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ABSTRAK

Latar Belakang: Remaja puteri memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan remaja putra.
prevalensi anemia di dunia antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 44,8% sedangkan
hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) (2017), prevalensi penyakit anemia sebanyak
75,9% pada remaja puteri dengan gambaran grafis memperlihatkan bahwa di Kabupaten Tanah Laut
(18,4%), Kabupaten Banjar (35,2%), Banjarbaru (54,8%), Kota Banjarmasin (73,8%). Hasil Tanya
jawab singkat dengan 10 orang remaja puteri di SMAS PGRI 6, sebanyak 6 orang remaja puteri
mengaku sering mengeluh pusing dan tidak dapat berkonsentrasi dengan baik saat mengikuti jam
pelajaran.
Tujuan: Mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap dengan kejadian anemia pada remaja puteri di
SMAS PGRI 6 Banjarmasin.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode survei analitik dengan pendekatan cross sectional.
Sampel pada penelitian ini adalah remaja kelas X dan XI di SMAS PGRI 6 Banjarmasin sebanyak 30
bulan Mei tahun 2018 menggunakan teknik proporsional random sampling. Pengumpulan data
menggunakan kuesioner yang diinterprestasikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan dianalisis
dengan menggunakan komputerisasi.
Hasil: Remaja puteri di SMAS PGRI 6 Banjarmasin memiliki pengetahuan yang kurang tentang
Anemia sebanyak 16 orang (53,3%), memiliki sikap yang negatif tentang Anemia sebanyak 17 orang
(56,7%), mengalami Anemia sebanyak 21 orang (70%).
Simpulan: Ada hubungan tingkat pengetahuan dengan kejadian Anemia pada remaja puteri di
SMAS PGRI 6 Banjarmasin (p value=0,000; <α=0,05) dan ada hubungan sikap dengan kejadian
Anemia pada remaja puteri di SMAS PGRI 6 Banjarmasin (p value=0,000; <α=0,05).

Kata Kunci: Kejadian Anemia, Pengetahuan, Remaja Puteri, Sikap
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PENDAHULUAN

Menurut WHO dalam penelitian

Permaesih (2017), prevalensi anemia di dunia

antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2016

sebanyak 44,8% dari total seluruh penduduk

dunia yang hampir 3 milyar penduduk dunia.

Menurut Survey Demografi Kesehatan

Indonesia (SDKI) (2017), prevalensi penyakit

anemia sebanyak 75,9% pada remaja puteri.

Kriteria lain orang terkena anemia apabila

hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari 13

g% untuk pria dan untuk wanita kurang dari

12 g%. Sedangkan anemia untuk anak usia 6

bulan - 5 tahun, kandungan Hb dalam darah

kurang dari 11 g%. Anak usia 6-14 tahun

kandungan Hb kurang dari 12 g% (Kemenkes

RI, 2018).

Data Riset Kesehatan Dasar

(Riskesdas) tahun 2017 menunjukkan bahwa

proporsi anemia menurut karakteristik usia

yaitu 12-59 bulan 28,1%, 5-14 tahun 26,4%,

dan 15-24 tahun 18,4%. Serta 22,7% terjadi

pada perempuan tidak hamil dan 37,1% terjadi

pada perempuan hamil. Prevalensi anemia gizi

besi pada remaja puteri tahun 2017 yang

terjadi di Daerah Kalimantan Selatan umur 12-

19 tahun yaitu 36,00%. Gambaran grafis

memperlihatkan bahwa di Kabupaten Tanah

Laut (18,4%), Kabupaten Banjar (35,2%),

Banjarbaru (54,8%), Kota Banjarmasin

(73,8%) (Kemenkes RI, 2018).

Dampak dari kejadian anemia pada

remaja dapat menurunkan konsentrasi dan

prestasi belajar, serta mempengaruhi

produktivitas di kalangan remaja. Akibat dari

jangka panjang penderita anemia gizi besi

pada remaja puteri yang nantinya akan hamil,

maka remaja puteri tersebut tidak mampu

memenuhi zat-zat gizi pada dirinya dan pada

janinnya sehingga dapat meningkatkan

terjadinya resiko kematian maternal,

prematuritas, BBLR, dan kematian perinatal.

Melihat dampak yang terjadi dikalangan

remaja akibat kejadian anemia sangat

merugikan pada masa yang akan datang, maka

pencegahan maupun penanggulangan masalah

anemia perlu ditingkatkan (Almatsier, 2015).

