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POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA 

 

BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Remaja 

 

1.  Pengertian 

 
Remaja adalah individu baik perempuan maupun laki-laki yang 

berada pada usia antara anak-anak dan dewasa. Selama proses tumbuh 

kembangnya menuju dewasa berdasarkan kematangan psikososial dan 

seksual usia remaja dikelompokkan menjadi tiga tahap yaitu masa remaja 

awal atau dini (early adolescenes) usia 11 – 13 tahun, masa remaja 

pertengahan (middle adolescenes) usia 14 – 16 tahun, dan masa remaja 

lanjut (late adolescenes) usia 17 – 20 tahun.
10 

Kusmiran (2011) mengartikan remaja merupakan suatu masa 

kehidupan individu dimana terjadi eksplorasi psikologis untuk menemukan 

identitas diri. Pada masa transisi dari masa anak-anak ke remaja, individu 

mulai mengembangkan ciri-ciri abstrak dan konsep diri menjadi lebih 

berbeda. Remaja mulai memandang diri dengan penilaian dan standar 

pribadi, tetapi kurang dalam interpretasi perbandingan sosial.
 11 

 

2.  Pertumbuhan Remaja 

 

 Memasuki usia remaja pertumbuhan seseorang secara mendadak 

meningkat. Peningkatan pertumbuhan mendadak yang terjadi disertai 

dengan perubahan-perubahan hormonal, kognitif, dan emosional. Semua 

perubahan ini membutuhkan zat gizi secara khusus. Peningkatan 

pertumbuhan yang terjadi pada remaja merupakan fase pertumbuhan 
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tercepat kedua setelah tahun pertama kehidupan. Lebih dari 20% total 

pertumbuhan tinggi badan dan sampai 50% massa tulang tubuh telah dicapai 

periode ini.
12 

 Perubahan laju pertumbuhan pada remaja sangat bervariasi. Remaja 

dengan usia kronologis sama mungkin saja perkembangan fisiologisnya 

berbeda, karena perbedaan antar individu inilah usia menjadi indikator yang 

kurang baik untuk menentukan kematangan (maturitas) fisiologis dan 

kebutuhan gizi remaja. Tingkat kematangan seksual (sexual maturity) sering 

digolongkan sebagai tingkatan untuk mengevaluasi pertumbuhan dan 

perkembangan remaja. Tingkat pertumbuhan ini saling berhubungan dengan 

tingkat pubertas lainnya. Bagi laki-laki skala ini didasarkan pada 

perkembangan organ kemaluan dan perubahan rambut di sekitarnya. Bagi 

perempuan adalah pada pertumbuhan payudara dan tumbuhnya bulu pada 

bagian kemaluan.
10

 

 Selama proses pubertas remaja mencapai kurang lebih 15% tinggi 

badan usia dewasa dan kurang lebih 45% massa rangka maksimalnya. 

Dibandingkan dengan perempuan, laki-laki mempunyai masa pertumbuhan 

anak lebih lama sebelum memulai pertumbuhan cepatnya pada masa remaja. 

Kecepatan tumbuh maksimum laki-laki lebih tinggi sehingga menghasilkan 

perbedaan rata-rata tinggi badan akhir anak laki dan perempuan kurang 

lebih 13,3 cm. Pertumbuhan tinggi badan pada perempuan berhenti pada 

median 4,8 tahun setelah haid pertama atau di usia median 17,3 tahun, 

sedangkan pertumbuhan tinggi badan laki-laki berhenti pada usia median 
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21,2 tahun, tetapi hal tersebut sangat bervariasi. Kenaikan tinggi badan total 

perempuan yang dicapai sesudah haid bervariasi tergantung usia haid 

pertama. Penambahan tinggi badan anak perempuan umumnya tidak lebih 

dari 5,1 – 7,6 cm setelah haid pertama. Perempuan yang mengalami haid 

pertama pada usia lebih dini akan tumbuh lebih cepat sesudah haid dan 

untuk jangka waktu lebih lama dibandingkan dengan perempuan yang 

mengalami haid pertama pada usia lebih tua.
13

 

 

3.  Pola Makan Remaja 

 

 Periode remaja termasuk salah satu tahap kehidupan seseorang 

dimana pertumbuhan berat dan tinggi badan mengalami puncaknya. Pola 

makan dan gaya hidup yang sesuai akan membantu remaja untuk lebih sehat 

dan jauh dari penyakit. Kemajuan gaya hidup dari sederhana menjadi instan 

menyebabkan banyak orang memanfaatkan kemajuan teknologi masa kini. 

