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HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG ANEMIA DENGAN 
KEPATUHAN MENGKONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH 

REMAJA PUTRI DI SMA NEGERI 1 KARANGANOM 
 

Astri Wahyuningsih 1), Anna Uswatun 2) 

 
Anemia adalah suatu kondisi medis dimana jumlah sel darah merah atau 

hemoglobin kurang dari normal. Menurut Kemenkes RI tahun 2016 target 
cakupan pemberian TTD bagi remaja putri 30% pada tahun 2019. Kepatuhan 
adalah sejauh mana perilaku pasien sesuai dengan ketetapan yang diberikan 
oleh profesional kesehatan. Upaya penanggulangan anemia pada remaja yaitu 
menambah pengetahuan untuk meningkatkan kepatuhan mengkonsumsi TTD. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang 
anemia dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet tambah darah remaja putri di 
SMA Negeri 1 Karanganom. 

Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi penelitian ini adalah siswi kelas XI IPS 1 dan XI IPS 
2 yang bersekolah di SMA Negeri 1 Karanganom sejumlah 41 responden 
dengan teknik purposive. Instrumen yang digunakan kuesioner dan lembar 
observasi. Data di analisis menggunakan uji univariat dan bivariat. Hasil 
penelitian adalah ada hubungan pengetahuan tentang anemia dengan kepatuhan 
mengkonsumsi tablet tambah darah remaja putri di SMA Negeri 1 Karanganom 
dengan hasil 0,000 (p < 0,05). 

Kesimpulan penelitian ini adalah tingkat pengetahuan tentang anemia 
pada remaja putri kelas XI di SMA Negeri 1 Karanganom adalah cukup. 
Tingkat kepatuhan konsumsi TTD adalah tidak patuh. Terdapat hubungan 
antara pengetahuan tentang anemia dengan kepatuhan konsumsi TTD. 

 
 Kata kunci Pustaka 
: Tingkat pengetahuan, konsumsi tablet tambah darah, remaja putrid 
: 35 pustaka (2009 s/d 2016) 
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PENDAHULUAN 
Remaja merupakan tahap dimana seseorang mengalami sebuah masa 

transisi menuju dewasa. Remaja adalah tahap umur yang datang setelah masa 
kanak-kanak berakhir, ditandai oleh pertumbuhan fisik yang cepat. Pertumbuhan 
remaja yang pesat terkait dengan pemenuhan gizi atau konsumsi remaja dalam 
mengkonsumsi zat-zat makanan salah satunya adalah konsumsi zat besi. 
Konsumsi yang zat besi yang kurang dapat menimbulkan anemia pada remaja. 

Anemia adalah suatu kondisi medis dimana jumlah sel darah merah atau 
hemoglobin kurang dari normal, kadar hemoglobin normal umumnya berbeda 
pada laki-laki dan perempuan, untuk pria, anemia biasanya didefinisikan sebagai 
hemoglobin kurang dari 13,5 gram/100ml dan pada wanita sebagai hemoglobin 
kurang dari 12,0 gram/100ml (Proverawati, 2011). Niven (2013:192) mengatakan 
bahwa kepatuhan adalah sejauh mana perilaku pasien sesuai dengan ketetapan 
yang diberikan oleh profesional kesehatan.Faktor yang mempengaruhi masalah 
gizi pada remaja diantaranya pengetahuan dan kesadaran dalam mencukupi 
kebutuhan zat gizi individu. 

Upaya penanggulangan masalah anemia pada remaja berkaitan dengan 
faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya anemia, antara lain yaitu 
saat menstruasi mengkonsumsi tablet tambah darah untuk menggantikan zat besi 
yang hilang bersamaan darah haid (Khumaidi, 2009). 

Menurut Riskesdes tahun 2013 jumlah anemia di Indonesia sebesar 21,7%. 
Angka prevalensi anemia masih tergolong tinggi, dibuktikan dengan data WHO 
Regional Officer SEARO sebanyak 20-40% remaja putri mengalami anemia 
ringan sampai berat di Asia Tenggara. Menurut Kemenkes RI tahun 2016 
indikator pembinaan perbaikan gizi masyarakat salah satunya adalah pemberian 
tablet tambah darah bagi remaja putri dengan target cakupan sebesar 30% pada 
tahun 2019. 
Dari studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 9 April 2018 dengan 
mewawancarai 10 siswi di SMA Negeri 1 Karanganom, didapatkan hasil yaitu 
terdapat 2 siswi dengan pengetahuan yang kurang tentang anemia mengatakan 
pernah mengkonsumsi TTD, 3 siswi dengan pengetahuan yang cukup tentang 
anemia mengatakan hanya mengkonsumsi TTD saat menstruasi sedangkan 5 
siswi lainnya dengan pengetahuan yang baik tentang anemia mengatakan patuh 
mengkonsumsi TTD saat menstruasi dan tidak menstruasi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan 
tentang anemia dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet tambah darah pada 
remaja putri di SMA Negeri 1 Karanganom. 
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METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian diskriptif kuantitatif, 

karena merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau 
menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dimasyarakat. Desain penelitian 
ini menggunakan pendekatan Cross Sectional yaitu gabungan antara model a 
dan b, untuk memperoleh data yang lebih lengkap yang diakukan dengan cepat, 
sekaligus dapat menggambarkan perkembangan individu selama dalam masa 
pertumbuhan karena mengalami subjek dari berbagai tingkat umur (Arikunto, 
2013; hal.122). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswi 
kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2 di SMA Negeri 1 Karanganom. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 41 siswi. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah 
dengan purposive sampling yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi 
secara tertentu tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu 
(Arikunto, 2013; h. 183). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan 
lembar observasi berupa kartu suplementasi gizi. Pengisian kuisioner yaitu 
responden memilih jawaban benar atau salah dari pertanyaan yang telah 
diberikan dengan memberi tanda centang ( √ ) pada kolom yang tersedia. 
pengisian kartu suplementasi gizi yaitu responden menuliskan tanggal pada 
kolom atau memberikan tanda ( √ ) jika mereka minum tablet tambah darah 
dan memberi tanda ( - ) jika mereka tidak minum tablet tambah darah tersebut. 
Jika responden minum tablet tambah darah saat menstruasi, responden 
menuliskan tanggal dari mereka mulai minum tablet tambah darah tersebut 
sampai 7 hari berikutnya. Analisis data yang digunakan adalah chi square. 

Sebelumnya peneliti membuat inform concent (persetujuan) terlebih 
dahulu kepada responden bahwa responden bersedia akan dilakukan penelitian 
setelah responden setuju baru peneliti membagikan kuesioner tersebut yang 
berisi daftar pernyataan yang diajukan secara tertulis. Setelah kuisioner, 
responden diberi kartu suplementasi gizi untuk diisi. Dalam penelitian ini tidak 
dilakukan uji validitas dan reliabilitas dikarenakan peneliti mengabdopsi 
kuesioner pengetahuan tentang anemia dari penelitian lain yang sudah 
dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Peneliti juga mengadopsi kartu 
suplementasi gizi dari Kementrian Kesehatan RI tahun 2016. 
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HASIL PENELITIAN 
1. Analisis Univariat a. Pengetahuan 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden Tentang Anemia di 
SMA Negeri 1 Karanganom 
 

No. Pengetahuan Frekuensi % 
    

1. Baik 19 46,3 
2. Cukup 20 48,8 

3. Kurang 2 4,9 
    

 Jumlah 41 100 
 

Berdasarkan pengetahuan responden pada tabel 4.1 diatas diketahui 
bahwa sebagian besar responden pengetahuan tentang anemia adalah 
cukup yaitu sebanyak 20 orang (48,8%). 

 
b. Kepatuhan 

Tabel 2 Kepatuhan mengkonsumsi Tablet Tambah Darah di SMA Negeri 
1 Karanganom 

No. Konsumsi Frekuensi % 
    

1. Patuh 14 34,1 
2. Tidak Patuh 27 65,9 
    

 Jumlah 41 100 
 

Sumber : Data Primer 2018 
Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui bahwa sebagian besar responden pada 
penelitian ini tidak patuh mengkonsumsi tablet tambah darah yaitu tidak rutin 
minum 1 tablet setiap minggu dan 1 tablet setiap hari saat menstruasi selama 
7 hari sebanyak 27 orang (65,9%). 

2. Analisis Bivariat 
Tabel 3 Hubungan Pengetahuan Tentang Anemia Dengan Kepatuhan 
Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah Pada Remaja Putri di SMA Negeri 1 
Karanganom 
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No 
. 

Pengetahuan 
Tentang 

Konsumsi Tablet Tambah Darah 

P 

Patuh Tidak 
Patuh 

Total 

TTD     X2 
       

 f % F % f %  
         

1. Baik 13 31,7 6 14,6 19 46,3  18,519 0,000 
2. Cukup 1 2,4 19 46,3 20 48,8   

3. Kurang 0 0 2 4,9 2 4,9   

 Total 14 34,1 27 65,8 41 100   
 
Sumber : Data Primer Tahun 2018 
Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa remaja yang pengetahuannya baik 
cenderung patuh mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 13 responden 
(31,7%) sedangkan remaja yang pengetahuannya cukup cenderung tidak patuh 
mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 19 responden (46,3%). Hasil uji 
Chi Square p sebesar 0,000 berarti p < 0,05 sehingga ada hubungan antara 
pengetahuan remaja putri tentang anemia dengan kepatuhan mengkonsumsi 
tablet tambah darah. 
 