Ada faktor-faktor yang mempengaruhi

anemia salah satunya adalah pengetahuan

tentang anemia. Pengetahuan memegang

peranan penting dalam kejadian anemia karena

pengetahuan tentang anemia yang rendah
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maka kejadian anemia pada remaja puteri akan

meningkat hal ini sesuai dengan penelitian

Nurbaiti (2013) pada remaja puteri

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara

pengetahuan dengan tingkat kejadian anemia.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan 84,4%

remaja puteri yang berpengetahuan rendah

mengalami anemia. Anemia juga

mempengaruhi prestasi belajar karena remaja

puteri yang mengalami anemia akan

berdampak pada menurunnya konsentrasi

sesuai dengan penelitian Istiqomah,dkk (2012)

juga menunjukkan bahwa remaja puteri yang

menderita anemia memiliki prestasi belajar

kurang baik yaitu sebesar 34,6%. Permaesih

(2013) menyatakan bahwa pengetahuan dan

praktek gizi remaja yang rendah tercermin dari

perilaku menyimpang dalam kebiasaan

memilih makanan. Remaja yang memiliki

pengetahuan gizi yang baik akan lebih mampu

memilih makanan sesuai dengan

kebutuhannya. Pengetahuan gizi yang cukup

akan memberikan bekal kepada remaja dalam

memilih makanan yang sehat dan mengerti

bahwa makanan erat hubungannya dengan gizi

dan kesehatan.

Sikap yang positif terhadap

pencegahan anemia gizi besi akan

mempengaruhi seseorang untuk mencegah dan

menanggulangi anemia. Faktor-faktor yang

mempengaruhi pembentukan sikap manusia

menurut Azwar (2010) adalah pengalaman

pribadi yaitu pembentukan kesan atau

tanggapan terhadap objek merupakan proses

kompleks dalam diri individu yang melibatkan

individu yang bersangkutan, untuk dapat

menjadi dasar pembentukan sikap,

pengalaman pribadi haruslah meninggalkan

kesan yang kuat.

Berdasarkan Data Dinas Pendidikan

Kota Banjarmasin (2018), ada terdapat 9 SMA

Swasta PGRI di Banjarmasin dengan jumlah

remaja puteri terbanyak pada SMAS PGRI 6

sebanyak 382 orang, SMAS PGRI 3 sebanyak

312 orang dan SMAS PGRI 2 sebanyak 301

orang. Hasil Tanya jawab singkat dengan 10

orang remaja puteri di SMAS PGRI 6,

sebanyak 6 orang remaja puteri mengaku

sering mengeluh pusing dan tidak dapat

berkonsentrasi dengan baik saat mengikuti jam

pelajaran. Hal ini berarti bahwa remaja puteri

belum terlalu mengetahui tentang anemia



Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Kejadian Anemia....

4

sedangkan 4 orang lainnya menyatakan bahwa

selain pusing, mereka juga merasa lemas dan

mata berkunang-kunang apabila bangkit dari

tempat duduk.

Seluruh remaja puteri (dari hasil studi

pendahuluan), menyatakan bahwa sering

menunda makan khususnya sarapan serta

sering mengkonsumsi asupan makan siap saji

yang cenderung mengandung tinggi lemak,

kalori, natrium dan rendah asam folat, serat

dan vitamin A, serta remaja suka minuman

ringan (soft drink), teh dan kopi yang

frekuensinya lebih sering dibandingkan

dengan minum susu, artinya sikap remaja

puteri dalam mencegah terjadinya resiko

anemia pada dirinya masih kurang.

Tujuan yang dapat diharapkan dari

penelitian ini adalah menganalisis hubungan

pengetahuan dan sikap dengan kejadian

anemia pada remaja puteri di SMAS PGRI 6

Banjarmasin.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode

survei analitik dengan pendekatan cross

sectional. Sampel pada penelitian ini adalah

remaja kelas X dan XI di SMAS PGRI 6

Banjarmasin sebanyak 30 bulan Mei tahun

2018 menggunakan teknik proporsional

random sampling. Pengumpulan data

menggunakan kuesioner yang

diinterprestasikan dalam bentuk distribusi

frekuensi dan dianalisis dengan menggunakan

komputerisasi.