Pemikiran yang serba instan ini menyebabkan banyak orang terutama 

remaja mengkonsumsi fast food ataupun junkfood. Perubahan ini dapat 

dengan mudah menimbulkan berbagai penyakit degeneratif di usia muda. 

Penyakit degeneratif merupakan proses penurunan fungsi organ tubuh yang 

umumnya terjadi pada usia tua. Namun penyakit ini dapat terjadi pada usia 

muda, akibat pola makan dan gaya hidup yang salah. 

 Pola makan yang sehat dapat menjadikan tubuh kita sehat, sementara 

pola makan yang buruk akan menyebabkan tubuh rentan berbagai penyakit. 

Jenis makanan yang dikonsumsi hendaknya mempunyai proporsi yang 

seimbang dengan komposisi yang disarankan yaitu 55 – 65 % karbohidrat, 
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10 – 15% protein, 25 – 35 % lemak. Jadwal makan yang ideal untuk 

dilakukan agar mempunyai pola makan yang baik adalah 4 sampai 5 kali 

sehari, yaitu sarapan pagi, snack, makan siang, snack sore dan makan 

malam. 

 Pola makan sehat yang baik untuk remaja dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, diantaranya : 

a. makan sesuai waktunya 

b. biasakan membawa bekal makan siang dari rumah 

c. pilih makanan yang dipanggang atau direbus, bukan digoreng 

d. kurangi fast food 

e. mengemil dengan sehat 

f . makan dengan nutrisi yang cukup dan seimbang 

g. hindari soft drink 

 

4.  Anemia Pada Remaja 

 

 Masalah nutrisi utama pada remaja adalah defisiensi mikronutrien, 

khususnya anemia defisiensi zat besi, dan masalah malnutrisi, baik gizi 

kurang serta perawakan pendek maupun gizi lebih sampai obesitas yang 

keduanya seringkali berkaitan dengan perilaku makan. Anemia merupakan 

suatu keadaan di mana kadar hemoglobin dan eritrosit lebih rendah dari 

normal. Kadar hemoglobin normal pada laki-laki adalah 14 – 18 gram % 

dan eritrosit 4,5 – 5,5 juta/mm
3
, sedangkan pada perempuan hemoglobin 

normal adalah 12 – 16 gram % dengan eritrosit 3,5 – 4,5 juta/mm
3
. 
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 Remaja putri lebih mudah mengalami anemia disebabkan pertama, 

umumnya lebih banyak mengonsumsi makanan nabati yang kandungan zat 

besinya sedikit dibandingkan dengan makanan hewani sehingga tidak dapat 

memenuhi kebutuhan zat besi dalam tubuh. Kedua, remaja putri biasanya 

ingin tampil langsing sehingga membatasi asupan makan. Ketiga, setiap hari 

manusia kehilangan zat besi 0,6 mg yang dieksresi, khususnya melalui 

feces. Keempat, setiap bulan remaja putri mengalami haid, dimana 

kehilangan zat besi ± 1,3 mg perhari sehingga kebutuhan zat besi lebih 

banyak daripada laki-laki. 

 Terdapat empat upaya untuk mencegah anemia pertama, 

mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi dari bahan 

hewani (daging, ikan, ayam, hati, telur) dan dari bahan nabati (kacang-

kacangan, tempe) dan sayuran berwarna hijau tua. Kedua, banyak 

mengonsumsi makanan sumber vitamin C yang bermanfaat untuk 

meningkatkan penyerapan zat besi yaitu: jambu, jeruk, tomat, dan nanas. 

Ketiga, minum satu tablet penambah darah setiap hari, khususnya saat 

sedang haid. Keempat, bila merasakan tanda dan gejala anemia segera 

konsultasi ke dokter untuk diberikan pengobatan.
 14

 

 
B. Pengetahuan 

 

1.  Pengertian Pengetahuan 

 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu 

seseorang terhadap objek melalui indera yang dimiliki (mata, hidung, 

telinga, dan sebagainya). Pada waktu penginderaan sampai menghasilkan 
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pengetahuan sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi 

terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui 

indera pendengaran (telinga) dan indera penglihatan (mata). Intensitas 

atau tingkat pengetahuan seseorang terhadap suatu objek berbeda-beda.
15 

2.  Tingkatan Pengetahuan 

 

Menurut Notoatmodjo (2012)
 

, pengetahuan atau kognitif 

merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku 

seseorang (Over Behavior), pengetahuan yang tercakup didalam domain 

kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu:  

a. Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah 

mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan 

yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, 

tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. 

b. Memahami (Comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah 

paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, 

menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya 

terhadap objek yang dipelajari. 
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c.  Aplikasi (Aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). 

Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan 

hukum–hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam 

konteks atau situasi yang lain. 

d.  Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek ke dalam komponen – komponen, tetapi masih di dalam 

satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, 

seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, 

memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya. 

e.  Sintesis (Synthesis) 

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian – bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru. Dengan kata lain, sintesis adalah kemampuan untuk 

menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.   

f.  Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian–penilaian 

itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau 

menggunakan kriteria–kriteria yang ada.
16 
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3.  Pengukuran Pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

angket yang menanyakan tentang isi materi yang akan diukur dari subjek 

penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui 

atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan - tingkatan diatas. Cara 

mengukur tingkat pengetahuan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, 

kemudian dilakukan penilaian nilai 1 untuk jawaban benar dan nilai 0 untuk 

jawaban salah. Kemudian digolongkan menjadi 3 kategori yaitu baik, 

sedang, kurang. Dikatakan baik (>80%),cukup (60-80%), dan kurang 

(<60%).
17

 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara 

(pertanyaan-pertanyaan secara langsung) atau melalui angket (pertanyaan-

pertanyaan tertulis) yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur 

dari subjek penelitian atau responden.
 
Wawancara (interview) adalah suatu 

metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, di mana peneliti 

mendapatkan keterangan atau infomasi secara lisan dari seseorang sarana 

penelitian (responden) atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang 

tersebut (face to face). Angket adalah suatu cara pengumpulan data atau 

suatu penelitian mengenai suatu masalah yang umumnya banyak 

menyangkut kepentingan umum. Angket ini dilakukan dengan mengedarkan 

suatu daftar pertanyaan yang berupa formulir-formulir, diajukan secara 

tertulis kepada sejumlah subjek untuk mendapatkan tanggapan, informasi, 

jawaban dan sebagainya.
 15
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4.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Menurut Mubarak (2011), ada tujuh faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang, yaitu: 

a. Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang 

lain agar dapat memahami sesuatu hal. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah pula mereka 

menerima informasi, dan pada akhirnya pengetahuan yang dimilikinya 

akan semakin banyak. Sebaliknya jika seseorang memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah, maka akan menghambat perkembangan sikap 

orang tersebut terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai yang baru 

diperkenalkan. 

b. Pekerjaan 

Lingkungan pekerjaan dapat membuat seseorang memperoleh 

pengalaman dan  pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

c. Umur 

Dengan bertambahnya umur seseorang akan mengalami perubahan aspek 

fisik dan psikologi atau mental. Pada aspek psikologi atau mental, taraf 

berpikir seseorang menjadi semakin matang dan dewasa. 

d. Minat 

Minat sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap 

sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni 
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suatu hal, sehingga seseorang memperoleh pengetahuan yang lebih 

mendalam. 

e. Pengalaman 

Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Orang cenderung berusaha 

melupakan pengalaman yang kurang baik. Sebaliknya, jika pengalaman 

tersebut menyenangkan, maka secara psikologis mampu menimbulkan 

kesan yang sangat mendalam dan membekas dalam emosi kejiwaan 

seseorang. Pengalaman baik ini akhirnya dapat membentuk sikap positif 

dalam kehidupannya. 

f. Kebudayaan lingkungan sekitar 

Lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap pribadi atau 

sikap seseorang. Kebudayaan lingkungan tempat kita hidup dan 

dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. 

g. Informasi 

Kemudahan untuk memperoleh suatu informasi dapat mempercepat 

seseorang memperoleh pengetahuan yang baru.
 18

 

 

5.  Edukasi Gizi Sebagai Sarana Penambah Pengetahuan 

Pemberian informasi atau pengetahuan dapat dilakukan melalui 

pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan pada hakikatnya adalah suatu 

kegiatan menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok 

atau individu. Salah satu dimensi tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan 
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dapat dilakukan di sekolah dengan sasaran siswa melalui metode promosi 

kesehatan.  