PEMBAHASAN 
1. Pengetahuan remaja putri tentang anemia 

Hasil penelitian berdasarkan pengetahuan remaja putri tentang 
anemia menunjukkan bahwa dari 41 responden, sebanyak 20 responden 
(48,8%) pengetahuannya adalah cukup. Pengetahuan itu adalah kesatuan 
subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Satu kesatuan dalam 
mana objek itu dipandang oleh subjek sebagai diketahui. Pengetahuan 
manusia itu adalah hasil dan berkontaknya dua macam besaran, yaitu benda 
atau yang diperiksa, diselidiki, dan akhirnya diketahui (objek), manusia yang 
melakukan berbagai pemeriksaan, penyelidikan dan akhirnya mengetahui 
(mengenal) benda (Jalal, 2010). 

Hasil ini didukung oleh penelitian Melani Puji Astuti (2013), dimana 
penelitiannya tingkat pengetahuan remaja putri tentang anemia pada siswi 
kelas XI di SMA Muhammadiyah 1 Sragen terbanyak adalah cukup. Dalam 
kategori cukup ini dipengaruhi oleh pengalaman, semakin banyak 
pengalaman tentang anemia diperoleh dari orangtua maupun lingkungan 
sekitar tempat tinggalnya maka pengetahuan yang diperolehnya semakin 
membaik. Pendidikan karena baru kelas XI maka pengetahuan yang mereka 
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peroleh hanya sebatas yang mereka tau. Kepercayaan juga berpengaruh 
terhadap masuknya pengetahuan yang dapat mempengaruhi sikap dan 
perilaku siswi. Selain itu informasi yang diperoleh dari internet maupun 
media elektronik dapat memberikan pengaruh terhadap pengetahuan siswi. 
Demikian juga dengan sosial budaya, kebiasaan dan tradisi serta status 
ekonomi (kemampuan untuk mendapatkan fasilitas yang mendukung dalam 
mendapatkan pengetahuan) juga akan menentukan tersedianya untuk fasilitas 
yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini 
akan mempengaruhi pengetahuan siswi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung oleh teori dan penelitian 
lain, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh berbagai 
faktor - faktor yang salah satunya adalah informasi. Jadi, jika responden 
sudah pernah mendapat informasi berupa pendidikan kesehatan tentang 
anemia maka akan bertambah juga pengetahuannya. 

 
2. Kepatuhan konsumsi tablet tambah darah 

Berdasarkan konsumsi menunjukkan bahwa dari 41 responden, 
sebanyak 27 responden (65,9%) tidak patuh. Tablet tambah darah adalah 
suplemen gizi yang mengandung senyawa zat besi yang setara dngan 60 mg 
besi elemental dan 400 mcg asam folat (Kemenkes, 2015; hal. 3). TTD 
diminum 1 kali setiap minggu dan 1 kali setiap hari saat menstruasi selama 7 
hari (Kemenkes RI, 2016). 

Menurut penelitian Temi Chintia Risva (2016) dimana hasil 
penelitiannya menunjukkan tidak adanya hubungan pengetahuan dengan 
kebiasaan konsumsi tablet tambah darah dengan nilai p=0,857 (p>0,05). 
Dalam penelitian tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 
pengetahuan dengan kebiasaan konsumsi tablet tambah darah pada remaja 
puteri. Hal ini dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan responden. Seluruh 
responden merupakan mahasiswi tahun pertama di fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Diponegoro yang membuat tingkat pengetahuan 
responden relatif sama. 

Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian ini. Hal ini disebabkan 
oleh faktor ketidak patuhan yaitu ketidakpahaman intruksi siswi terhadap 
informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan tentang aturan minum tablet 
tambah darah. Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah kualitas interaksi 
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di SMA Negeri 1 Karanganom tidak 
terfokus pada sasaran sehingga kurang adanya interaksi yang baik antara 
tenaga kesehatan dengan siswi di sekolah tersebut. Isolasi sosial dan keluarga 
adalah faktor yang sangat berpengaruh karena dukungan dari lingkungan 
sekitar dan keluarga dapat mempengaruhi keyakinan mereka untuk 
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mengkonsumsi TTD secara teratur. Keyakinan sikap kepribadian juga 
berpengaruh karena jika dia yakin TTD berguna untuk kesehatannya maka 
dia akan patuh dalam mengkonsumsinya. 

 
3. Hubungan pengetahuan tentang anemia dengan kepatuhan 

mengkonsumsi tablet tambah darah remaja putri. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa remaja putri yang 

pengetahuannya baik tentang anemia cenderung patuh dalam 
mengkonsumsi TTD sebanyak 13 responden (3%), remaja putri yang 
pengetahuannya cukup tentang anemia cenderung tidak patuh dalam 
mengkonsumsi TTD sebanyak 19 responden (46,3%) sedangkan remaja 
putri yang pengetahuannya kurang tentang TTD cenderung tidak patuh 
dalam mengkonsumsi TTD sebanyak 2 responden (4,9%). Menurut 
Mahfoedz (2009), Pada remaja putri anemia disebabkan karena kurangnya 
asupan zat besi melalui makanan, kehilangan zat besi basal. Banyaknya 
zat besi yang hilang pada saat menstruasi, penyakit malaria dan infeksi-
infeksi lain serta pengetahuan yang kurang tentang anemia gizi. 

Menurut Riskesdes tahun 2013, peningkatan kebutuhan zat besi 
(Fe) pada remaja dihubungkan dengan laju pertumbuhan, khususnya pada 
remaja putri yang mengalami menstruasi. Menstruasi menyebabkan 
remaja putri kehilangan zat besi (Fe) rata-rata 20 mg per bulan. Menurut 
Kemenkes RI tahun 2016 indikator pembinaan perbaikan gizi masyarakat 
salah satunya adalah pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri 
dengan target cakupan sebesar 30% pada tahun 2019. 

Hasil analisis bivariat pengetahuan tentang anemia dengan 
kepatuhan mengkonsumsi tablet tambah darah remaja putri di SMA 
Negeri 1 Karanganom menunjukkan ada hubungan yang bermakna dengan 
nilai p = 0,000 berarti p<0,05. Jadi, dalam hal ini hipotesis kerja diterima 
yang berarti bahwa pengetahuan tentang anemia berpengaruh terhadap 
konsumsi tablet tambah darah dan ini menunjukkan bahwa salah satu 
faktor yang mempengaruhi konsumsi tablet tambah darah pada remaja 
putri adalah pengetahuan tentang anemia. Responden yang memiliki 
pengetahuan baik adalah mereka yang mengerti tentang anemia dan 
mempunyai kesadaran untuk patuh mengkonsumsi TTD sebagai langkah 
penanggulangan anemia dan responden yang memiliki pengetahuan cukup 
ataupun kurang adalah mereka yang kurang mengerti tentang anemia dan 
kurang mempunyai kesadaran untuk patuh mengkonsumsi TTD. 

Hasil ini didukung oleh penelitian Yuniarti (2013), dimana dalam 
penelitiannya diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara kepatuhan 
minum tablet Fe dengan kejadian anemia pada remaja putri dengan p = 
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0,001 (p<0,05). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan 
pengetahuan baik tentang anemia maka remaja putri akan cenderung patuh 
mengkonsumsi TTD. Kepatuhan yang dilakukan remaja putri dalam 
mengkonsumsi TTD dapat memperkecil resiko anemia pada remaja. 

Pengetahuan merupakan salah satu faktor penting untuk 
membentuk suatu sikap yang utuh. Semakin baik pengetahuan seseorang 
semakin baik sikap yang akan terbentuk untuk menciptakan suatu tindakan 
yang baik pula. Remaja putri dengan pengetahuan yang baik mengenai 
pentingnya zat besi dan akibat yang ditimbulkan apabila kekurangan zat 
besi akan cenderung membentuk sikap yang positif terhadap kepatuhan 
sehingga timbul tindakan patuh dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. 

Berdasarkan hasil penelitian dan didukung oleh penelitian lain 
serta teori pendukung, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 
pengetahuan tentang anemia dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet 
tambah darah remaja putri di SMA Negeri 1 Karanganom. Dalam 
penelitian ini, peneliti juga berpendapat bahwa pengetahuan seseorang 
bisa mempengaruhi kepatuhan untuk minum obat/suplemen. Beberapa 
faktor yang mempengaruhi pengetahuan kurangnya informasi dari tenaga 
kesehatan. Pada saat memberikan pelayanan kesehatan seperti penyuluhan 
mereka hanya diberikan informasi lisan sehingga informasi kurang efektif. 
Oleh karena itu, pentingnya pendidikan kesehatan diberikan tentang 
mengkonsumsi obat/suplemen yang baik sehingga dapat meningkatkan 
pengetahuan mereka tentang minum obat/suplemen yang baik dan benar 
sesuai aturan. 