HASIL

1. Analisa Univariat

a. Gambaran Pengetahuan Responden di

SMAS PGRI 6 Banjarmasin

Berdasarkan data yang

didapatkan, gambaran pengetahuan

tentang Anemia pada remaja puteri di

SMAS PGRI 6 Banjarmasin dapat

dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan
Responden di SMAS PGRI 6 Banjarmasin

No. Pengetahuan

SMAS PGRI 6 Banjarmasin

Frekuensi Persentase

(f) (%)

1 Kurang 16 53.3
2 Cukup 9 30

3 Baik 5 16.7

Jumlah 30 100,0

Dari tabel 1 dapat dilihat

bahwa sebagian besar remaja puteri di

SMAS PGRI 6 Banjarmasin memiliki

pengetahuan yang kurang tentang

Anemia sebanyak 16 orang (53,3%).
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b. Gambaran Sikap Responden di

SMAS PGRI 6 Banjarmasin

Berdasarkan data yang

didapatkan, gambaran sikap tentang

Anemia di SMAS PGRI 6

Banjarmasin dapat dilihat pada tabel

2 berikut:

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Gambaran Sikap
Responden di SMAS PGRI 6 Banjarmasin

No. Sikap

SMAS PGRI 6 Banjarmasin

Frekuensi Persentase

(f) (%)

1 Negatif 17 56.7

2 Positif 13 43.3

Jumlah 30 100,0

Dari tabel 2 dapat dilihat

bahwa sebagian besar remaja puteri di

SMAS PGRI 6 Banjarmasin memiliki

sikap yang negatif tentang Anemia

sebanyak 17 orang (56,7%).

c. Gambaran Kejadian Anemia pada

Remaja Puteri di SMAS PGRI 6

Banjarmasin

Berdasarkan data yang

didapatkan, gambaran Kejadian

Anemia di SMAS PGRI 6

Banjarmasin dapat dilihat pada tabel

3 berikut:

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Gambaran Kejadian
Anemia pada Remaja Puteri di SMAS PGRI 6
Banjarmasin

No.
Kejadian
Anemia

SMAS PGRI 6 Banjarmasin

Frekuensi Persentase

(f) (%)

1 Ya 21 70

2 Tidak 9 30

Jumlah 30 100,0

Dari tabel 3 dapat dilihat

bahwa sebagian besar remaja puteri di

SMAS PGRI 6 Banjarmasin

mengalami Anemia sebanyak 21

orang (70%).

2. Uji Analisa Data Bivariat

a. Hubungan Pengetahuan dengan

Kejadian Anemia pada Remaja Puteri

di SMAS PGRI 6 Banjarmasin

Hasil penelitian yang

diperoleh kemudian dianalisis

menggunakan uji analisis koefisien

chi square tentang hubungan

pengetahuan dengan kejadian Anemia

pada remaja puteri di SMAS PGRI 6

Banjarmasin, tersaji dalam tabel 4

berikut:
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Tabel 4 Hubungan Pengetahuan dengan Kejadian
Anemia pada Remaja Puteri di SMAS PGRI 6
Banjarmasin

Pengetahuan

Kejadian Anemia pada
Remaja Puteri

f % P ValueYa Tidak

f % f %

Kurang 15 98,3 1 6,3 16 100,0

0,000
<α=0,05

Cukup 6 66,7 3 33,3 9 100,0

Baik 0 0,0 5 100,0 5 100,0

Total 21 70 9 30,0 30 100,0

Tabel 4 menunjukkan bahwa

sebagian besar responden memiliki

pengetahuan kurang dan mengalami

anemia sebanyak 15 orang (98,3%).

Hasil uji analisis

menggunakan uji chi square

diketahui bahwa ada hubungan

pengetahuan dengan kejadian Anemia

pada remaja puteri di SMAS PGRI 6

Banjarmasin (p value=0,000;

<α=0,05).

b. Hubungan Sikap dengan Kejadian

Anemia pada Remaja Puteri di SMAS

PGRI 6 Banjarmasin

Hasil penelitian yang

diperoleh kemudian dianalisis

menggunakan uji analisis koefisien

chi square tentang hubungan sikap

dengan kejadian Anemia pada remaja

puteri di SMAS PGRI 6 Banjarmasin,

tersaji dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5 Hubungan Sikap dengan Kejadian Anemia pada
Remaja Puteri di SMAS PGRI 6 Banjarmasin

Sikap

Kejadian Anemia pada
Remaja Puteri

f % P ValueYa Tidak

f % f

Negatif 17 100,0 0 0,0 17 100,0
0,000

<α=0,05Positif 4 30,8 9 69,2 13 100,0

Total 21 70,0 9 30,0 30 100,0

Tabel 5 menunjukkan bahwa

sebagian besar responden memiliki

sikap negatif dan mengalami anemia

sebanyak 17 orang (100%).

