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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil SMAS PGRI 6 Banjarmasin

SMAS PGRI 6 Banjarmasin Berdiri sejak tahun 1984 berlokasi di

Jl. Batu Benawa Mulawarman banjarmasin, kemudian pada tahun 1986

Pindah Ke jalan Belitung Darat Banjarmasin, dan sejak Taahun 1992

PGRI 6 Banjarmasin Memiliki Gedung Sendiri Yang beralamat di jalan

Belitung Darat Simp. Anem Komp. Antaluddin RT.19 No.26 Banjarmasin

sampai sekarang dengan gedung berlantai 2 Permanen. Adapun

Struktur umum sekolah beserta fungsi masing-masing yang bisa dilihat

dari struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi
Sumber: SMAS PGRI 6 Banjarmasin Tahun 2018

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa kepala sekolah

bertugas memimpin dan mengkoordinasi semua pelaksanaan rencana
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kerja harian, mingguan, bulanan, catur wulan, semesteran dan tahunan.

Mengadakan kerja sama dengan komite sekolah dalam usaha

pembinaan sekolah. Wakasek kurikulum, humas, sarana dan kesiswaan

bersama-sama membantu kepala sekolah menjalankan tugas di

bidangnya masing-masing.

2. Latar belakang Berdirinya SMAS PGRI 6 Banjarmasin

Adapun latar belakang didirikannya sekolah SMAS PGRI 6

Banjarmasin, diantaranya:

a. Turut mencerdaskan anak bangsa yang ada di sekitar Jl. Beitung

Darat Banjarmasin.

b. Banyak anak yang lulusan SMP/SLTP yang tidak tertampung untuk

masuk ke SMA Negeri, sehingga sangat diperlukan pembangunan

pendidikan untuk bisa menampung dan memberikan wadah

pendidikan yang layak untuk anak anak yang lulusan SLTP tersebut

agar tidak menjadi anak yang putus sekolah

3. Visi dan Misi SMAS PGRI 6 Banjarmasin

a. Visi Sekolah

Mewujudkan peserta didik SMAS PGRI 6 Banjarmasin yang

berprestasi dan trampil dengan berlandaskan budi pekerti luhur.

b. Misi Sekolah

1) Menggiatkan pembinaan dan bimbingan mental spiritual secara

berkesinambungan.

2) Menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk berprestasi dengan

dijiwai semangat nasionalisme dan patriotism.

3) Mengefektifkan kegiatan belajar mengajar, Memberdayakan

sarana dan prasarana sekolah.
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4) Mengadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk

bimbingan belajar.

5) Mengadakan kerjasama dengan dunia industri, Memberikan

arahan dan bimbingan secara optimal pada kegiatan

ekstrakurikuler.

6) Menumbuhkan kesadaran pelaksanaan Kebersihan, Keindahan,

Kerindangan, Ketertiban, Kedisiplinan, Keamanan dan

Kekeluargaan (7 K).

7) Meningkatkan animo masyarakat untuk sekolah di SMAS PGRI

6 Banjarmasin, Meningkatkan kinerja warga sekolah.

4. Keadaan Tenaga Pengajar dan Staf Tata Usaha SMAS PGRI 6

Banjarmasin

Pada tahun pelajaran 2017/2018 ini jumlah tenaga pengajar

pada SMAS PGRI 6 Banjarmasin sebanyak 26 orang, 1 orang Kepala

Sekolah, 1 wakil kesiswaan, 1 wakil kurikulum, 1 wakil sarana, 2 orang

tata usaha dan 1 orang pustakawan.

5. Potensi Siswa

Potensi siswa yang ada ditampung dalam suatu organisasi OSIS.

Kepengurusan OSIS ini terdiri dari siswa kelas X dan siswa kelas XI.

