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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Uraian Teori 

1. Kepatuhan Konsumsi TTD 
a. Konsep Perilaku 

1) Perilaku  
Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik 

yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh 
pihak luar. Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang 
terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Stimulus merupakan 
faktor dari luar diri seseorang (faktor eksternal) dan respon 
merupakan faktor dalam diri orang yang bersangkutan (faktor 
internal).14 Perilaku dapat digolongkan menjadi dua kelompok 
yaitu :  
a) Perilaku tertutup (covert behavior), yaitu respon terhadap 

stimulus belum dapat diamati orang lain dari luar secara jelas.  
Respon seseorang masih terbatas pada bentuk perhatian, 
perasaan, persepsi, pengetahuan dan sikap terhadap stimulus 
yang bersangkutan.  

b) Perilaku terbuka (overt behavior), yaitu respon terhadap 
stimulus sudah berupa tindakan atau praktik yang dapat dianut 
orang lain dari luar.15 
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2) Perilaku Kesehatan  
Salah satu perilaku individu yang perlu dipertahankan atau 

diperbaiki adalah perilaku sehat. Perilaku kesehatan adalah 
aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan dan 
meningkatkan kesehatan serta terhindar dari penyakit. Perilaku 
kesehatan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan seseorang baik 
yang dapat diamati (observable) maupun yang tidak dapat diamati 
(unobservable) yang berkaitan dengan pemeliharaan dan 
peningkatan kesehatan seseorang. Pemeliharaan kesehatan ini 
mencakup melindungi diri dari penyakit dan masalah kesehatan 
lain, meningkatkan kesehatan, dan mencari penyembuhan bila 
terkena masalah kesehatan.14  

Perilaku kesehatan dalam mengonsumsi tablet tambah 
darah dapat dikatakan patuh jika seseorang minum tepat waktu dan 
sesuai dengan jumlah TTD yang diperoleh selama 6 bulan 
terakhir.16 

b. Program TTD 
1) Pengertian 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 88 Tahun 2014 pemberian tablet tambah darah sebagai 
salah satu upaya penting dalam pencegahan dan penanggulangan 
anemia secara efektif.17 Program suplementasi zat besi merupakan 
program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk 
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mencegah dan menanggulangi anemia pada remaja putri dan 
wanita usia subur. Pelaksanaan program ini adalah dengan 
pemberian TTD 1 tablet per minggu. Program ini berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.03/V/0595 
tentang pemberian TTD pada remaja putri dan WUS.18 

2) Tujuan 
Standar tablet tambah darah dimaksudkan untuk 

memberikan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi 
dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta semua pihak yang 
akan menyediakan tablet tambah darah. Adapun tujuannya adalah 
untuk menjamin ketersediaan tablet tambah darah yang berkualitas 
dan memenuhi standar dalam rangka mencegah dan 
menanggulangi terjadinya anemia gizi besi pada wanita usia 
subur.17 

Meningkatkan status gizi remaja putri sehingga dapat 
memutus mata rantai terjadinya stunting, mencegah anemia, dan 
meningkatkan cadangan zat besi dalam tubuh sebagai bekal dalam 
mempersiapkan generasi yang sehat berkualitas dan produktif.4 

3) Ruang Lingkup 
Setiap tablet tambah darah bagi wanita usia subur 

mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental (dalam 
bentuk sediaan Ferro Sulfat, Ferro Fumarat atau Ferro Gluconat) 
dan Asam Folat 0,400 mg pada remaja putri usia 12-18 tahun di 
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institusi pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat).17 Dosis 
yang dianjurkan adalah 1 tablet setiap kali minum, dengan cara 
menggunakan air jeruk/ air putih untuk meminum tablet tambah 
darah. Tablet tambah darah diminum ketika dalam kondisi perut 
kosong (≥ 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan). Hal ini 
karena dalam kondisi perut kosong maka zat besi akan lebih mudah 
diserap oleh aliran darah.19 

4) Pelaksanaan 
a) Cara pemberian TTD dengan dosis satu tablet per minggu 

sepanjang tahun. 
b) Pemberian TTD dilakukan untuk remaja putri usia 12-18 

tahun. 
c) Pemberian TTD pada remaja putri melalui UKS/M di institusi 

pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat) dengan 
menentukan hari minum TTD bersama setiap minggunya 
sesuai dengan kesepakatan di wilayah masing-masing. 

