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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Remaja putri adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa yakni 

antara usia 10-19 tahun dan merupakan individu yang berada di masa terjadi 

perubahan fisik, perubahan gaya hidup dan kebiasaan mencoba-coba makanan 

sehingga terjadi ketidaksesuaian asupan energi dan zat lainnya yang akan 

mempengaruhi status kesehatan dan timbulnya masalah gizi.1 

Permasalahan gizi banyak dijumpai pada usia remaja, diantaranya gizi kurang, 

gizi lebih (obesitas), dan anemia. Namun masalah gizi yang saat ini menjadi 

masalah utama dan rawan pada remaja putri adalah anemia, khususnya anemia 

defisiensi zat besi.2 Prevalensi anemia tertinggi pada perempuan sebesar 23,9% 

dan menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada kelompok usia remaja 13-15 

tahun sebesar 26,4%.3 Hasil penelitian melaporkan, prevalensi anemia pada siswi 

SMP Unggulan Bina Insani menunjukkan siswi yang menderita anemia sebanyak 

21,4%.4 Angka tersebut dikategorikan tinggi, dikarenakan batasan anemia sebagai 

masalah gizi masyarakat adalah dibawah 5% .2 

Anemia adalah suatu kondisi tubuh dimana kadar hemoglobin (Hb) dalam 

darah lebih rendah dari normal. Kekurangan besi pada remaja dapat 

mengakibatkan pucat, mudah capek, pusing dan nantinya akan berdampak 
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menurunnya prestasi belajar, perkembangan motorik, dan tingkat kebugaran 

menurun. Anemia pada remaja putri juga dapat memberikan kontribusi negative 

pada masa kelahiran kelak yang akan menyebabkan perdarahan hebat dan akan 

mengakibatkan pasokan darah berkurang. Remaja putri menderita anemia apabila 

hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari 12 mg/dl.5 Anemia disebabkan 

kehilangan darah pada saat menstruasi, disertai kurangnya asupan zat besi. Zat besi 

pada tubuh berfungsi untuk percepatan pertumbuhan dan perkembangan,5 

defisiensi vitamin B12, defisiensi asam folat, penyakit infeksi, dan faktor bawaan.6 

Salah satu cara untuk mengatasi anemia dengan memperbanyak konsumsi 

makanan yang mengandung zat besi dalam kadar yang cukup tinggi antara lain, 

jagung, telur, kangkung, bayam, daging sapi, ikan segar, kentang, udang besar, 

kacang tanah, kacang hijau dan tempe kacang kedelai murni, beras merah, biskuit.7 

Namun, pada kenyataanya remaja kurang tertarik pada makanan seperti itu, karena 

pada remaja cenderung tertarik pada makanan junk food atau makanan cepat saji, 

makanan kekinian yang sedang nge-trend, gengsi agar tidak dianggap seperti 

orang yang tertinggal. Biasanya remaja banyak yang hanya suka untuk 

mengkonsumsi makanan tertentu, sehingga tubuhnya tidak mendapatkan asupan 

gizi yang bervariasi.8 Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

bahwa remaja putri di asrama SMA MTA Surakarta yang menunjukkan 73,3% 

remaja putri mengkonsumsi jenis makanan kurang baik.8 

 Pengetahuan gizi dan kesehatan yang terbatas pada remaja akan anemia, 

menyebabkan mereka melakukan kebiasaan makan yang dapat merugikan 
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kesehatan mereka sendiri,9 sehingga untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah 

sikap dan perilaku gizi masyarakat merupakan tujuan dari adanya pendidikan gizi 

atau lebih dikenal dengan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).10 Untuk 