Hasil uji analisis

menggunakan uji chi square

diketahui bahwa ada hubungan sikap

dengan kejadian Anemia pada remaja

puteri di SMAS PGRI 6 Banjarmasin

(p value=0,000; <α=0,05).

PEMBAHASAN

1. Pembahasan Hasil Univariat

a. Pengetahuan tentang Anemia pada

Remaja Puteri di SMAS PGRI 6

Banjarmasin

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa remaja puteri di SMAS PGRI

6 Banjarmasin memiliki pengetahuan

yang kurang tentang Anemia

sebanyak 16 orang (53,3%).

Kurangnya pengetahuan salah

satunya disebabkan kurangnya
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informasi yang didapat oleh siswa

mengenai anemia. Pengetahuan

tentang anemia sangat penting

mengingat banyak kejadian anemia

pada remaja puteri di SMAS PGRI 6

Banjarmasin, karena dengan

pengetahuan maka siswa dapat

mengetahui bagaimana cara

mencegah agar tidak terjadi anemia

yang dapat diperoleh dari mata

pelajaran biologi, penyuluhan

kesehatan dari petugas kesehatan,

media sosial, televisi, buku, guru dan

orang lain.

Hasil kuesioner menunjukkan

bahwa sebagian besar responden tidak

mengetahui pernyataan pengetahuan

no. 9 tentang “Menstruasi merupakan

salah satu penyebab terjadinya

anemia pada remaja puteri”. Menurut

remaja puteri menstruasi adalah hal

yang normal, walaupun terjadi

pengeluaran darah yang banyak

namun tidak menyebabkan anemia.

Menurut remaja puteri anemia

disebabkan oleh factor lain selain

menstruasi.

Hal ini sesuai dengan

Istiqomah (2012) yang mengatakan

bahwa pengetahuan gizi seseorang

dalam pemilihan makanan akan

berpengaruh pada keadaan gizi

individu yang bersangkutan.

Sehingga anemia yang diderita oleh

para informan dapat disebabkan salah

satunya oleh pengetahuan informan

yang kurang mengenai anemia

ataupun zat gizi.

Caturiyantiningsiyas (2015),

menguatkan hasil penelitian ini,

dalam penelitian mereka didapatkan

hasil bahwa remaja puteri dengan

pengetahuan gizi rendah memiliki

resiko masing-masing 2,86 kali dan

2,857 kali menderita anemia

dibandingkan dengan remaja puteri

yang pengetahuan gizinya baik.

Karena pengetahuan mengenai

anemia dan zat gizi pada remaja

puteri kurang merupakan salah satu

penentu kejadian anemia sedang yang
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diderita remaja puteri, maka instansi

terkait seperti Dinas Pendidikan,

Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta

pihak sekolah setempat lebih

meningkatkan pendidikan gizi dan

kesehatan diintegrasikan pada mata

pelajaran seperti IPA (Biologi) dan

Penjaskes (Pendidikan Jasmani dan

Kesehatan). Selain itu juga,

pemanfaatan kader remaja yang

dibina melalui UKS dan PMR dapat

dijadikan sarana untuk memberikan

penyuluhan tentang anemia kepada

para siswa khususnya remaja puteri.

b. Sikap tentang Anemia pada Remaja

Puteri di SMAS PGRI 6 Banjarmasin

Hasil penelitian

menunjukkan bahwa remaja puteri di

SMAS PGRI 6 Banjarmasin memiliki

sikap yang negatif tentang Anemia

sebanyak 17 orang (56,7%). Hal ini

disebabkan karena pengetahuan

remaja puteri tentang penyebab

anemia serta cara mencegah anemia

sehingga remaja puteri bersikap

negatif seperti tidak meminum obat

penambah darah saat menstruasi,

mengkonsumsi makanan yang kurang

bergizi, menunda sarapan atau makan,

mengkonsumsi minuman soda serta

kurang istirahat.