5) Langkah-langkah 
a) Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan 

pemantauan ketersediaan TTD di Instansi Farmasi dan 
institusi tempat kerja di wilayahnya. 

b) Dinas Kesehatan Provinsi melakukan distribusi TTD ke Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota. 
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c) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan distribusi TTD 
ke Puskesmas dan jejaringnya serta Rumah Sakit. 

d) Puskesmas melakukan pendistribusian TTD ke sekolah 
melalui kegiatan UKS/M; serta secara bertahap melakukan 
pemeriksaan Hb sebagai bagian dari kegiatan penjaringan 
kesehatan anak sekolah. 

e) Tim Pelaksana UKS/M melakukan pemantauan kepatuhan 
remaja putri mengonsumsi TTD. 

f) Memberikan laporan secara berjenjang atas kegiatan yang 
dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

g) Dalam pelaksanaannya agar melibatkan Dinas Pendidikan dan 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.18 

6) Penanggulangan Anemia Pada Remaja Putri 
a) Petugas menentukan sasaran di SMP dan  SMA. 
b) Petugas mengajukan kebutuhan TTD melalui bidang farmasi 

puskesmas. 
c) Petugas menyiapkan TTD sejumlah siswa remaja putri di 

sekolah. 
d) Petugas mengadakan sosialisasi anemia dan distribusi TTD. 
e) Petugas mendistribusikan TTD melalui Guru UKS/BK. 
f) Guru UKS/BK beserta kader sehat, mendistribusikan TTD ke 

sasaran pada hari yang disepakati oleh sekolah masing-
masing. 
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g) Petugas melaksanakan pemeriksaan Hb pasca pemberian 
TTD. 

h) Petugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pada sekolah 
yang mendapat TTD. 

i) Hasil pemeriksaan Hb pasca pemberian TTD disampaikan ke 
masing-masing sekolah.18 

2. Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Konsumsi TTD 
a. Teori Model Precede-Procede 

Model Precede-Procede dapat digunakan untuk meningkatkan 
evaluasi masalah kesehatan, perilaku kesehatan, dan perubahan yang 
diinginkan serta dapat menjadi panduan untuk perencanaan dan 
evaluasi intervensi. Model ini memberikan kerangka kerja terstruktur 
untuk menerapkan teori perilaku kesehatan di semua tingkat. Model 
Precede-Procede merupakan suatu model pendekatan yang dapat 
digunakan untuk membuat perencanaan dan evaluasi kesehatan yang 
dikenal sebagai kerangka Precede  (Predisposing, Reinforcing and 
Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evaluation). Precede 
memberikan serial langkah yang menolong perencana untuk mengenal 
masalah mulai dari kebutuhan pendidikan sampai pengembangan 
program untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Kerangka tersebut disempurnakan menjadi Precede-Proceed. 
Proceed (Policy, Regulatory, Organizational, Construct in Educational 
and Environmental Development). Precede dan Proceed harus 
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dilakukan secara bersama-sama dalam proses perencanaan, 
implementasi dan evaluasi. Precede digunakan untuk meyakinkan 
bahwa program akan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan individu 
atau masyarakat sasaran. Penjabaran Precede-Procede tersebut adalah: 
1) Fase 1: Social Assesment, Participatory Planning, and Situation 

Analysis 
Pengkajian sosial merupakan aplikasi melalui partisipasi 

yang luas dari berbagai sumber informasi, baik objektif maupun 
subjektif yang dirancang untuk memperluas pemahaman 
masyarakat mengenai aspirasi mereka untuk mencapai kebaikan 
bersama. Pada tahap ini, para perencana memperluas pemahaman 
mereka tentang masyarakat dimana mereka bekerja dengan 
melakukan beberapa kegiatan pengumpulan data seperti 
wawancara, survei, diskusi kelompok, dan sebagainya. 

2) Fase 2: Epidemiological, Behavioral, and Environment Assesment 
a) Epidemiological Assesment  

Pada bagian ini menganalisis identifikasi masalah 
kesehatan atau aspirasi yang akan menjadi fokus, 
mengungkapkan perilaku dan faktor lingkungan yang paling 
mungkin memengaruhi prioritas masalah kesehatan yang telah 
teridentifikasi serta menerjemahkan masalah prioritas dalam 
tujuan yang terukur untuk program yang sedang 
dikembangkan.   
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b) Behavioral Determinants  
Faktor penentu perilaku masalah kesehatan dapat 

dipahami pada tiga tingkatan, yaitu perilaku atau gaya hidup 
yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan, perilaku 
orang lain yang dapat secara langsung memengaruhi perilaku 
individu dan tindakan pengambilan keputusan yang 
memengaruhi lingkungan fisik, sosial, dan individu tersebut. 

c) Environment Determinants  
Faktor lingkungan merupakan faktor eksternal (sosial 

dan fisik) yang dapat memengaruhi perilaku kesehatan.  
3) Fase 3: Educational and Ecological Assesment 