Pendidikan gizi adalah usaha yang terencana untuk meningkatkan 

status gizi melalui perubahan perilaku. Perubahan dan modifikasi 

perilaku berhubungan dengan produksi pangan, persiapan makanan, 

distribusi makanan dalam keluarga, pencegahan penyakit gizi, dan 

perawatan anak. Umumnya para edukator gizi menyatakan bahwa 

pendidikan gizi adalah suatu proses yang berdimensi luas untuk 

mengubah perilaku masyarakat sehingga kebiasaan makan yang baik 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
19 

Pendidikan gizi sangat penting untuk menambah pengetahuan gizi 

remaja. Pengetahuan gizi yang cukup diharapkan mengubah perilaku 

remaja dalam memilih makanan yang bergizi sesuai dengan pola menu 

seimbang dan sesuai kebutuhannya. Pengetahuan gizi memberi dampak 

gizi kurang maupun gizi lebih pada remaja sehingga mereka sejak dini 

perlu diberikan pendidikan agar dapat merubah kebiasaan makan yang 

salah agar tidak mengakibatkan timbulnya masalah gizi.
 
 

Pemberian edukasi gizi pada usia remaja diupayakan  melalui media 

yang menarik agar penyampaian materi dapat diterima dengan mudah dan 

menghindari adanya kejenuhan remaja. Menurut Bertalina (2015) edukasi 

gizi dapat efektif bila diberikan melalui ceramah dan booklet. Ceramah 

merupakan metode penyampaian informasi secara lisan dengan 

menggunakan alat bantu berupa slide. Edukasi yang disampaikan melaui 

ceramah akan terjadi komunikasi dua arah dimana dilakukan secara tatap 
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muka sehingga penyuluh dapat secara langsung mengetahui respon subjek. 

Sedangkan booklet merupakan media penyampai pesan kesehatan dalam 

bentuk buku dengan kombinasi tulisan dan gambar. Kelebihan yang dimiliki 

media booklet yaitu 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 ulang dan disimpan.
20 

C.  Penyuluhan Bidang Gizi 

1. Pengertian 

Penyuluhan gizi adalah suatu pendekatan edukatif yang dapat 

menghasilkan perilaku individu atau masyarakat yang diperlukan dalam 

peningkatan atau mempertahankan gizi baik. Tujuan penyuluhan gizi 

diantaranya, yaitu : terciptanya sikap positif terhadap gizi, terbentuknya 

pengetahuan dan kecakapan memilih dan menggunakan sumber pangan, 

timbulnya kebiasaan makan yang baik dan adanya motivasi untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang hal yang berkaitan dengan gizi.
 21

  

2. Metode Penyuluhan 

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. 

Metode penyuluhan antara lain ceramah, diskusi kelompok, Diskusi Panel, 

Curah Pendapat, Demonstarasi, Bermain Peran, Simulasi, Field Trip dan 

Studi Kasus.
 22
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Sarana menjadi salahsatu pertimbangan memilih metode, seperti 

ketersediaan aliran l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

                    Gambar  1. Pertimbangan dalam memilih metode   

 

3. Faktor yang mempengaruhi Penyuluhan 

Keberhasilan suatu penyuluhan kesehatan dapat dipengaruhi oleh 

faktor penyuluh,  proses penyuluhan, sasaran dan bahasa yang dimengerti 

sasaran. 

a. Faktor Penyuluh  

Misalnya kurang persiapan, kurang menguasai materi yang akan 

dijelaskan, penampilan kurang meyakinkan sasaran, bahasa yang 

KE ARAH PERUBAHAN PERILAKU 

Bersumber dari pendidik 

sendiri : 

Kuliah, ceramah, 

presentasi, seminar, 

tulisan-tulisan, membuat 

perencanaan, desain 

Interaksi : 

- Pendidik dengan 

“peserta didik” 

- “peserta didik” 

dengan “peserta 

didik” 

Misalnya : diskusi 

kelompok, tanya jawab, 

bimbingan, bermain 

peran, film &diskusi  

Bersumber dari peserta 

didik : 

Learning by doing, studi 

kasus, belajar sendiri (self 

learning, independent 

study), bengkel kerja 

KEGIATAN 

Pengetahuan 

Pengertian 

 

KOGNITIF 

Sikap 

Penghargaan 

 

AFEKTIF 

Ketrampilan 

dan Perilaku 

 

PSIKOMOTOR 
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digunakan kurang dapat dimengerti oleh sasaran, suara terlalu kecil 

dan kurang dapat didengar serta penyampaian materi penyuluhan 

terlalu monoton sehingga membosankan. 

b. Faktor Sasaran  

Misalnya tingkat pendidikan terlalu rendah sehingga sulit menerima 

pesan yang disampaikan, tingkat sosial ekonomi terlalu rendah 

sehingga tidak begitu memperhatikan pesan-pesan yang disampaikan 

karena lebih memikirkan kebutuhan yang lebih mendesak, kepercayaan 

dan adat kebiasaan yang telah tertanam sehingga sulit untuk 

mengubahnya, kondisi lingkungan tempat tinggal sasaran yang tidak 

mungkin terjadi perubahan perilaku. 