Oleh karena itu sangat diharapkan agar remaja putri dapat 
meningkatkan pengetahuannya tentang pentingnya mengkonsumsi tablet 
tambah darah sehingga memiliki perilaku yang baik pula mengkonsumsi 
tablet tambah darah. Selain itu juga diharapkan agar tenaga kesehatan 
seharusnya lebih memperhatikan remaja putri dengan memberikan 
konseling dan arahan/dorongan agar mau mengkonsumsi tablet tambah 
darah, sehingga dapat menurunkan angka anemia remaja putri. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Hubungan Pengetahuan 
Tentang Anemia Dengan Kepatuhan Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah 
Pada Remaja Putri Di SMA Negeri 1 Karanganom” dapat disimpulkan 
bahwa ada hubungan pengetahuan tentang anemia dengan kepatuhan 
mengkonsumsi tablet tambah darah remaja putri di SMA Negeri 1 
Karanganom yang ditunjukkan dengan nilai p = 0,000 (p<0,05). Pengetahuan 
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remaja putri tentang anemia di SMA Negeri 1 Karanganom mayoritas adalah 
cukup, yaitu sebanyak 20 responden (48,8%). Kepatuhan konsumsi TTD 
pada remaja putri di SMA Negeri 1 Karanganom mayoritas adalah tidak 
patuh, yaitu sebanyak 27 responden (65,9%). 

2. Saran 
a. Bagi Tenaga Kesehatan 

Diharapkan melakukan evaluasi dari penyuluhan yang dilakukan 
sebelumnya untuk memantau kepatuhan siswi dalam mengkonsumsi 
tablet tambah darah dan memberi pemahaman serta motivasi tentang 
seberapa penting mengkonsumsi tablet tambah darah tersebut agar dapat 
menurunkan angka anemia pada remaja. 

b. Bagi Institusi 
Diharapkan bagi pihak sekolah menjalin kerjasama dengan pihak 
puskesmas atau dinas kesehatan berupa penyuluhan kembali minimal 2 
bulan sekali untuk mengatasi keluhan yang dirasakan siswi saat 
mengkonsumsi TTD dan mengontrol kepatuhan siswi dalam 
mengkonsumsi TTD guna menurunkan angka kejadian anemia yang 
beresiko pada proses belajar mengajar dan prestasi siswinya. 

c. Bagi Remaja Putri 
Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dengan cara lebih aktif 
mencari informasi mengenai anemia baik dari artikel, buku perpustakaan, 
internet maupun media lainnya sehingga dapat menambah wawasan 
tentang anemia supaya lebih termotivasi untuk patuh mengkonsumsi 
tablet tambah darah. Bagi siswi yang merasa mual saat mengkonsumsi 
TTD diharapkan mengkonsumsi vitamin yang sejenis seperti MMN. 

d. Bagi Peneliti Lain 
Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel penelitian 
yang belum ada pada penelitian ini sehingga faktor - faktor yang 
berhubungan dengan anemia dapat diketahui lebih dalam lagi. 
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Abstract 

The benefits of giving iron folate tablets for free to prevent iron deficiency anemia in young 

women are often inhibited by adherence of young women in taking Iron tablets. Compliance 

is a behavior that is influenced by factors within oneself, namely knowledge and attitude. 

The purpose of this study is to find out the relationship between knowledge and attitudes 

with the adherence of female adolescents of class X in SMK N 1 Klaten.The research design 

used descriptive analytical method and sampling technique using Probability sampling 

technique with 83 random respondents and using the control test.The results show that there 

is a relationship between knowledge and attitudes with adherence to taking iron tablets. Data 

analysis with control test know knowledge with compliance obtained p value 0.02; <0.05. 

Whereas attitudes with compliance with drinking iron tablets obtained data analysis with 

control tests obtained p value 0.004; <0.05. Conclusion that adherence to drinking iron 

tablets has a relationship with the knowledge and attitudes of female students of class x in 

SMK N 1 Klaten  

 

Keywords : Knowledge; attitude; obedience; iron tablets; young women 

 

 

Abstrak 

 

Manfaat pemberian tablet besi folat secara gratis untuk pencegahan anemia defisiensi besi 

pada remaja putri sering dihambat oleh kepatuhan remaja putri  dalam minum tablet Fe. 

Kepatuhan merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individu yaitu 

pengetahuan dan sikap. Tujuan penelitian ini untuk mengetahuai hubungan pengetahuan dan 

sikap dengan kepatuhan remaja putri kelas x di SMK N 1 Klaten. Desain Penelitian 

menggunakan metode deskriptif analitikdanteknik pengambilan sampel dengan 

menggunakan teknik Probability sampling dengan teknik Proposional random sampling 

sebanyak 83 responden dan menggunakan uji kendal tau. Hasil menunjukan bahwa ada 

hubungan pengetahuan dan sikap dengan kepatuhan minum tablet Fe.Analisa data dengan  

uji kendal tau pengetahuan dengan kepatuhan didapatkan p value 0,02 ; < 0,05. Sedangkan 

sikap dengan kepatuhan minum tablet Fe mendapatkan analisa data dengan uji kendal tau 

didapatkan p value 0,004 ; < 0,05.Kesimpulan bahwa kepatuhan minum tablet Fe memiliki 

hubungan dengan pengetahuan dan sikap remaja putri kelas x di SMK N 1 Klaten  

 

Kata kunci: Pengetahuan; sikap; kepatuhan; tablet Fe; remaja putri 
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PENDAHULUAN 

 
Remaja merupakan masa individu 

mengalami perkembangan dengan 

menunjukkan tanda-tanda seksual 

sekundernya sampai mencapainya 

kematangan seksual dalam rentang usia 10-19 

tahun (WHO, 2018).Masa remaja merupakan 

masa peralihan dari masa kanak- kanak 

menuju dewasa. Masa remaja terjadi 

pertumbuhan yang pesat termasuk fungsi 

reproduksi sehingga mempengaruhi 

terjadinya perubahan - perubahan 

perkembangan baik fisik ,mental maupun 

peran sosial (Kumalasari & & Andhyantoro, 

2013). Selama masa ini banyak terjadi 

persoalan yang akan dihadapi oleh para 

remaja yang terkait gizi (Departemen, G. & 

Kesehatan, 2011). Remaja putri memerlukan 

perhatian khusus dalam hal kesehatan 

dikarenakan kebutuhan zat besi pada remaja 

putri meningkat karena pertumbuhan dan 

datangnya menstruasi hal tersebut 

menyebabkan remaja putri sangat rentan 

terjadi anemia (Achmad, 2010). Remaja putri 

saat menstruasi setiap bulan akan 

mengeluarkan darah 16 – 33,2 cc  dan akan 

kehilangan zat besi kurang lebih 1,3 mg 

perhari  (Lestari, Widardo, & Mulyani, 2015)  

Anemia pada remaja merupakan keadaan 

dengan hemoglobin yang rendah dari nilai 

normal yaitu hemoglobin 12 g/dL.Anemia 

menyebabkan darah tidak cukup mengikat 

dan mengangkut oksigen dari paru – paru ke 

seluruh tubuh (Almatsier, 2010). Anemia 

pada remaja merupakan keadaan tubuh 

memiliki sel darah merah yang sedikit, dan 

sel darah merah mengandung hemoglobin 

yang berfungsi untuk membawa oksigen 

keseluruh jaringan (Proverawati, 2011). 

Anemia pada remaja akan berdampak pada 

penurunan produktivitas kerja ataupun 

kemampuan akademis disekolah kurangnya 

gairah belajar dan konsentrasi  

mengakibatkan daya tahan tubuh akan 

menurun sehingga mudah terserang penyakit 

(Basari, 2009). (Retno, Dumilah, & Sumarmi, 

2017) dalam penelitiannya menunjukan hasil 

bahwa terdapat hubungan signifikan antara 

kejadiananemia dengan prestasi belajar siswi. 

Remaja putri dengan Anemia Gizi Besi akan 

beresiko menjadi ibu yang melahirkan berat 

bayi lahir rendah (BBLR) dan bayi dengan 

kelainan bawaan lahir serta meningkatkan 

risiko kematian ibu dan anak (Kementrian 

Kesehatan, 2017). 

Kasus anemia pada remaja merupakan 

salah satu masalah kesehatan yang menyebar 

hampir merata diberbagai wilayah dunia. 

(WHO, 2011) menyatakan prevalensi kejadian 

anemia remaja putri di Asia mencapai 191 juta 

orang dan Indonesia menempati urutan ke-8 

dari 11 negara di Asia setelah Sri Lanka dengan 

prevalensi anemia remaja putri  sebanyak 7,5 

juta orang pada usia 10-19 tahun. (Kementrian 

Kesehatan, 2013), menyatakan anemia 

defisiensi besi secara nasional pada remaja 

putri usia 13-18 tahun sebesar 22,7%. Riset 

Kesehatan Dasar (2018), menyatakan  anemia 

pada remaja putri  usia (15-24 tahun) dan usia 

(25-34) sebesar 48,9%. Kabupaten Klaten yaitu 

anemia remaja putri usia 10-14 tahun sebesar 

727 (1,45%) serta anemia remaja putri usia 15-

18 tahun sebesar 1006 (2,03%). Data tersebut 

juga tidak bisa seluruhnya menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya, karena tidak semua 

daerah melakukan skrining untuk anemia pada 

remaja (Dinkes Kabupaten klaten 2016). Dari 

data inilah menunjukkan bahwa kejadian 

anemia pada remaja putri masih tinggi, karena 

prevalensi anemia dianggap menjadi masalah 

kesehatan jika > 15%. 