Hasil kuesioner menunjukkan

bahwa sebagian besar responden

bersikap negatif melalui pernyataan

sikap no. 9 tentang “Saya tidak akan

minum jamu yang tidak diketahui isi

kandungannya untuk mencegah

penyakit anemia”. Menurut remaja

puteri jamu dapat mencegah anemia

dan baik diminum baik saat

menstruasi atau setiap hari. Remaja

puteri mengkonsumsi jamu tanpa

mempedulikan komposisi/kandungan

dari jamu tersebut, padahal sebagian

jamu mengandung zat kimia

berbahaya bagi tubuh yang dapat

mengakibatkan penghambatan

penyerapan zat besi sehingga remaja

puteri mengalami anemia seperti

kandungan rimpang-rimpangan pada

jamu.
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Dinas Pendidikan, Dinas

Kesehatan, Puskesmas, serta pihak

sekolah setempat lebih meningkatkan

pendidikan gizi dan kesehatan,

memberikan penyuluhan gizi,

terutama mengenai anemia,

penyebab, gejala, pencegahan,

makanan yang mengandung sumber

zat besi dan yang menghambat

absorpsi zat besi.

c. Kejadian Anemia pada Remaja Puteri

di SMAS PGRI 6 Banjarmasin

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa sebagian besar remaja puteri di

SMAS PGRI 6 Banjarmasin

mengalami Anemia sebanyak 21

orang (70%). Kejadian anemia pada

remaja puteri di SMAS PGRI 6

Banjarmasin sebagian besar

disebabkan oleh pertumbuhan cepat

dan kebutuhan meningkat akan zat

besi yang tidak terpenuhi akibat pola

makan yang tidak teratur, makan-

makanan tidak bergizi serta istirahat

yang kurang, selain itu menstruasi

juga merupakan penyebab anemia

karena saat menstruasi remaja puteri

kehilangan darah dalam jumlah cukup

banyak baik remaja yang sedang

mengalami menstruasi atau setelah

menstruasi namun remaja tersebut

tidak mengkonsumsi zat besi.

Selain itu pada remaja puteri

yang anemia, tingkat

kebugarannyapun akan turun yang

berdampak pada rendahnya

produktifitas dan prestasi olahraganya

dan tidak tercapainya tinggi badan

maksimal karena pada masa ini

terjadi puncak pertumbuhan tinggi

badan (peak higth velcity). Oleh

karena itu, untuk mencegah dampak

yang terjadi akibat anemia yang

diderita, sebaiknya dari pihak sekolah

ataupun Puskesmas setempat

melakukan intervensi secara

berkesinambungan untuk mengobati

anemia yang diderita oleh para

iremaja puteri di SMAS PGRI 6

Banjarmasin.

Saat penelitian berlangsung

terdapat 2 orang remaja puteri yang
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mengalami menstruasi dan

mengalami anemia dengan HB

sebesar 9,8 dan 9,2 mg/dl.

Berdasarkan etiologinya, menurut

Smeltzer dan Bare (2017) anemia

dapat dibagi menjadi dua, pertama

karena meningkatnya kehilangan sel

darah merah, kedua karena gangguan

atau penurunan pembentukan sel.

Menstruasi dapat mengakibatkan

meningkatnya kehilangan sel darah

merah.

Menurut Smeltzer dan Bare

(2017) anemia dapat dibagi menjadi

dua, pertama karena meningkatnya

kehilangan sel darah merah, kedua

karena gangguan atau penurunan

pembentukan sel. Menstruasi yang

abnormal dapat mengakibatkan

meningkatnya kehilangan sel darah

merah karena perdarahan. Siklus

menstruasi normal muncul satu kali

dalam sebulan, karena itu dapat

dikatakan frekuensi atau siklus

menstruasi perempuan usia

reproduksi adalah satu kali sebulan.

Pola menstruasi dapat diukur

berdasarkan jumlah darah, frekuensi

perdarahan, dan lama menstruasi. Bila

frekuensi menstruasi lebih dari satu

kali sebulan sehingga siklus kurang

dari 25 hari disebut polimenore.

Anemia yang diderita oleh

remaja puteri dapat menyebabkan

menurunnya prestasi belajar,

menurunnya daya tahan tubuh

sehingga mudah terkena penyakit

infeksi. Namun hasil penelitian

menunjukkan hal yang berbeda

dengan teori menurut Dallman dan

Mentzer (2012), karena dilihat dari

absensi selama satu semester

diketahui bahwa hanya sebagian kecil

responden yang sering sakit, dan

tidak ada satupun responden yang

prestasinya dibawah rata-rata kelas.

Sejalan dengan hasil

penelitian Caturiyantiningsiyas

(2015), bahwa remaja puteri dengan

frekuensi haid yang tidak normal

memiliki resiko 2,6 kali menderita

anemia dibandingkan dengan remaja
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puteri yang frekuensi haidnya normal.

Menstruasi yang dialami oleh

informan merupakan salah satu faktor

penentu dari anemia yang mereka

derita.