c. Faktor Proses 

Dalam penyuluhan, misalnya waktu penyuluhan tidak sesuai dengan 

waktu yang diinginkan sasaran, tempat penyuluhan dekat dengan 

keramaian sehingga menggangu proses penyuluhan yang dilakukan, 

jumlah sasaran penyuluhan yang terlalu banyak, alat peraga yang 

kurang, metoda yang digunakan kurang tepat sehingga membosankan 

sasaran serta bahasa yang digunakan kurang dimengerti oleh sasaran.
 23

 

Sedangkan faktor –faktor yang menentukan proses belajar  dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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                  Gambar 2. Diagram Proses belajar 

 

 

D. Anemia 

 

1.  Pengertian Anemia 

 

Anemia merupakan suatu keadaan kadar hemoglobin (Hb) di 

dalam darah lebih rendah daripada nilai normal untuk kelompok orang 

menurut umur dan jenis kelamin. Hemoglobin merupakan zat warna di 

dalam darah yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbondioksida 

dalam tubuh. Anemia gizi besi adalah anemia yang timbul, karena 

kekurangan zat besi sehingga pembentukan sel-sel darah merah dan 

fungsi lain dalam tubuh terganggu.
 24

    

Kadar hemoglobin merupakan parameter yang paling mudah 

digunakan dalam menentukan status anemia pada skala luas. Parameter 

batasan kadar hemoglobin normal menurut WHO (1968) adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Guru / Fasilitator 

Bekal Ajar Siswa Proses Belajar Hasil Belajar 

Lingkungan Sarana dan Prasarana 
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Tabel 1. Parameter Kadar Hemoglobin Normal 
 

Kelompok Umur Hemoglobin (gr/dl) 

Anak 6 bulan – 6 tahun 11 

 6 tahun – 14 tahun 12 

Dewasa Laki-laki 13 

 Wanita 12 

 Wanita hamil 11 

 

2.  Macam-Macam Anemia 

a. Anemia Defisiensi Besi 

Anemia defisiensi besi adalah satu jenis anemia yang disebabkan 

kekurangan zat besi sehingga terjadi penurunan jumlah sel darah  merah 

yang sehat.  

b. Anemia Pada Penyakit Kronik 

Anemia ini dikenal pula dengan nama sideropenic anemia with 

reticuloendothelial siderosis. Anemia pada penyakit kronik merupakan 

jenis anemia terbanyak kedua setelah anemia defisiensi besi. Penyakit ini 

banyak dihubungkan dengan berbagai penyakit infeksi. Seperti infeksi 

ginjal, paru 

c. Anemia Pernisiosa 

Anemia yang disebabkan karena kekurangan vitamin B12. 

d. Anemia Defisiensi Asam Folat 

Anemia karena kekurangan asam folat. Penurunan absorpsi asam folat 

jarang ditemukan karena absorpsi terjadi diseluruh saluran cerna. Juga 

berhubungan dengan serosis hepatis, karena terdapat penurunan 

cadangan asam folat. 
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e. Anemia Karena Perdarahan 

    1). Perdarahan akut 

Mungkin timbul renjatan bila pengeluaran darah cukup banyak, 

sedangkan penurunan kadar Hb baru terjadi beberapa hari kemudian. 

2). Perdarahan kronik 

Pengeluaran darah biasanya sedikit-sedikit sehingga tidak diketahui 

pasien. Penyebab yang sering antara lain ulkus peptikum, 

menometroragia, perdarahan saluran cerna, karena pemakaian 

analgesik, dan epistaksis. 

f. Anemia Hemolitik 

Pada anemia hemolitik terjadi penurunan usia sel darah merah (normal 

120 hari ), baik sementara atau terus menerus. Anemia terjadi hanya bila 

sumsum tulang telah tidak mampu mengatasinya  karena usia sel darah 

merah sangat pendek, atau bila kemampuannya terganggu. 

g. Anemia Hemolitik Autoimun 

Anemia hemolitik autoimun (Autoimune Hemolytic Anemia, AIHA) 

merupakan kelainan darah yang didapat, dimana autoantibodi IgG yang 

dibentuk terikat pada membran sel darah merah (SDM). Antibodi ini 

umumnya berhadapan langsung dengan komponen dasar dari sistem Rh 

dan sebenarnya dapat terlihat pada SDM semua orang. 

h. Anemia Aplastik 

Anemia ini terjadi karena ketidakmampuan sumsum tulang untuk 

membentuk sel-sel darah.
 25
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3.  Penyebab Anemia  