Kementrian kesehatan memaparkan 

remaja putri memperoleh zat besi melalui 

protein hewani seperti hati, ikan, dan daging 

karena remaja putri belum dapat menjangkau 

makanan tersebut, diperlukannya asupan zat 

tambahan yang diperpleh melalui tablet Fe 

(Kementrian Kesehatan, 2017). Kementrian 

Kesehatan Nomor HK. 03.03/ 0595/2016 

tentang tablet Fe memaparkan bahwa 

pemberian tablet Fe pada remaja putri dan 

Wanita Usia Subur dilakukan melalui UKS di 

Institusi Penedidikan (SMP dan SMA 

sederajat) dengan menentukan hasil minum 

tablet Fe bersamaan dengan dosis yang 

diberikan adalah 1 tablet setiap minggu selama 

sepanjang tahun (Kementrian Kesehatan, 

2017). Kesadaran remaja putri untuk patuh 

minum tablet Fe tidak terlepas dari informasi 

dan pengetahuan tentang tablet tambah darah 

(Poltekes, 2010). 

(Budiarni, W. & Subagio, 2012), 

memaparkan bahwa pengetahuan kurang 

tentang tablet Fe akan mempengaruhi 

kepatuhan remaja putri.Kepatuhan remaja 

dalam minum tablet Fe sesuai anjuran dari 

petugas kesehatan sangat penting bagi remaja 

dalam mencegah anemia pada remaja. Selain 
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pengetahuan yang mempengaruhi kepatuhan 

adalah sikap remaja pengetahuan terjadi setelah 

orang melakukan pengindraan terhadap suatu 

objek tertentu. Pengindraan yang terjadi yaitu 

panca indra pendengaran, 

penglihatan,penciuman, raba, dan rasa maka 

pengetahuan sering diperoleh dari mata dan 

telinga serta pengetahuan dinilai dalam kriteria 

baik dan kurang baik (Fitriani, 2011) & (& & 

Yenetra, 2011). Deviani (2017), memaparkan 

bahwa pengetahuan remaja dipengaruhi oleh 

faktor informasi atau media masa informasi di 

peroleh baik dari pendidikan formal maupun 

non formal yang dapat memberikan pengaruh 

jangka pendek sehingga menghasilkan 

perubahan atau peningkatan pengetahuan. 

Remaja yang memiliki sikap yang baik 

akan mengerti bahwa pentingnya patuh minum 

tablet Fe untuk mencegah anemia pada remaja 

putri. Sikap merupakan reaksi dan respons yang 

masih tertutup dari seseorang terhadap objek 

sesuai dengan keadaan mental dan saraf dari 

kesiapan dimulai dari pengalaman yang akan 

memberikan pengaruh dinamik atau terarah 

terhadap respons individu terhadap objek dan 

situasi yang terkait (& & Yenetra, 2011). 

(Irianti, 2019) memaparkan bahwa sikap remaja 

di pengaruhi oleh media massa dalam 

penyampaian informasi yang menjadi tugas 

pokok, media masa membawa pesan- pesan 

sugestif yang dibawa oleh informasi tersebut, 

cukup kuat yang akan memberikan dasar efektif 

dalam menilai sesuatu. Dengan sikap yang baik 

akan timbul kepatuhan. 

(Snyder, ;, & Berman, 2010), 

memaparkan bahwa  kepatuhan adalah perilaku 

individu (misalnya: minum obat, mematuhi 

diet, atau melakukan perubahan gaya hidup) 

sesuai anjuran terapi dan kesehatan. Tingkat 

kepatuhan dapat dimulai dari tindak 

mengindahkan setiap aspek anjuran hingga 

mematuhi rencana. (Purnamasari, Margawati, 

& Widjanarko, 2016), memaparkan bahwa 

kepatuhan di pengaruhi oleh pengetahuan 

seseorang dari pengetahuan akan merubah 

sikap seseorang dalam patuh minum obat. 

Semakin tinggi pengetahuan akan lebih kritis 

dalam menghadapi masalah dan menimbulkan 

sikap positif terhadap nilai – nilai kesehatan 

kemudian akan timbul kepatuhan dalam minum 

obat. (Budiarni, W. & Subagio, 2012), 

menjelaskan bahwa pengetahuan dan sikap 

menjadi faktor kepatuhan seseorang dalam 

minum tablet Fe.Kepatuhan mengkonsumsi 

tablet Fe merupakan perilaku untuk mendukung 

program supementasi besi dari pemerintah 

untuk mencegah anemia.  

Fenomena di masyarakat remaja putri 

yang tidak patuh minum tablet Fe disebabkan 

karena malas dan efek samping yang dirasakan 

setelah minum tablet Fe (Budiarni, W. & 

Subagio, 2012). Selain itu gaya hidup seorang 

remaja saat ini memiliki kebiasaan makan yang 

kurang baik, umumnya jajanan remaja memiliki 

kandungan zat besi, vitamin dan serat yang 

rendah. Setiap harinya remaja cenderung lebih 

banyak makan di luar rumah dengan makan 

makanan junk-food seperti soft drink, fast food 

dan makanan kemasan. Remaja putri juga 

sering melakukan diet yang salah untuk 

menurunkan berat badan dengan membatasi 

apa yang mereka makan, mengurangi asupan 

protein hewani padahal protein hewani 

dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin 

darah (Badriah, 2011). Pemantuan minum 

tablet Fe yang kurang sehingga banyak remaja 

putri yang lupa atau tidak patuh minum tablet 

Fe. 

Dari studi pendahuluan pada tanggal 20 

Februari 2019 peneliti datang ke SMK Negeri 1 

Klaten untuk melalukan studi pendahuluan 

tentang pengetahuan dan sikap kepatuhan 

minum tablet Fe.Peneliti melakukan tanya 

jawab  dengan tiga belas remaja putri kelas X 

SMK N 1 Klaten tentang tablet Fe. Tiga belas 

remaja putri mengatahui pengetahuan yang 

kurang tentang tablet Fe, remaja putri hanya 

mengetahui tentang pengertian dari tablet Fe itu 

sendiri yaitu untuk tambah darah dan tidak 

mengetahui secara luas manfaat serta 

pentingnya dari tablet Fe. Sebelas remaja putri 

memiliki sikap kurang suka dengan bau tablet 

Fe dan malas minum tablet Fe, sedangkan dua 

remaja putri memiliki sikap suka minum tablet 

Fe karena menganggap tablet Fe itu penting. 

Sebelas remaja putri tidak patuh minum tablet 

Fe dan dua remaja putri patuh minum tablet Fe. 

Peneliti menyimpulkan bahwa remaja putri 

SMK N 1 Klaten belum mengetahui tentang 

tablet Fe secara luas dan memiliki sikap yang 

kurang dalam kepatuhan minum tablet Fe yang 

masih rendah serta belum menganggap penting 

tentang tablet Fe. Karena remaja putri tersebut 

kurang pengetahuan tentang tablet Fe dan sikap 

yang kurang sehingga kurangnya kepatuhan 

minum tablet Fe. 
 

METODE 
  Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif analitik dengan rancangan penelitian 
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cross sectional. Penelitian ini jumlah sampel 

sebanyak 83 responden dengan teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah sampling dengan teknik Proposional 

Rendom Sampling. Teknik analisis data 

menggunakan Kendall’s Tau. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil tabel 1 diketahui bahwa rerata 

umur respondeni pada penelitian ini adalah 

15,65 ± 0,59 tahun. 
No Vari

abel  

Min Max Mean Median  SD 

1 Um

ur 

15 17 15,65 16 0,59 

  Hasil ini menunjukkan bahwa umur  

responden rata- rata 15 tahun. Hal ini berarti 

responden termasuk dalam kategori umur 

remaja tengah.Umur remaja tengah memiliki 

karakteristik berupa tampak dan merasa ingin 

mencari identitas diri, mulai tertarik pada lawan 

jenis, kemampuan berpikir abstrak (berkhayal) 

semakin berkembang, berkhayal mengenai hal- 

hal yang berkaitan dengan seksual, peningkatan 

interaksi dengan kelompok, menggunakan 

pengalaman dan pemikiran yang lebih 

kompleks ,sering mengajukan pertanyan, 

menganalisis secara lebih menyeluruh, berpikir 

tentang bagaiman cara mengembangkan 

identitas, mulai mempertimbangkan masa 

depan, tujuan, dan membuat rencana sendiri 

(Kusmiran, 2014). 

Di kehidupannya juga akan mengalami 

beberapa perkembangan diantara lain 

perkembangan bioligis yaitu masa remaja 

terjadi berbagai perubahan dalam diri remaja 

yang dinamakan pubertas. Wong (2009), 

memaparkan bahwa pubertas merupakan proses 

kematangan, hormonal, dan pertumbuhan yang 

terjaid ketika organ – organ reproduksi mulai 

berfungsi dan karakteristik seks primer serta 

seks sekunder mulai muncul. Perkembangan 

psikologis remaja akan mulaipembentukan 

identitas diri. Bahaya pada tahap ini yaitu 

kebingungan peran. Remaja biasanya khawatir 

tentang tubuh, penampilan, dan kemampuan 

fisik mereka. Sedangan perkembangan kognitif 

maka remaja mulai mempunyai kemampuan 

kognitif akan matang selama masa remaja, 

yaitu antara usia 11 dan 15 tahun remaja yang 

akan memulai tahap operasional formal. 

Gambar utama pada tahap ini adalah bahwa 

individu dapat berpikir di luar konteks yang 

akan terjadi saat ini dan di luar dunia nyata. 