Regenerasi kepengurusan OSIS dilakukan setiap tahun dengan proses

seleksi. Prestasi yang dicapai oleh siswa siswi SMAS PGRI 6

Banjarmasin juga cukup membanggakan baik prestasi akademik dan

non-akademik. Hal itu dibuktikan dengan jumlah tingkat kelulusan siswa

dalam menempuh Ujian Nasional pada tahun 2016/2017 yang

dinyatakan lulus 100%.

Untuk mengembangkan potensi siswanya dalam bidang non-

akademik, SMAS PGRI 6 Banjarmasin memiliki berbagai ekstrakurikuler
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seperti pramuka, voli, basket, band dan sepak bola. Kegiatan

ekstrakurikuler tersebut harus dikembangkan lebih lanjut agar dapat

mengembangkan potensi setiap siswa sehingga siswa bisa

mengembangkan kemampuan potensi non akademik.

Keadaan Sarana Prasarana SMAS PGRI 6 Banjarmasin

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana SMAS PGRI 6 Banjarmasin
Ruang Jumlah Luas

Teori/Kelas 12 936
Laboratorium 2 192
Perpustakaan 1 49
Tanah Kosong 0 1299

Bangunan 0 1119
Halaman 0 324

Lapangan Olah Raga 1 150
Judul Buku 1243 -

Jumah Buku 4277 -
Sumber: Tata Usaha SMAS PGRI 6 Banjarmasin (2018)

B. Hasil Penelitian dan Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 9 Juni tahun

2018 dengan jumlah responden sebanyak 30 orang, didapatkan hasil

gambaran umum mengenai objek penelitian yang tersaji dalam tabel-tabel

berikut:

1. 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 4.2 berikut:
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Tabel 4.2 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 30.0
3 Baik 5 16.7

Jumlah 30 100,0

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar remaja puteri di

SMAS PGRI 6 Banjarmasin memiliki pengetahuan yang kurang tentang

Anemia sebanyak 16 orang (53,3%).

2. 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 4.3 berikut:

Tabel 4.3 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 4.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar remaja puteri di

SMAS PGRI 6 Banjarmasin memiliki sikap yang negatif tentang Anemia

sebanyak 17 orang (56,7%).

3. 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 4.4 berikut:
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Tabel 4.4 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 70.0
2 Tidak 9 30.0

Jumlah 30 100,0

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa sebagian besar remaja puteri di

SMAS PGRI 6 Banjarmasin mengalami Anemia sebanyak 21 orang (70%).

4. 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 4.5 berikut:

Tabel 4.5 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 4.5 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).
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5. 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 4.6 berikut:

Tabel 4.6 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 4.6 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).

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 30 responden

tentang Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Kejadian Anemia pada

Remaja Puteri di SMAS PGRI 6 Banjarmasin, didapatkan hasil sebagai

berikut:

1. 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
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sebanyak 16 orang (53,3%). Kurangnya pengetahuan salah satunya

disebabkan kurangnya 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.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden

tidak mengetahui pernyataan pengetahuan no. 13 tentang “Kebiasaan

mengkonsumsi minuman yang menghambat penyerapan zat besi seperti

soda dan minuman beralkohol akan mempengaruhi kadar hemoglobin

seseorang”. Remaja puteri tidak mengetahui jika soda dapat

mengakibatkan terhambatnya penyerapan zat gizi karena menurut remaja

puteri soda dapat meringankan haus dan mengurangi rasa gerah atau

panas saat di sekolah.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden

tidak mengetahui pernyataan pengetahuan no. 16 tentang “Anemia dapat

menurunkan prestasi remaja puteri di sekolah”. Remaja puteri berpikiran

bahwa kehadiran dan nilai yang baik dengan belajar saja sudah cukup
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meningkatkan prestasi, padahal anemia dapat menurunkan konstrasi dan

daya ingat seseorang karena suplai oksigen melalui HB ke otak kurang

yang dapat mengakibatkan penurunan konsentrasi dan daya ingat saat

belajar dan berdampak pada prestasi remaja puteri.