Faktor utama penyebab anemia adalah asupan zat besi yang 

kurang. Sekitar dua per tiga zat besi dalam tubuh terdapat dalam sel darah 

merah hemoglobin. Faktor lain yang berpengaruh terhadap kejadian 

anemia antara lain gaya hidup seperti merokok, minum-minuman keras, 

kebiasaan sarapan pagi, sosial ekonomi dan demografi, pendidikan, jenis 

kelamin, umur dan wilayah. Wilayah perkotaan dan pedesaan berpengaruh 

melalui mekanisme yang berhubungan dengan ketersediaan makanan yang 

pada gilirannya berpengaruh pada pelayanan kesehatan dan asupan zat 

besi.
 
 

 Sedangkan penyebab anemia menurut antara lain : 

a. Perdarahan 

b. Kekurangan gizi seperti ; zat besi, vitamin B12, dan asam folat 

c. Penyakit kronik seperti ginjal dan abses paru 

d. Kelainan darah 

e. Ketidaksanggupan sum-sum tulang belakang membentuk sel-sel  

   darah
 

Adapun faktor – faktor yang mendorong terjadinya anemia gizi 

pada usia remaja adalah adanya penyakit infeksi yang kronis, 

menstruasi yang berlebihan pada remaja putri, pendarahan yang 

mendadak seperti kecelakaan, dan jumlah makanan atau penyerapan 

diet yang buruk dari zat besi, vitamin B12, vitamin B6, vitamin C, serta 

tembaga. Penyerapan zat besi yang rendah, disebabkan komponen 

penghambat di dalam makanan seperti fitat. Rendahnya zat besi pada 
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bahan makanan nabati menyebabkan zat besi tidak dapat diserap dan 

digunakan oleh tubuh.
 25

 

4.  Tanda dan Gejala Anemia 

Tanda- tanda anemia menurut dapat dibedakan menjadi tanda 

umum dan khusus.  

a. Tanda Umum 

Meliputi kepucatan membran mukosa yang timbul bila kadar hemoglobin 

kurang dari 9-10g/dl. Sebaliknya, warna kulit bukan tanda yang dapat 

diandalkan. Sirkulasi yang hiperdinamik dapat menunjukan takikardi, nadi 

kuat, kardiomegali, dan bising jantung aliran sistolik khususnya pada 

apeks. Gambaran gagal jantung kongestif mungkin ditemukan, khususnya 

pada orang tua. 

b. Tanda Spesifik 

Tanda yang spesifik biasanya diakitkan dengan jenis anemia tertentu, 

misalnya koilonika dengan defisiensi besi, ikterus dengan anemia 

hemolitik atau megaloblastik, ulkus tungkai dengan anemia sel sabit dan 

anemia hemolitik lain, deformitas tulang dengan talasemia mayor dan 

anemia hemolitik kongenital lain yang berat.  

5.  Akibat Anemia 

Anemia dapat menyebabkan lekas lelah, konsentrasi belajar 

menurun sehingga prestasi belajar rendah dan dapat menurunkan 

produktivitas kerja. Disamping itu juga menurunkan daya tahan tubuh 

sehingga mudah terkena infeksi. Anemia dapat mempengaruhi tingkat 

kesegaran jasmani seseorang.
 

Kejadian anemia tidak terlepas dari 
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masalah kesehatan lainnya, masalah kesehatan masyarakat yang 

berkaitan dengan kejadian anemia adalah pertama, sekitar 20% 

kematian ibu hamil dan bayi baru lahir diakibatkan oleh anemia. Kedua, 

anemia pada wanita hamil mengakibatkan berat bayi lahir rendah dan 

lahir prematur. Ketiga, anemia dapat mengurangi kemampuan fisik dan 

menurunkan produktivitas kerja pada orang dewasa. Keempat, pada 

anak sekolah menyebabkan keterbatasan perkembangan kognitif 

sehingga prestasi sekolah menurun.
26

  

6.  Pencegahan Anemia  

Sejauh ini ada empat pendekatan dasar pencegahan anemia 

defisiensi besi, yaitu :  

a. Meningkatkan konsumsi zat besi dari makanan 

Memakan beraneka ragam makanan yang memiliki zat gizi saling 

melengkapi termasuk vitamin yang dapat meningkatkan penyerapan zat 

besi, seperti vitamin C. Peningkatan konsumsi vitamin C sebanyak 25, 

50, 100, dan 250 mg dapat meningkatkan penyerapan zat besi sebesar 

2,3,4, dan 5 kali.  