menyampaikan pengetahuan agar dapat berlansung secara efektif, dibutuhkan 

metode dan media pembelajaran yang komprehensif.11 

Metode merupakan salah satu pendekatan pembelajaran untuk 

menyampaikan pesan atau informasi sehingga dapat mempermudah penerimaan 

pesan-pesan kesehatan dengan baik oleh masyarakat. Sedangkan media adalah 

salah satu komponen penting yang berfungsi membantu dalam penyampaian pesan 

dari fasilitator kepada sasaran.12 Di era masa yang semakin canggih, membuat 

media telah mengalami kemajuan dengan mengembangkan media yang ada, untuk 

sebuah pembelajaran.13 Berbagai media yang digunakan sebagai penunjang dan 

alat bantu untuk pendekatan pembelajaran salah satunya adalah media audiovisual 

yang diarahkan baik pada indera penglihatan dan indera pendengaran, sebagai 

contohnya adalah video.14 

Video adalah media digital yang menunjukkan susunan atau urutan 

gambar-gambar dan memberikan ilusi, gambaran serta fantasi pada gambar yang 

bergerak.15 Sedangkan, video juga merupakan media perantara yang materi dan 

penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran sehingga membangun 

kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan dan 

ketrampilan.1  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan media 

pembelajaran berbasis video terhadap aktifitas belajar siswa.15 Sedangkan menurut 

penelitian yang sejalan menunjukan bahwa media video dapat meningkatkan 

pengetahuan remaja tentang gizi seimbang sehingga diharapkan media ini mampu 

diterima sebagai salah satu media pembelajaran baru yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu teknologi.1 

Produk dari media video menyajikan gambar bergerak, warna, animasi, 

disertai dengan tulisan dan suara. Apabila sebuah informasi yang disajikan melalui 

gambar 65% dapat diserap baik oleh penonton dan apabila disampaikan melalui 

suara sekitar 40% yang dapat diserap.16 Penggunaan animasi dalam video dapat 

menambahkan konsep dan pemaknaan yang sama dalam pikiran siswi 

dibandingakan dengan media lain seperti gambar. Animasi pada dasarnya adalah 

rangkaian gambar membentuk sebuah gerakan memiliki keunggulan dibanding 

media lain, seperti gambar statis atau teks. Animasi dapat menarik perhatian siswi 

dan memperkuat motivasi, dapat menjelaskan suatu kejadian secara sistematis 

dalam tiap waktu perubahan.17 Selain penggunaan animasi, bahwa pemberian 

media audiovisual yang dilakukan berulang dalam setiap jangka waktu tertentu 

untuk juga dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap gizi.53 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian  tentang “Efektivitas Media Pembelajaran video Anemiation Terhadap 

Pengetahuan Anemia Siswi SMP.” 
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B. Rumusan Masalah 

             Rumusan Masalah ini adalah ingin mengetahui : 

Apakah ada perbedaan efektivitas pemberian media pembelajaran video 

Anemiation terhadap pengetahuan anemia? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui efektivitas media pembelajaran video Anemiation terhadap 

pengetahuan anemia siswi SMP. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengetahuan anemia siswi SMP sebelum pemberian media 

pembelajaran video Anemiation 

b. Mengetahui pengetahuan anemia siswi SMP langsung setelah pemberian 

media pembelajaran video Anemiation  

c. Mengetahui pengetahuan anemia siswi SMP 1 minggu setalah pemberian 

media pembelajaran video. 

d. Mengetahui perbedaan pengetahuan anemia siswi SMP sebelum dan 

langsung setelah pemberian media pembelajaran video Anemiation  

e. Mengetahui perbedaan pengetahuan anemia siswi SMP sebelum dan 1 

minggu setelah pemberian media pembelajaran video Anemiation  

f. Mengetahui perbedaan efektivitas media video Anemiation terhadap 

pengetahuan anemia siswi SMP  langsung dan 1 minggu setelah 

pemutaran video.  



6 
 

  Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

D. Ruang lingkup 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup di bidang gizi dengan cakupan 

penelitian gizi masyarakat khususnya tentang media dalam kegiatan komunikasi,  

informasi dan edukasi gizi. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Siswi SMP 

Meningkatkan pengetahuan siswi tentang anemia serta memberikan   sikap 

positif sehingga siswa dapat termotivasi dan lebih menikmati pembelajaran. 

b. Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan informasi kepada  

pihak sekolah agar dapat dijadikan sebagai media pembelajaran untuk 

meningkatkan pengetahuan. 

c. Bagi Puskesmas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sebagai 

alternative sebagai media pembelajaran mengenai anemia pada remaja putri. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta 

sebagai tambahan referensi kepustakaan untuk penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui Efektivitas Media Pembelajaran Video  Anemiation Terhadap 

