatmodjo (2012), Notoatmodjo (2011), Budiman & Riyanto .A (2013) 
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