Remaja sangat imajinatif dan idealistik. Remaja 

mulai lebih mengenal dunia dan 

lingkungannya. Remaja memanfaatkan 

informasi baru untuk memecahkan setiap 

masalah, dan dapat berkomunikasi dengan 

individu dewasa dalam berbagai topik 

pembicaraan (Snyder, 2010). Salah satu ciri ciri 

pubertas pada remaja putri mulai usia  10 tahun 

akan mengalami menstruasi (Wong, 2009). 

Remaja putri saat menstruasi setiap bulan akan 

mengeluarkan darah 16 – 33,2 cc dan akan 

kehilangan zat besi kurang lebih 1,3 mg perhari 

(Lestari et al., 2015). 

Asupan gizi akan mempengaruhi 

pertumbuhan  tubuh, jika asupan tidak kuat 

dapat menyebabkan seluruh fungsional remaja 

ikut menurun, antara lain metabolisme yang 

buruk. Masalah utama yang dialami oleh di usia 

remaja yaitu anemia defisiensi besi, kelebihan 

berat badan/ obesitas , dan kekurangan zat besi 

(Istiany., 2013). 

Anemia merupakan keadaan dengan 

hemoglobin yang rendah dari nilai normal yaitu 

hemoglobin 12 g/dL Adapun tanda dan gejala 

anemia pada remaja dengan anemia ringan jika 

hemoglobin 8,00gr/dl - 9,90gr/dl gejala yang 

mungkin terjadi yaitu : kelelahan, penurunan 

energi, kelemahan, sesak nafas ringan, palpitasi 

(rasa jantung balap atau pemukulan tidak 

teratur, tampak pucat Sedangkan anemia berat 

jika hemoglobin <6,00gr/dl. Beberapa tanda- 

tanda yang mungkin menunjukan anemia berat 

yaitu :perubahan warna tinja, denyut jantung 

cepat, tekanan darah rendah, frekuensi 

pernafasan cepat, pucat atau kulit dingin, kulit 

kuning (jaundice), murmur jantung, 

pembesaran limpa dengan penyebab anemia 

tertentu, nyeri dada, pusing atau kepala terasa 

ringan, kelelahan atau kekurangan energi, sakit 

kepala, tidak bisa berkonsentrasi, sesak nafas, 

nyeri dada, pingsan (Proverawati, 2011).  

Penelitian ini didukung oleh penelitian 

(Yuniarti, Rusmilawaty, & Tunggal, 2015), 

menjelaskan bahwa remaja umur 15- 18 

merupakan salah satu kelompok yang rawan 

menderita anemia. Penyebab anemia gizi pada 

remaja putri yaitu karena kurangnya asupan zat 

gizi makanan, sementara kebutuhan zat besi 

relatig tinggi untuk kebutuhan tubuh dan 

menstruasi. Kehilangan yang besi di atas rata 

akan menyebabkan terjadinya anemia. 
Hasil tabel 2 diketahui bahwa  responden 

yang paling banyak adalah  pengetahuan baik 

yaitu 50 responden (60,2%). 
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No Pengetahuan F % 

1 Kurang baik 2 2,4 

2 Cukup Baik 31 37,3 

3 Baik 50 60,2 

 Total 83 100,0 

Jadi hasil penelitian menunjukan bahwa 

remaja putri kelas X di SMK N 1 Klaten 

memiliki pengetahuan baik. Hal ini 

dikarenakan responden dapat menjawab soal 

dengan baik. Pengetahuan merupakan 

pengindraan seseorang melalui penglihatan dan 

pendengaran akan menghasilkan pengetahuan. 

Pengetahuan diperoleh dari proses belajar dan 

akan membentuk keyakinan tertentu sehingga 

seseorang berperilaku berdasarkan 

keyakinannya (Notoatmodjo, 2012). 

Meningkatnya pengetahuan remaja 

dipengaruhi oleh faktor informasi atau media 

masa informasi di peroleh baik dari pendidikan 

formal maupun non formal yang dapat 

memberikan pengaruh jangka pendek sehingga 

menghasilkan perubahan atau peningkatan 

pengetahuan. Rerata umur 15 tahun memiliki 

pengetahuan yang tinggi dan fakta yang ada 

pada data tersebut bahwa remaja sudah 

mengetahui tentang manfaat tablet Fe. Hal ini 

disebabkan karena umur yang semakin matang 

akan membuat remaja memiliki kemauan yang 

lebih untuk belajar. Semakin bertambah umur, 

tingkat kematangan dan kekuatan seseorang 

akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. 

Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan 

kematangan. 

Penelitian ini didukung dengan 

penelitian (Deviani, 2017), bahwa 39 remaja 

perempuan (56%) pernah mendapat informasi 

mengenai tablet Fe sehingga informasi yang di 

peroleh remaja tersebut membuat dirinya tahu 

mengenai tablet Fe melalui media massa 

membuat dirinya dapat memperoleh berbagai 

informasi mengenai tablet Fe yaitu membuat 

pengetahuannya menjadi baik. Timbulnya 

kepatuhan minum tablet Fe karena remaja 

memiliki pengetahuan yang baik tentang tablet 

Fe. Penelitian ini juga di dukung oleh (Azzahra 

Al Hadar, 2014) bahwa yang mempengaruhi 

pengetahuan yaitu pengalaman. Pengalaman 

merupakan sumber pengetahuan yaitu cara 

untuk memperolehkebenaran pengetahuan 

dengan cara mengulang kembali pengetahuan 

yang diperoleh dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi masa lalu. Bila berhasil maka 

seseorang akan menggunakan cara tersebut 

kembali, akan tetapi apabila gagal tidak akan 

mengulangi cara itu. 
Hasil tabel 4.2 diketahui bahwa  

sebagian besar responden memiliki sikap 

positif yaitu 71 responden (85,5%). 
No Sikap Frekuensi % 

1 Negatif 12 14,5 

2 Positif 71 85,5 

 Total 83 100,0 

Mayoritas remaja putri kelas X di SMK 

N 1 Klaten yaitu memiliki sikap positif. Sikap 

merupakan reaksi dan respons yang masih 

tertutup dari seseorang terhadap objek sesuai 

dengan keadaan mental dan saraf dari kesiapan 

dimulai dari pengalaman yang akan 

memberikan pengaruh dinamik atau terarah 

terhadap respons individu terhadap objek dan 

situasi yang terkait. 

Sikap dapat pula bersifat positif lebih 

cenderungan tindakan adalah mendekati, 

menyenangi, mengharapkan objek tertentu dan  

sikap dapat bersifat negatif lebih cenderungan 

untuk menjahui, menghindari, membenci, tidak 

menyukai objek tertentu (Purwanto,2011). 

Semakin positif sikap yang terbentuk karena 

pengetahuan yang baik. Faktor yang mendasari 

terbentuknya sikap diantaranya pengetahuan , 

pengalaman pribadi, dan orang lain yang 

dianggap penting seerti petugas kesehatan 

(Budiarni, W., & Subagio, 2012). Sikap dapat 

pula di pengaruhi oleh pengalaman pribadi, 

pengaruh orang lain yang dianggap penting, 

pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga 

pendidikan da lembaga agama, selanjutnya 

emosional (Dewi, 2011). 

Penelitian ini di dukung oleh penelitian 

(Erwin, R.R ; Machmud, R & Utama, 2018), 

bahwa tingkat pengetahuan tentang zat besi 

yang tinggi dapat membentuk sikap positif 

terhadap kepatuhan minum tablet Fe. 

Pengetahuan yang tinggi karena informasi yang 

luas terkait tentang tablet Fe. Penelitian ini juga 

di dukung oleh (Azzahra Al Hadar, 2014) 

bahwa sebagian responden memiliki sikap baik 

yaitu 35 responden (85%)  karena faktor 

pengaruh dari orang lain yang dianggap 

penting. Seseorang bisa bersikap positif 

maupun negatif akibat pengaruh orang-orang 

yang dianggapnya penting seperti orang tua, 

teman/kerabat dekat sehingga terbentuknya 

keinginan patuh dalam minum tablet Fe untuk 

mengurangi resiko anemia. 

Hasil tabel 4.4 diketahui bahwa  

sebagian besar responden patuh yaitu 46 

responden (55,4%). 
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No Kepatuhan Frekuensi % 

1 Tidak Patuh 37 44,6 

2 Patuh 46 55,4 

 Total 83 100,0 

Kepatuhan (adherence) merupakan suatu 

bentuk perilaku yang timbul akibat adanya 

interaksi antara petugas kesehatan dan pasien 

sehingga pasien mengerti rencana dengan 

segala konsekwensinya dan menyetujui rencana 

tersebut serta melaksanakannya (Kementrian 

Kesehatan, 2011). Kepatuhan dipengaruhi oleh 

pengetahuan ,motivasi dan dukungan keluarga 

(Alifah, 2016). Maka dari itu semakin 

pengetahuan baik akan semakin patuh remaja 

putri minum tablet Fe, semakin motivasinya 

kuat akan semakin patuh remaja putri minum 

tablet Fe, dan dukungan keluarga yang sebaik 

baik pula akan semakin patuh pula reamaja 

putri minum tablet Fe.  