Pengetahuan Anemia Pada Siswi Sekolah Menengah Pertama. 
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F. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai Efektivitas penggunaan media pembelajaran video 

Anemiation terhadap pengetahuan anemia pada siswi SMP belum pernah 

dilakukan. Beberapa penelitian tentang media video yang telah dilakukan, di 

antaranya adalah : 

1. Dian Luthfi Hanifah (2015) meneliti tentang Perbedaan Pengetahuan 

Remaja Sebelum Dan Sesudah Diberikan Penyuluhan Tentang Gizi 

Seimbang Dengan Menggunakan Media Video Di SMP Negeri 

Surakarta.Jenis penelitian quasy experiment design (eksperimen semu) 

dengan rancangan penelitian one group pretest-postest.Variabel bebas 

pada penelitian adalah media video. Variabel terikatnya adalah 

pengetahuan remaja. Subyek penelitian adalah 66 dari seluruh siswa kelas 

VII di SMP N 2 Kartasura. Pengambilan sampel dilakukan secara random 

sampling. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan gizi dengan 

menggunakan kuisioner. Uji statistic yang dilakukan menggunakan uji T-

test untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap dua 

variabel. 

Hasil penelitian menunjukkan siswa yang mempunyai pengetahuan baik 

sebanyak 33,3%, sedangkan siswa yang pengetahuannya kurang sebanyak 

66,7% sebelum edukasi. Namun, persentasi meningkat setelah diberikan 

edukasi dengan proporsi siswa yang mempunyai pengetahuannya yang 
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baik menjadi 84,8%, sedangkan siswa yang mempunyai pengetahuan 

kurang menjadi 15,2%. 

Perbedaan penelitian meliputi, lokasi penelitian, subyek penelitian, topik 

penelitian, materi penelitian, dan design media. 

2. Siahaan Yunita Saulina (2018) meneliti tentang Pengaruh Penggunaan 

Media Video Dalam Penyuluhan Tentang Anemia Pada Remaja Putri Usia 

15-18. Jenis penelitian experiment semu dengan desain penelitian pre-test 

and post-tes with control group design. Variabel bebas pada penelitian 

adalah media video. Variabel terikatnya adalah Pengetahuan anemia pada 

remaja putri . Subyek penelitian adalah remaja putri kelas XI IPA 1 di SMA 

Negeri 1 Seyegan Sleman sebanyak 35 siswa. Uji statistic yang digunakan 

untuk hipotesis penelitian adalah T-test. 

Hasil penelitian didapatkan bahwa pemberian video meningkatkan 

peningkatan pengetahuan anemia dibandingkan metode ceramah. Hal ini 

dibuktikan dengan peningkatan mean pre-test dan mean post-test yang 

meningkat dari 10,3 menjadi 13,4. 

Perbedaan penelitian meliputi, lokasi penelitian, subyek penelitian, topik 

penelitian, dan design media. 

3. Dian Hana Cristanti (2014) meneliti tentang Pengaruh Media Video 

Tentang Gizi Terhadap Pengetahuan Gizi Siswa SMP Negeri 15 

Yogyakarta. Jenis penelitian Quasi experiment (eksperimen semu)  dengan 

rancangan penelitian non equivalen pretest dan posttest group design. 
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Variabel bebas pada penelitian adalah pembelajaran gizi menggunakan 

media “Video Gizi”. Variabel terikatnya adalah peningkatan pengetahuan 

gizi siswa SMP N 15 Yogyakarta. Subyek penelitian adalah siswa kelas 

VIII sebanyak 77 siswa. Responden diberikan kuisioner dan diuji statistik 

menggunakan uji paired sample t-test. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa ada peningkatan pengetahuan gizi 

siswa SMP Negeri 15 Yogyakarta setelah diberikan tayangan media video 

gizi ditunjukkan oleh nilai probabilitas 0,000 (0,000<0,05) dan selisih 

mean antara sebelum dan sesudah diberikan tayangan media video sebesar 

5,97. Perbedaan penelitian meliputi, lokasi penelitian, subyek penelitian, 

topik penelitian, materi penelitian, dan design media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