2. Analisis Bivariat

a. Hubungan Pengetahuan dengan

Kejadian Anemia pada Remaja Puteri

di SMAS PGRI 6 Banjarmasin

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa sebagian besar responden

memiliki pengetahuan kurang dan

mengalami anemia sebanyak 15 orang

(98,3%). Pengetahuan remaja puteri

yang kurang menyebabkan remaja

puteri mengalami anemia seperti pola

makan yang tidak teratur, makan-

makanan tidak bergizi serta istirahat

yang kurang.

Hasil uji analisis

menggunakan uji chi square

diketahui bahwa ada hubungan

pengetahuan dengan kejadian Anemia

pada remaja puteri di SMAS PGRI 6

Banjarmasin (p value=0,000;

<α=0,05). Hasil penelitian ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan

Caturiyantiningsiyas (2015) yang

menyatakan terdapat hubungan

bermakna antara pengetahuan dengan

kejadian anemia pada remaja puteri.

Adanya pengetahuan terhadap

manfaat sesuatu hal, akan

menyebabkan orang mempunyai

sikap yang positif terhadap hal

tersebut. Dalam hal ini pengetahuan

tentang anemia sangat mempengaruhi

dalam kecenderungan remaja puteri

untuk memilih bahan makanan

dengan nilai gizi yang tinggi dan

mengandung zat besi yang tinggi

serta apabila memiliki pengetahuan

yang tinggi tentang anemia, maka

bisa menghindari makanan dan

minuman yang dapat menghambat

penyerapan zat besi. Pengetahuan gizi

bertujuan untuk merubah perilaku

masyarakat ke arah konsumsi pangan

yang sehat dan bergizi.

Bagi remaja puteri di SMAS

PGRI 6 Banjarmasin agar dapat

meningkatkan pengetahuan tentang
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anemia disarankan untuk lebih

banyak menggali informasi mengenai

anemia baik dari artikel, buku

perpustakaan, internet maupun media

yang lainnya agar dapat

meningkatkan pengetahuan tentang

anemia.

b. Hubungan Sikap dengan Kejadian

Anemia pada Remaja Puteri di SMAS

PGRI 6 Banjarmasin

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa sebagian besar responden

bersikap negatif dan mengalami

anemia sebanyak 17 orang (100%).

Hal ini disebabkan remaja puteri tidak

meminum obat penambah darah saat

menstruasi sehingga anemia tidak

tertanggulangi setelah mentruasi

selesai, mengkonsumsi makanan yang

kurang bergizi, menunda sarapan atau

makan, mengkonsumsi minuman

soda serta kurang istirahat.

Hasil uji analisis

menggunakan uji chi square

diketahui bahwa ada hubungan sikap

dengan kejadian Anemia pada remaja

puteri di SMAS PGRI 6 Banjarmasin

(p value=0,000; <α=0,05). Hasil

penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan

Caturiyantiningsiyas (2015) yang

menyatakan terdapat hubungan

bermakna antara sikap dengan

kejadian anemia pada remaja puteri.

Sikap dapat berubah-ubah

karena itu sikap dapat dipelajari dan

karena itu pula sikap dapat berubah

pada orang-orang bila terdapat

keadaan-keadaan dengan syarat-

syarat tertentu. Sehingga berdasarkan

hal ini sikap remaja puteri tentang

anemia berubah menjadi lebih baik

dari sebelumnya. Pengetahuan yang

baik akan mendorong seseorang

untuk menampilkan sikap yang sesuai

dengan pengetahuan yang telah

didapatkan. Berdasarkan teori yang

ada mengemukakan bahwa

pengetahuan dapat mempengaruhi

sikap seseorang, dengan pengetahuan

yang baik maka akan terwujud sikap

yang baik pula, maka apabila
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pengetahuan yang kurang baik akan

terwujud sikap yang kurang baik pula

(Notoatmodjo, 2015).

Diharapkan bagi pihak

sekolah untuk lebih intensif dalam

memberikan informasi pada siswi

misalnya dengan menyisipkan materi

tentang anemia dalam pelajaran

Biologi dan terus memantau para

siswinya dalam mengkonsumsi tablet

Fe untuk menurunkan angka kejadian

anemia yang beresiko pada proses

belajar mengajar dan prestasi

siswinya. Pihak sekolah juga dapat

melakukan kerja sama dengan

Puskesmas Kuin Raya untuk

memberikan penyuluhan, pendidikan

kesehatan tentang cara mencegah

anemia serta memberikan konsultasi

kesehatan gratis kepada seluruh siswa

siswi di SMAS PGRI 6 Banjarmasin.
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