Penelitian ini di dukung oleh penelian 

(Erwin, R.R ; Machmud, R & Utama, 2018) 

menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan yang 

tinggi dapat membentuk sikap positif terhadap 

kepatuhan dalam mengkonsumsi tablet Fe, 

tanpa adanya pengetahuan tentang 

mengkonsumsi tablet Fe, maka akan sulit 

menanamkan kebiasaan patuh dalam 

mengkonsumsi tablet Fe. Penelitian ini di 

dukung oleh penelitian (Purnamasari et al., 

2016), bahwa  sebagian besar responden patuh 

minum tablet Fe sebanyak 60,4%. Kepatuhan 

mengkonsumsi tablet besi sangat dipengaruhi 

oleh diri sendiri dalam menyadari pentingnya 

tablet besi bagi dirinya untuk kesehatannya 

agar selalu dalam kondisi sehat, maka ia akan 

mengkonsumsi tablet Fe sesuai dengan yang 

dianjurkan dan mendapatkan dukungan dari 

orang sekitar dirinya. 
 Hasil tabel 5 dapat diketahui bahwa 

responden dengan pengetahuan kurang baik 

dengan kepatuhan responden tidak patuh 1,2% , 

responden patuh 1,2%. Responden dengan 

pengetahuan cukup baik dengan kepatuhan 

responden tidak patuh 22,9%, responden patuh 

14,5%. Responden dengan pengetahuan baik 

dengan kepatuhan responden tidak patuh 

20,5%, responden patuh 39,8%. Analisa 

selanjutnya dengan uji kendal tau didapat nilai 

p value adalah 0,02 ; (α:0,05) yang berarti nilai 

p value < α: 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan pengetahuan responden 

dengan kepatuhan minum tablet Fe kelas X di 

SMK N 1 Klaten. 

 

 

Pengetahu

an 

Kepatuhan  Total P 

valu

e 
Tidak 

Patuh 

Patuh 

f % f % f %  

0,02 Kurang 

baik 

1 1,2 1 1,2 2 2,4 

Cukup 

baik 

19 22,9 1

2 

14,

5 

3

1 

37,3 

Baik  17 20,5 3

3 

39,

8 

5

0 

60,2 

Total 37 44,6 4

6 

55,

4 

8

3 

100 

Pengetahuan remaja putri merupakan 

dominan yang sangat penting untuk 

meningkatkan  kepatuhan remaja putri minum 

tablet Fe agar tidak terjadi anemia pada 

remaja putri. Hasil ini menunjukkan bahwa 

semakin baik pengetahuan maka semakin 

patuh remaja putri dalam minum tablet Fe. 

Pengetahuan seseorang jika dikatakan 

baik, cukup, kurang yaitu mengandung 2 

aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. 

Kedua aspek ini yang akan menentukan 

pengetahuan manusia (Wawan& & Dewi, 

2011). Pengetahuan juga  dipengaruhi oleh 

faktor ekstrinsik (pendidikan, pekerjaan, dan 

usia) dan dipengaruh faktor intrinsik yaitu 

lingkungan dan sosila budaya (Budiman, 

2011). 

Faktor – faktor yang mempengaruhi 

perilaku seseorang salah satunya adalah 

pengetahuan dari orang tersebut. Pengetahuan 

berhubungan dengan kepatuhan karena 

kepatuhan merupakan domain yang penting 

terbentuknya perilaku. Perilaku akan 

langgeng jika didasari oleh pengetahuan. 

Perilaku diperoleh dari pengindraan remaja 

terhadap informasi kesehatan akan 

berpengaruh terhadap perilaku remaja untuk 

menjaga kesehatan terutama untuk  terhindari 

anemia maka remaja akan patuh untuk minum 

tablet fe.  

Penelitian ini juga didukung oleh 

penelitian (Budiarni, W. & Subagio, 2012), 

penelitian ini memperoleh hasil ada hubungan 

antara pengetahuan dengan kepatuhan minum 

tablet Fe. Rata-rata kepatuhan mengkonsumsi 

tablet besi Fe adalah 62,86%. Sebagian besar 

responden memiliki pengetahuan baik (50%).   
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Penelitian ini menunjukkan ada 

hubungan pengetahuan (r = 0,370 ; p = 

0,005), dengan kepatuhan mengkonsumsi 

tablet Fe. Dalam penelitian ini adanya 

pemhaman yang baik tentang anemia defiensi 

dan tablet Fe. Pengetahuan merupakan salah 

satu faktor predisposing (predisposisi) yang 

dapat meme-ngaruhi perilaku individu untuk 

mengonsumsi tablet Fe, karena pengetahuan 

merupakan faktor dominan untuk 

terbentuknya tindakan seseorang. 

Pengetahuan merupakan segala informasi 

yang diterima seseorang dari luar dirinya dan 

disertai dengan pemahaman terhadap 

informasi yang didapatkan (Susanti. 2016). 

Penelitian ini didukung oleh penelitian 

(Nuradhiani, Briawan, & Dwiriani, 2017). 

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas 

subjek dengan kategori pengetahuan baik 

sebnayak (66,2%), sedangkan mayoritas 

responden dengan kategori pengetahuan 

kurang sebanyak (10%). Tingkat pengetahuan 

remaja putri dalam 3 kategori , terdapat 

hubungan antara pengetahuan gizi dengan 

kepatuhan konsumsi Fe. Remaja putri sudah 

mengerti pentingan tablet Fe untuk kesehatan 

dan manfaat dari tablet Fe. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian 

(Erwin, Machmud, & Utama, 2018), 

ditemukan bahwa responden dengan 

pengetahuan baik (36.4%) dibandingkan 

responden dengan pengetahuan kurang 

(10%). Nilai p yang didapat adalah sebesar 

0.021 (p<0.05) yang berarti bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara pengetahuan 

dan kepatuhan. Dalam penelitiannya bahwa 

semakin bertambahnya umur akan 

bertambahnya pengetahuan yang diterima 

oleh responden maka responden semakin 

ingin patuh mengkonsumsi tablet Fe secara 

rutin. 

Hasil tabel 5  dapat diketahui bahwa 

remaja putri yang memiliki sikap negatif 

dengan kepatuhan responden tidak patuh 

12%, responden patuh 2,4%. Responden yang 

memiliki sikap positif  dengan kepatuhan 

responden yang tidak patuh 32,5% , 

responden patuh 53%. Analisa selanjutnya 

dengan uji kendal tau didapat nilai p value 

adalah 0,004 ; (α:0,05) yang berarti nilai p 

value < α: 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan sikap responden dengan 

kepatuhan minum tablet Fe kelas X di SMK 

N 1 Klaten 

 

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin 

positif sikap terbentuk maka semakin patuh 

remaja putri dalam minum tablet Fe. Sikap 

merupakan respon tertutup seseorang 

terhadap objek tertentu yang dapat 

menggambarkan suka atau tidak suka. Sikap 

seseorang terhadap suatu objek menunjukkan 

pengetahuan orang terhadap objek yang 

bersangkutan (Notoatmodjo, 2012). 

Sikap remaja putri merupakan domain 

yang sangat penting untuk meningkatkan 

remaja putri patuh dalam minum tablet Fe. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku 

seseorang salah satunya adalah sikap dari 

orang tersebut (Basari, 2009). Hubungan 

sikap dengan kepatuhan diduga karena 

adanya pemahaman yang baik anemia 

defisiensi besi dan tablet Fe dan pengalaman 

subjek. Selain itu, terhadap 3 komponen 

pokok yang memegang peranan penting 

dalam menentukan sikap seseoang yaitu 

kepercayaan atau keyakinan, kehidupan 

emosional dan kecenderungan untuk 

bertindak. 

Penelitian ini juga didukung oleh 

penelitian (Budiarni, W. & Subagio, 2012) 

yang memperoleh hasil ada hubungan antara 

sikap dengan kepatuhan minum tablet Fe. 

Rata-rata kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe 

(62,86%). Sebagian besar responden memliki 

sikap positif (51,8%). Penelitian ini 

menunjukkan ada hubungan sikap (r = 0,343 ; 

p = 0,010) dengan kepatuhan mengkonsumsi 

tablet besi folat. Kecenderungan untuk 

bertingkah laku, sikap merupakan kesiapan 

atau kesediaan untuk bertindak, seseorang 

yang mempunyai sikap positif mempunyai 

kecenderungan untuk melakukan perilaku 

yang positif pula.  

Penelitian ini juga di dukung oleh 

(Azzahra Al Hadar, 2014) bahwa sebagian 

besar responden memiliki sikap baik 12 

responden (30%). Jadi ada hubungan dengan 

kepatuhan minum tablet Fe. Dalam 

menentukan sikap, pengetahuan memegang 

peranan penting, sehingga sikap seseorang 

Sikap Kepatuhan  Total P 

valu

e 
Tidak 

 Patuh 

Patuh 

f % f % f %  

0,00

4 
Negat

if 

10 12 2 2,4 12 14,5 

Positi

f 

37 32

,5 

44 53 71 85,5 

Total 3

7 

44,6 46 55,4 83 100  
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terhadap pentingnya mengkonsumsi tablet Fe  

selama ini  dipengaruhi oleh pengetahuan 

yang dimilikiny. Jadi sikap sesorang  yang 

baik ini, disebabkan karena orang tersebut  

yang tidak ingin mengalami anemia yaitu 

dengan patuh minum  tablet zat besi yang 

diberikan. 

 

SIMPULAN 
 

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Rerata umur responden yaitu 15,6 tahun. 

2. Pengetahuan responden paling banyak  

adalah pengetahuan baik sebanyak 50 

responden  

( 60,2%). 