Model Precede-Proceed yang dikembangkan oleh Green 
dan Kreuter pada tahap ini didalamnya terdapat tiga faktor yang 
dapat digunakan dalam menginvestigasi perilaku yang 
berkontribusi terhadap status kesehatan yaitu:  
a) Faktor-Faktor Predisposisi (Predisposing Factors) 

Faktor predisposisi merupakan faktor-faktor yang 
mempermudah perubahan perilaku yang didasari oleh 
pemikiran atau motivasi untuk berperilaku. Faktor-faktor 
predisposisi antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, status 
sosial ekonomi, umur, jenis kelamin, suku, pendidikan, nilai-
nilai, tradisi, dan keterampilan yang ada. 
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b) Faktor-Faktor Penguat (Reinforcing Factors) 
Faktor-faktor penguat adalah faktor-faktor yang 

mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Faktor 
penguat meliputi dukungan sosial, pengaruh teman sebaya, 
dan umpan balik dari petugas pelayanan kesehatan. Selain itu 
penghargaan, kenyamanan, dan pengaruh tokoh termasuk ke 
dalam faktor penguat. 

c) Faktor-Faktor Pemungkin (Enabling Factors) 
 Faktor-faktor pemungkin adalah faktor-faktor yang 
memfasilitasi perilaku atau tindakan. Kondisi ini meliputi 
ketersediaan dan kemudahan dari sumber daya pelayanan 
kesehatan, seperti ketersediaan sarana dan prasarana misalnya 
program dan layanan. Selain itu, faktor pemungkin juga 
meliputi kondisi dari lingkungan tempat tinggal yang berperan 
sebagai fasilitator untuk bertindak seperti ketersediaan 
transportasi untuk menuju tempat pelayanan kesehatan. 

4) Fase 4: Administrative and Policy Assesment and Intervention 
Alignment 

Pada tahap ini, perencana memilih dan menyelaraskan 
komponen program dengan penentu prioritas perubahan yang telah 
diidentifikasi sebelumnya. Tujuannya adalah untuk 
mengidentifikasi sumber daya, hambatan organisasi dan fasilitator, 
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dan kebijakan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dan 
keberlanjutan program.   

5) Fase 5: Implementation and Evaluation 
Pada tahap ini, program promosi kesehatan siap untuk tahap 

pelaksanaan (fase 5). Rencana pengumpulan data harus 
dilaksanakan untuk mengevaluasi proses, dampak dan manfaat dari 
program yang mana merupakan tiga fase terakhir dari PRECEED-
PROCEED (fase 6-8). Umumnya evaluasi proses menentukan 
sejauh mana program telah dilaksanakan sesuai protokol.20 

b. Dukungan Guru UKS 
Guru UKS merupakan bagian dari Tim Pelaksana UKS di 

Sekolah/Madrasah yang berfungsi sebagai penanggungjawab dan 
pelaksana program UKS di sekolah berdasarkan prioritas kebutuhan 
dan kebijakan yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana UKS Kab/Kota. 
Tugas dari Tim Pelaksana UKS yaitu: 
1) Melaksanakan Tiga Program Pokok UKS yang terdiri dari 

Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Pembinaan 
Lingkungan Sekolah Sehat yang telah ditetapkan oleh Tim 
Pembina UKS. 

2) Menjalin kerjasama dengan orang tua/komite sekolah, instansi lain 
dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan UKS. 

3) Menyusun program, melaksanakan penilaian/evaluasi dan 
menyampaikan laporan kepada Tim Pembina UKS Kecamatan. 
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4) Melaksanakan Ketatausahaan Tim Pelaksana UKS di Sekolah.21 

Guru UKS merupakan unsur yang penting dalam pelaksanaan 
promosi kesehatan di sekolah. Hal-hal yang tepat dilakukan Guru UKS 
berhubungan dengan promosi kesehatan antara lain: 1) melaksanakan 
pendidikan kesehatan kepada siswa-siswa, baik melalui mata ajar yang 
disesuaikan dengan kurikulum maupun dirancang khusus untuk 
penyuluhan kesehatan; 2) memonitor pertumbuhan dan perkembangan 
siswa melalui penimbangan berat badan secara berkala ataupun rutin 
setiap bulan; 3) mengawasi adanya kelainan fisik atau non fisik yang 
mungkin terdapat pada siswa. Guru UKS perlu memperoleh pelatihan-
pelatihan kesehatan dari petugas kesehatan untuk memaksimalkan 
peran sebagi role model dan peran terkait UKS.14 

Peran Guru UKS dalam memotori upaya promosi kesehatan di 
sekolah adalah sebagai berikut: 
1) Menanamkan kebiasaan hidup sehat bagi para murid. 
2) Bimbingan dan pengamatan kesehatan dengan jalan mengadakan 

pemeriksaan kebersihan. 
3) Membantu petugas kesehatan dalam tugasnya di sekolah. 
4) Melakukan deteksi dini terhadap penyakit-penyakit yang terjadi 

pada murid dan mengirimkannya ke puskesmas atau rumah sakit 
bila perlu. 