b. Suplemen zat besi  

Pemberian suplemen besi menguntungkan karena dapat memperbaiki 

status hemoglobin dalam waktu yang relatif singkat. Di Indonesia pil 

besi yang umum digunakan dalam suplementasi zat besi adalah ferrosus 

sulfat.  
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c. Fortifikasi zat besi 

Fortifikasi adalah penambahan suatu jenis zat gizi ke dalam bahan 

pangan untuk meningkatkan kualitas pangan. Kesulitan untuk fortifikasi 

zat besi adalah sifat zat besi yang reaktif dan cenderung mengubah rasa, 

warna, penampakan dan daya simpan bahan pangan. Selain itu pangan 

yang difortifikasi adalah yang banyak di konsumsi masyarakat seperti 

tepung gandum untuk membuat roti. 

d. Penanggulangan penyakit infeksi dan parasit 

Infeksi dan parasit merupakan salah satu penyebab anemia gizi besi. 

Dengan menanggulangi penyakit infeksi dan memberantas parasit, 

diharapkan bisa meningkatkan status besi tubuh.
 26

 

 

E.  Media Dalam Penyuluhan 

 

1.  Pengertian Media 

 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang berarti 

“tengah”, “peramana”, atau “pengantar” secara harfiah dalam Bahasa 

Arab, pengertian media adalah perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim kepada penerima pesan. Media merupakan sesuatu yang 

bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, 

dan kemauan sasaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

belajar pada dirinya. Seseorang dapat belajar lebih baik dan 

meningkatkan performa apabila media digunakan secara kreatif.
27 

Seseorang atau masyarakat di dalam proses pendidikan dapat 

memperoleh pengalaman (pengetahuan) melalui berbagai macam media 
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(alat bantu), tetapi masing-masing alat mempunyai intensitas yang 

berbeda-beda di dalam membantu permasalahan seseorang. Edgar Dale 

membagi alat peraga menjadi 11 macam dan sekaligus menggambarkan 

tingkat intensitas tiap-tiap alat tersebut dalam sebuah kerucut sebagai 

berikut 
28

 : 

 

     Gambar 3. Teori kerucut Edgar Dale. 

 

Gambar kerucut pada teori Edgar Dale menyebutkan bahwa 

lapisan yang paling dasar adalah benda asli dan yang paling atas adalah 

kata-kata. Hal ini berarti, bahwa dalam proses pendidikan benda asli 

mempunyai intensitas yang paling tinggi untuk mempersepsikan bahan 

pendidikan/pengajaran, sedangkan penyampaian bahan yang hanya dengan 

kata-kata adalah kurang efektif atau intensitasnya paling rendah. 
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2.  Macam-Macam Media Dalam Penyuluhan  

 

Alat bantu pendidikan adalah alat-alat yang digunakan oleh 

petugas dalam menyampaikan bahan materi atau pesan kesehatan. Secara 

garis besarnya ada tiga macam alat bantu pendidikan
16

  : 

1) Alat bantu lihat (Visual Aids) yang berguna membantu menstimuluskan     

     indra mata (pengelihatan) pada waktu terjadinnya proses penerimaan    

     pesan. Alat ini ada dua bentuk yaitu:  

a) Alat yang diproyeksikan, misalnya slide, film, dan film strip. 

b) Alat-alat yang tidak diproyeksikan yaitu: dua dimensi seperti gambar 

peta, bagan dan sebagainnya, dan tiga dimensi misalnya bola dunia dan 

boneka. 

2) Alat bantu dengar (Audio Aids), yaitu alat yang dapat membantu 

menstimulasi indra pendengaran, pada waktu proses penyampaian 

bahan penyuluhan misalnya piringan hitam, radio dan pita suara. 

3) Alat bantu lihat-dengar (Audio Visual Aids), yaitu alat ini dapat berguna 

dalam menstimulasi indra penglihatan dan pendengaran pada waktu 

proses penyuluhan, misalnya televisi dan video cassette. 

 

3.  Booklet Sebagai Media Penyuluhan  

 

Booklet termasuk salah satu jenis media grafis yaitu media 

gambar/foto. Menurut Roymond S. Simamora ( 2009), Booklet adalah 

buku berukuran kecil (setengah kuarto) dan tipis, tidak lebih dari 30 

lembar bolak balik yang berisi tentang tulisan dan gambar-gambar. 