Menurut Notoatmodjo (2015), pengetahuan atau kognitif

merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan

seseorang (overt behavior), salah satu tindakan yang terbentuk adalah

tindakan dalam hal pemilihan makanan sehari-hari. Pengetahuan

informan yang kurang mengenai anemia dan zat gizi tersebut dapat

menghasilkan tindakan yang kurang tepat dalam memilih makanan.

Pemilihan makanan yang tidak tepat akan berpengaruh pada

ketidakcukupan asupan zat gizi, salah satunya adalah zat besi,

kurangnya asupan zat besi merupakan salah satu yang menyebabkan

seseorang menderita anemia. 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 diderita remaja puteri, maka instansi terkait

seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta pihak
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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.

2. 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. Hal ini sesuai denganhasil penelitian

Utami (2009) yang menyatakan bahwa kandungan zat inhibitor dalam
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rimpang-rimpangan jamu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan

zat yang dapat memperlancar penyerapan zat besi.

Menurut Notoatmodjo (2015), faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengetahuan, pengalaman

pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh

kebudayaan, pendidikan, agama, dan media masa. Berbagai bentuk

media masa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain

mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan

orang. Sebagai tugas pokoknya dalam menyampaikan informasi, media

masa membawa pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat

mengarahkan opini seseorang.

Pengetahuan yang baik akan mendorong seseorang untuk

menampilkan sikap yang sesuai dengan pengetahuan yang telah

didapatkan. Berdasarkan teori yang ada bahwa pengetahuan dapat

memengaruhi sikap seseorang, dengan pengetahuan yang baik maka

akan terwujud sikap yang baik pula, demikian sebaliknya (Notoatmodjo,

2015).

Caturiyantiningsiyas (2015), menguatkan hasil penelitian ini, dalam

penelitian mereka didapatkan hasil bahwa remaja puteri dengan sikap

negatif memiliki resiko masing-masing 3,512 kali menderita anemia

dibandingkan dengan remaja puteri yang bersikap positif. Karena remaja

puteri harus bisa mencegah timbulnya anemia seperti dengan makan

makanan yang bergizi, istirahat cukup dan membatasi aktivitas serta

mengkonsumsi zat besi tambahan saat menstruasi dengan dosis Tablet

Tambah Darah (TTD) sebanyak 60 mg satu atbel setiap hari selama

mentruasi atau seminggu sekali saat tidak menstruasi.
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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.

3. 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

mengalami menstruasi dan mengalami anemia dengan HB sebesar 9,8
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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 adalah suatu kondisi dimana keadaan kadar

hemoglobin/Hb didalam darah lebih rendah dari yang

seharuasnya/normal. Penyebab Anemia diantaranya adalah produksi sel

darah merah tidak optimal karena zat besi yang dibutuhkan untuk

pembuatan sel darah merah didalam tubuh kurang, kerusakan atau

destruksi sel darah merah yang eksesif, misalnya pada malaria,

kehilangan darah yang eksesif, misalnya karena perdarahan dan

cacingan (Arisman, 215).

Gejala anemia pada remaja puteri biasanya tidak khas dan sering

tidak jelas seperti pucat, mudah lelah, berdebar, dan sesak nafas.

Gejala/tanda-tanda anemia antara lain 5 L (lelah, lesu, lemah, letih, lalai),

bibir tampak pucat, nafas pendek, lidah licin, denyut jantung meningkat,
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susah buang air besar, nafsu makan berkurang, kadang-kadang pusing,

dan mudah mengantuk (Arisman, 215).

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 puteri yang

frekuensi haidnya normal. Menstruasi yang dialami oleh informan

merupakan salah satu faktor penentu dari anemia yang mereka derita.

4. 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.
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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 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.

5. 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 menstruasi

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
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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 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 seperti IPA (Biologi) dan Penjaskes

(Pendidikan Jasmani dan Kesehatan) 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.