3. Sikap responden sebagian besar memiliki 

sikap positif sebanyak 71 responden 

(83,5%) 

4. Kepatuhan responden sebagian besar 

responden patuh sebanyak 46 responden  

(55,4%) 

5. Ada hubungan pengetahuan tentang tablet 

Fe dengan kepatuhan minum tablet Fe 

kelas X di SMK N 1 Klaten dengan nilai p 

value = 0,02 

6. Ada hubungan Sikap  tentang tablet Fe 

dengan kepatuhan minum tablet Fe kelas 

X  di SMK N 1 Klaten dengan nilai p 

value = 0,004 
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Abstrak : Upaya pemerintah dalam mengatasi anemia pada remaja putri terfokus pada pemberian tablet tambah 

darah pada remaja. Upaya tersebut masih belum berjalan dengan optimal, terbukti dengan siswi masih ada yang 

tidak patuh dalam mengkonsumsi TTDdengan berbagai alasan. Pengetahuan perlu ditingkatkan agar terjadi 
peniingkatan kepatuhan remaja putri dalam mengkonsumsi TTDtersebut.  

Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kepatuhan dalam mengkonsumsi tablet 

tambah darah pada remaja putri di SMAN 1 Ngamprah. Metode penelitian ini menggunakan analitik korelasi 

dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini 49 responden dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer menggunakan instrumen kuesioner. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden (43,4%) memiliki pengetahuan baik 

mengenai tablet tambah darah, sebagian besar responden (51,3%) patuh dalam meminum tablet tambah darah 

dan ada hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan remaja putri tentang tablet tambah darah dengan 

kepatuhan remaja putri dalam meminim tablet tambah darah (p value = 0,000). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa masih ada remaja putri yang memiliki pengetahuan kurang tentang tablet tambah darah dan tidak patuh 

dalam mengkonsumsinya. Diharapkan petugas kesehatan dapat menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dalam 
menerapkan waktu mengonsumsi tablet tambah darah secara serentak di setiap sekolah dan mengevaluasi 

program tersebut secara rutin. 

 
Kata Kunci : Pengetahuan, Kepatuhan, Tablet Tambah Darah 

 
 

PENDAHULUAN  

Salah satu tujuan dan target Sustainable 

Development Goals (SDG’s) pada tahun 2030 

adalah mengakhiri segala bentuk malnutrisi, 

termasuk mencapai target internasional 2025 

untuk mengatasi kebutuhan gizi remaja 

perempuan.. 

Defisiensi zat besi merupakan 

penyebab utama anemia di dunia (50-80%). 

Prevalensi anemia di indonesia berada pada 

kategori sedang, namun di beberapa daerah 

(provinsi, kabupaten/kota) masih di jumpai 

jumlah prevalensi dengan kategori berat 

(Briawan, 2012). 

Peningkatan kebutuhan zat besi 

dikarenakan adanya percepatan pertumbuhan 

dan menstruasi sehingga sangat membutuhkan 

zat gizi lebih tinggi khususnya zat besi 

(Briawan, 2012). 

Anemia pada remaja dapat 

menyebabkan keterlambatan pertumbuhan 

fisik, gangguan perilaku serta emosional. Hal 

ini dapat mempengaruhi proses pertumbuhan 

dan perkembangan sel otak sehingga dapat 

menimbulkan daya tahan tubuh menurun, 

mudah lemas dan lapar, konsentrasi belajar 

terganggu, prestasi belajar menurun serta 

dapat mengakibatkan produktifitas kerja yang 

rendah (Depkes RI, 2014). 

Pemerintah telah mencanangkan 

program untuk menurunkan angka kejadian 

anemia pada remaja tahun 2014 dengan cara 
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meminum 1 (satu) Tablet Tambah Darah  

(TTD) seminggu sekali minimal 16 minggu 

dan dianjurkan minum 1 tablet setiap hari 

selama haid untuk remaja putri (Kemenkes 

RI, 2014). 

Kabupaten Bandung Barat sudah mulai 

mensosialisasikan program mengonsumsi 

TTD untuk remaja putri dikarenakan jumlah 

remaja putri yang ada di wilayah tersebut 

pada tahun 2016 sebanyak 37.939 orang. 

Remaja putri yang telah diberikan TTD baru 

mencapai 10.429 orang (27,5%). Salah satu 

Puskesmas yang sudah menjalankan program 

ini adalah Puskesmas Cimareme. Puskesmas 

Cimareme dari bulan Januari sampai bulan 

Oktober 2016 telah memberikan TTD pada 

4838 remaja putri yang tinggal di wilayah 

kerjanya, pada bulan Oktober puskesmas 

Cimareme memberikan TTD kepada 334 

remaja putri usia 10-18 tahun (Dinkes 

KBB,2016). 

Hasil penelitian Gunatmaningsih (2014) 

menyatakan bahwa 30,9% remaja putri di 

MTs mengalami anemia. Hasil penelitian 

Caturianingtiyas (2015) menyatakan bahwa 

ada hubungan antara tingkat pengetahuan 

dengan kejadian anemia remaja putri 

(p=0,03).  

Hasil studi pendahuluan dilakukan 

dengan pemeriksaan hemoglobin kepada 23 

orang remaja putri di wilayah Kabupaten 

Bandung Barat dengan mengambil sampel 

secara acak. Hasilnya hanya ada satu remaja 

putri yang tidak mengalami anemia, dengan 

kadar Hb 12,4 gr/dl. Hal tersebut dapat 

dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan 

remaja tentang pentingnya mengonsumsi TTD 

dan kurangnya kepatuhan remaja dalam 

mengonsumsi TTD. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan antara pengetahuan dengan 

kepatuhan remaja putri dalam mengonsumsi 

TTD. 

Kegunaan penelitian ini sebagai 

salahsatu bentuk evaluasi agar program TTD 

pada remaja kedepannya berjalan lebih 

optimal sehingga dapat menurunkan angka 

anemia pada remaja. 

 

METODE 

Jenis penelitian ini bersifat analitik 

korelasi. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 

2 Februrari 2016 di SMAN 1 Ngamprah  

dengan responde remaja putri sebanyak 76 

siswi, dimana pengambilan sampel 

menggunakan teknik proportional random 

sampling. 

Teknik pengumpulan data 

menggunakan data primer. Instrumen 

penelitian menggunakan lembar kuesioner 

yang sebelumnya dilakukan tahap uji validitas 

dan reliabilitas. Data dianalisis dengan uji 

Chi-square. 

 

HASIL 

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 76 

responden hampir setengahnya (43,4 %) 

mempunyai pengetahuan yang baik. Tabel 2 

menunjukkan bahwa dari 76 responden 

sebagian besar (51,3%) yang mempunyai 

sikap patuh. 

Tabel 3 menunjukkan responden yang 

berpengetahuan kurang tingkat kepatuhannya 

0%, yang berpengetahuan cukup tingkat 
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kepatuhannya 22,6%, yang berpengetahuan 

baik tingkat kepatuhannya 97%. Dari hasil uji 

statistik didapatkan P value 0,000 artinya 

terdapat hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan dengan kepatuhan. 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Pengetahuan 

Remaja Putri Tentang TTD di SMAN 1 

Ngamprah 

 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Kepatuhan 

Remaja Putri dalam Mengonsumsi TTD di 

SMAN 1 Ngamprah 

 

Tabel 3. Hubungan Pengetahuan dengan 

Kepatuhan Remaja Putri dalam 

Mengonsumsi TTD di SMAN 1 Ngamprah 

 

Penge-

tahuan 

Kepatuhan 

Jumlah P 

valu

e 

Tidak 

patuh 
Patuh 

n % n % N % 

Kurang 12 100 0 0 
1

2 

10

0 
 

Cukup 24 77,4 7 
22,

6 

3

1 

10

0 

0.00

0 

Baik 1 3 
3

2 
97 

3

3 

10

0 
 

 

PEMBAHASAN 

1. Gambaran Pengetahuan Remaja Putri 

Tentang TTD 

 Gambaran pengetahuan remaja putri 

tentang TTD yaitu dari 76 responden 

hampir setengahnya atau 33 responden 

(43,4 %) yang mempunyai pengetahuan 

baik, serta sebagian kecil atau 12 

responden (15,8%) mempunyai 

pengetahuan kurang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

proporsi responden yang memiliki 

pengetahuan baik tentang TTD lebih 

banyak dibandingkan dengan proporsi 

remaja yang memiliki pengetahuan kurang,  

 Hal ini dapat terjadi karena sudah 

banyak terpapar informasi tentang 

pentingnya mengkonsumsi TTD di usia 

remaja dari berbagai sumber seperti dari 

penyuluhan tenaga kesehatan, media 

massa, buku dan lain-lain. Keadaan ini 

sesuai dengan pengamatan peneliti di 

lapangan di mana sudah cukup banyak 

lieflet yang memberikan informasi penting 

tentang mengkonsumsi TTD serta terdapat 

beberapa poster yang ditempel di dinding 

sehingga para remaja putri yang datang ke 

sekolah dapat melihat dan membaca poster 

yang berisikan pentingnya mengkonsumsi 

TTD dari usia remaja tersebut. Selain itu 

dari hasil wawancara dengan  responden 

bahwa pernah diadakan penyuluhan dari 

pihak Puskesmas tentang pentingnya 

mengkonsumsi TTD pada remaja putri. 

Keadaan ini tentu saja berdampak positif 

terhadap pengetahuan remaja putri tentang 

TTD.  