5) Membuat pencatatan dan pelaporan tentang kegiatan atau upaya-
upaya kesehatan yang dilakukan oleh sekolah. 
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6) Menjadikan perilakunya sebagai contoh bagi murid-muridnya 
dalam hal kesehatan.14 

Mercer menyebutkan terdapat empat jenis dukungan, yaitu: 
1) Dukungan informatif yang melibatkan pemberian informasi, saran, 

atau umpan balik tentang situasi dan kondisi individu. Informasi 
ini dapat menolong individu untuk mengenali dan mengatasi 
masalah dengan lebih mudah. 

2) Dukungan fisik merupakan penyediaan materi yang dapat 
memberikan pertolongan langsung seperti pinjaman uang, 
pemberian bahan makan, serta pelayanan yang dapat mengurangi 
stres karena individu dapat langsung memecahkan masalahnya 
yang berhubungan dengan materi. 

3) Dukungan penilaian adalah informasi yang memberitahu penerima 
peran bagaimana performa perannya, hal ini memungkinkan 
individu untuk mengevaluasi dirinya terkait dengan performa 
orang lain dalam peran tersebut. 

4) Dukungan emosional didefinisikan sebagai perasaan dicintai, 
diperhatikan, dipercaya, dan dimengerti oleh sumber dukungan 
sosial sehingga dapat menghadapi masalah lebih baik.22 

Program suplementasi zat besi mempromosikan kolaborasi 
lintas sektoral untuk kesehatan sekolah di antara kementerian dengan 
tim koordinasi nasional, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Di 
sekolah, kepala sekolah dan satu atau lebih guru mengawasi kegiatan 
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UKS / M. Setiap sekolah diharapkan bekerja dengan staf fasilitas 
kesehatan primer (puskesmas) untuk melakukan kegiatan program 
tertentu. Pada 2016 Kementerian Kesehatan nasional meminta agar 
suplementasi asam folat besi mingguan harus menjadi salah satu 
kegiatan UKS / M.23 

Oleh karena itu, Guru UKS yang bertanggung jawab secara 
langsung terhadap pemberian tablet tambah darah kepada siswi perlu 
memberikan dukungan yang baik agar siswi patuh untuk mengonsumsi 
tablet tambah darah. 

Subjek yang mendapatkan dukungan guru dengan baik secara 
signifikan meningkatkan kepatuhan subjek 4,7 kali lebih besar untuk 
mengonsumsi TTD dibandingkan yang kurang mendapatkan dukungan 
dari guru.13 Dukungan yang diberikan oleh guru di sekolah dapat 
meningkatkan kepatuhan menjadi 70,1%.24 Kepatuhan konsumsi TTD 
anak sekolah dikarenakan pengawasan yang diberikan oleh guru di 
sekolah menyebabkan anak sekolah lebih dapat menerima informasi 
dan mengikuti contoh yang disampaikan oleh guru dibandingkan pihak 
lain. Hal ini karena guru dianggap sebagai tokoh penting bagi anak 
sekolah yang dijadikan sebagai teladan.25 
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B. Kerangka Teori 
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Gambar 1. Kerangka Teori Model Precede-Proceed dikembangkan Green dan 
Kreuter.20 
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C. Kerangka Konsep 
Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan kerangka konsep 

penelitian sebagai berikut: 
Variabel Independen                                              Variabel Dependen 

 
 
 
 

Gambar 2. Kerangka Konsep Hubungan Dukungan Guru UKS (Usaha Kesehatan   
Sekolah) Dengan Kepatuhan Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Pada 
Siswi SMP Negeri 4 Wates Di Kulon Progo Tahun 2020.  

D. Hipotesis  
Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
Ada hubungan antara dukungan Guru UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) 

dengan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah (TTD) pada siswi SMP Negeri 
4 Wates di Kulon Progo tahun 2020.

1. Dukungan kurang 
2. Dukungan cukup 

1. Patuh 
2. Tidak Patuh 

Kepatuhan Siswi dalam 
Mengonsumsi TTD Dukungan Mengonsumsi 

TTD dari Guru UKS 
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