Istilah booklet berasal dari buku dan leaflet artinya media booklet 
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merupakan perpaduan antara leaflet dan buku dengan format (ukuran) 

yang kecil seperti leaflet. Struktur isi booklet menyerupai buku 

(pendahuluan,isi,penutup), hanya saja cara penyajian isinya jauh lebih 

singkat dari pada buku.
  

Booklet adalah cetakan dengan tampilan istimewa berbentuk 

buku. Booklet dapat dipakai untuk menunjukkan contoh-contoh karya cipta 

yang berhubungan dengan produk. Pembuatan isi booklet sebenarnya tidak 

berbeda dengan pembuatan media lainya. Hal yang perlu diperhatikan 

dalam membuat booklet adalah bagaimana kita menyusun materi 

semenarik mungkin. Apabila seorang melihat sekilas kedalam booklet, 

biasanya yang menjadi perhatian pertama adalah pada sisi tampilan 

terlebih dahulu. 

Pengembangan booklet adalah kebutuhan untuk menyediakan 

referensi (bahan bacaan) bagi kelompok masyarakat yang memiliki 

keterbatasan akses terhadap buku sumber karena keterbatasan mereka. 

Dengan adanya booklet masyarakat ini dapat memperoleh pengetahuan 

seperti membaca buku, dengan waktu membaca yang singkat, dan dalam 

keadaan apapun.
 29

 

4.  Kelebihan dan Keterbatasan Booklet 

Media booklet memiliki beberapa keunggulan yaitu:  

1) Dapat digunakan untuk belajar mandiri.  

2) Pembaca dapat mempelajari isinya dengan santai.  

3) Informasi dapat dibagikan dengan keluarga dan teman.  
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4) Mudah dibuat, diperbanyak dan diperbaiki serta mudah disesuaikan.  

5) Mengurangi kebutuhan mencatat.  

6) Dapat dibuat secara sederhana dengan biaya relatif murah.  

7) Awet.  

8) Daya tampung lebih luas.  

9) Dapat diarahkan pada segmen tertentu.
 30

  

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Mintarti (2001) terdapat 

beberapa keunggulan booklet yaitu:  

1) Pesan-pesan booklet bersifat permanen, mudah disimpan, diambil 

kembali dan dibaca ulang sesuai dengan kemampuan pembaca.  

2) Mampu mengatasi hambatan jarak dan geografis sehingga dapat  

     menjangkau sasaran lebih banyak.  

3) Harganya relatif murah.   

4) Pembaca dapat belajar sendiri atau berkelompok.  

5) Booklet dapat menampung informasi lebih lengkap, praktis dan    

   sederhana. 

Selain kelebihan dan keunggulan booklet yang telah disebutkan di 

atas, booklet juga memiliki kelemahan yaitu:  

1)   Keberhasilan menyampaikan informasi tergantung kepada kemampuan 

       membaca dari sasaran yang dituju.  

2) Apabila rancangan lambang visual yang digunakan untuk 

mempermudah penyampaian materi kurang tepat malah akan 

menurunkan kualitas.
 31
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F. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4. Kerangka Teori Penelitian 

Sumber : (Supariasa, 2016 ; Notoatmodjo, 2010) 
 

 

 

 

 

Pengetahuan 

PENYULUHAN 

 Metode : 

Ceramah, Diskusi Kelompok, Diskusi 

Panel, Curah Pendapat, Demonstrasi, 

Bermain Peran, Simulasi, Field Trip, 

Studi Kasus 

 

 Faktor yang mempengaruhi : 

- Faktor Penyuluh 

- Faktor Sasaran 

- Faktor Proses 

 

 Media : 

- Alat Bantu Lihat (Visual Aids) 

- Alat Bantu Dengar (Audio 

Aids) 

- Alat Bantu Lihat – Dengar 

(Audio Visual Aids) 

 

 Tingkat Intensitas Media : 

1. Lambang Kata 

2. Lambang visual 

3. Gambar Diam, rekaman radio 

4. Gambar Hidup / pameran 

5. Televisi 

6. Karyawisata 

7. Dramatisasi 

8. Benda Tiruan/ pengamatan 

9. Pengalaman Langsung 

Pesan / 

informasi 
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G. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Kerangka konsep penelitian 

 

 

 

 

H.   Hipotesis 

 

Ada pengaruh edukasi booklet  “ Remaja Sehat Tanpa Anemia” 

terhadap pengetahuan anemia pada siswi SMP N 2 Godean. 

Booklet Anemia 

“Remaja Sehat Tanpa 

Anemia” 

Pengetahuan Tentang Anemia : 

 Pengertian Anemia 

 Tanda Anemia 

 Penyebab Anemia 

 Akibat Anemia 

 