 Tetapi masih ada sebagian kecil 

(15,5%) remaja putri yang berpengetahuan 

rendah tentang TTD. Hal ini dapat 

Pengetahuan Jumlah (n) Presentase (%) 

Kurang 

Cukup 

Baik 

12 

31 

33 

15,8 

40,8 

43,4 

Total 76 100 

Kepatuhan Jumlah (n) Presentase (%) 

Tidak patuh 

Patuh 

37 

39 

48,7 

51,3 

Total 76 100 
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disebabkan beberapa faktor. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi adalah faktor 

umur dan faktor intelegensi. Responden 

yang berusia 16 tahun kebawah sedikit 

mengalami kesulitan untuk memahami 

informasi yang remaja putri dapatkan 

khususnya informasi mengenai manfaat 

dan cara mengonsumsi TTD.  

 Kondisi ini sejalan dengan pendapat 

Notoatmodjo (2007) yang mengungkapkan 

bahwa pengetahuan itu banyak di 

pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

adalah umur dan intelegensi. Jadi umur 

dan intelegensi sangat berpengaruh 

terhadap pengetahuan yang didapat, di 

mana remaja putri yang berusia cukup 

diharapkan remaja tersebut lebih bisa cepat 

memahami dan mengingat informasi yang 

didapatkan. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Citra (2014) 

bahwa mayoritas responden mempunyai 

pengetahuan tentang tablet Fedalam 

kategoribaik yakni 45 responden (86,5%).  

 

2. Gambaran Kepatuhan Remaja Putri 

dalam Mengonsumsi TTD 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dari 76 responden, sebagian besar (51,3%), 

patuh dalam mengonsumsi TTD. Hasil ini 

dapat dikarenakan remaja putri memahami 

pentingnya mengonsumsi TTD untuk 

kesehatan dirinya. Hal tersebut mendorong 

remaja putri mematuhi anjuran untuk 

selalu mengonsumsi TTD setiap hari 1 

tablet selama menstruasi dan seminggu 

sekali saa tidak menstruasi. 

Namun ada 48,7% responden yang 

tidak patuh. Hal ini dikarenakan masih 

kurangnya motivasi atau dukungan dari 

diri sendiri ataupun dari keluarga dalam 

mengonsumsi TTD, bahkan tidak sedikit 

orang tua yang melarang anaknya untuk 

mengonsumsi TTD karena masih 

kurangnya pengetahuan orang tua  

mengenai manfaat mengonsumsi TTD, 

serta kurang adanya motivasi dari diri 

remaja itu sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara 

didapatkan bahwa remaja putri yang tidak 

patuh dalam mengonsumsi TTD merasa 

dirinya sehat dan tidak perlu mengonsumsi 

TTD, sehingga mengakibatkan remaja 

putri tidak patuh. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Niven (2012) yang 

mengungkapkan bahwa derajat 

ketidakpatuhan ditentukan oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah motivasi atau 

dukungan, dalam penelitian ini yaitu 

motivasi dari anggota keluarga untuk 

mengonsumsi TTD.   

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan Citra 

(2014) yang menyatakan bahwa 78,8% 

patuh dalam mengonsumsi tablet Fe. 

 

3. Hubungan Pengetahuan Dengan 

Kepatuhan Remaja Putri Dalam 

Mengkonsumsi Tablet Fe 

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa 

dari 12 responden yang berpengetahuan 

kurang seluruhnya 12 responden (100%) 

tidak patuh meminum TTD. Dari 31 

responden yang berpengetahuan cukup 
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hampir seluruhnya atau 24 responden 

(77,4%) tidak patuh, serta dari 33 

responden yang berpengetahuan baik 

sebagian kecil atau 1 responden (3%) tidak 

patuh. Hasil uji statistik didapatkan P value 

0,000 < alpa (0,05) yang menunjukkan 

terdapat hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan dengan kepatuhan. 

Dari hasil penelitian di atas terlihat 

remaja putri dengan pengetahuan  baik, 

patuh dalam mengonsumsi TTD. Hasil 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

semakin baik pengetahuan remaja putri 

maka akan semakin baik pula tingkat 

kepatuhan dalam mengonsumsi TTD 

tersebut. Hal ini dikarenakan remaja putri 

sudah mendapatkan informasi tentang 

pentingnya mengonsumsi TTD dari tenaga 

kesehatan dan sumber-sumber informasi 

lainnya seperti media massa, mengakses 

internet untuk mendapatkan informasi dan 

lainnya. 

Dari analisa tersebut, maka peran 

aktif remaja putri dalam mencari informasi 

kesehatan dapat meningkatkan 

pengetahuan mereka tentang TTD. Di sisi 

lain keterlibatan dan peran aktif remaja 

putri dipengaruhi dan didasari oleh 

pengetahuan.  

Pengetahuan merupakan domain yang 

sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang, apabila perilaku 

tersebut didasari oleh pengetahuan, 

kesadaran dan sikap positif maka perilaku 

akan  langgeng, tetapi apabila perilaku 

tersebut tidak didasari oleh pengetahuan, 

maka akan berlangsung sebentar. 

Tetapi masih ada 3% responden yang 

memiliki pengetahuan baik tetapi tidak 

patuh dalam mengonsumsi TTD. Hal ini 

dikarenakan masih kurangnya motivasi 

atau dukungan dari diri sendiri ataupun 

dari keluarga dalam mengonsumsi TTD, 

bahkan tidak sedikit orang tua yang 

melarang anaknya untuk mengonsumsi 

TTD karena masih kurangnya pendidikan 

dan pengtahuan orang tua  mengenai 

manfaanya, serta kurang adanya motivasi 

dari diri remaja itu sendiri. Dari hasil 

wawancara didapatkan bahwa remaja putri 

yang tidak patuh dalam mengonsumsi TTD 

merasa dirinya sehat dan merasa tidak 

perlu untuk mengonsumsi tablet Fe,.  

Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Niven (2012) yang mengungkapkan bahwa 

derajat ketidakpatuhan ditentukan oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah 

motivasi atau dukungan dari anggota 

keluarga dan diri sendiri. 

Hasil uji statistik diperoleh hasil nilai 

p = 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan antara pengetahuan 

responden dengan kepatuhan dalam 

mengonsumsi TTD. Responden yang 

memiliki pengetahuan tinggi lebih patuh 

dalam mengonsumsi TTD . 

Pengetahuan diperlukan sebagai 

dorongan sikap dan perilaku setiap hari, 

sehingga dapat dikatakan bahwa 

pengetahuan merupakan stimulasi terhadap 

tindakan seseorang. Oleh karena itu 

pengetahuan remaja putri tentang 

pengertian, manfaat, tujuan mengonsumsi 

TTD pada remaja perlu terus ditingkatkan. 
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SIMPULAN 

1. Hampir setengah remaja putri 

berpengetahuan baik mengenai TTD 

(43,%). 

2. Sebagian besar remaja putri patuh dalam 

mengonsumsi TTD (51,3%) 

3. Ada hubungan antara pengetahuan dengan 

kepatuhan remaja putri dalam 

mengonsumsi TTD (p value=0,000) 

 

SARAN 

 Petugas kesehatan diharapkan dapat 

menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dalam 

menerapkan waktu mengonsumsi tablet tambah 

darah secara serentak di setiap sekolah dan 

mengevaluasi program tersebut secara rutin. Selain 

itu, meningkatkan upaya promosi kesehatan 

melalui penyuluhan atau pemberian informasi 

berbagai media seperti pamphlet, stiker, 

spanduk dan  media komunikasi lainnya. 
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ABSTRAK 

 

Latar belakang: Pemberian Tamblet Tambah Darah  ini bertujuan yang pertama 

untuk menjalankan program pemerintah tentang pemberian Tablet Tambah Darah 

pada remaja putri dan untuk mengurangi kejadian anemia pada remaja putri saat 

menstruasi agar tidak mengganggu saat proses pembelajaran berlangsung dikarena 

saat menstruasi banyak  sisiwi yang merasakan lesu, lemes, nyeri dan mengurangi 

konsentrasi saat belajar. 

Tujuan: Mengetahui hubungan pengetahuan tentang anemia dengan kepatuhan 

konsumsi tablet Fe di SMK NU Ungaran 

Metode: Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi 

penelitian ini adalah remaja putri di SMK NU Ungaran sebanyak 205 responden 

dengan sampel sebanyak 67 responden. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan Proportional random sampling. Uji statistik menggunakan chi 

square. 

Hasil: remaja putri dengan kepatuhan kurang sebagian besar tidak patuh dalam 

mengkonsumsi tablet Fe, sejumlah  31 orang (46,3%). Remaja putri dengan 

pengetahuan cukup sebagian besar juga tidak patuh dalam mengkonsumsi tablet 

Fe, sejumlah 9 orang (13,4%). Sedangkan remaja putri dengan pengetahuan baik, 

sebagian besar patuh dalam mengkonsumsi tablet Fe sejumlah 5 orang (7,55). Ada 

hubungan antara pengetahuan tentang anemia dengan kepatuhan konsumsi tablet 

Fe dengan hasil uji Chi Square  diperoleh bahwa nilai X
2 

hitung 11,634 dengan p-

value 0,003. Oleh karena p-value 0,003 < 0,005. 

Kesimpulan : ada hubungan antara pengetahuan tentang anemia dengan 

kepatuhan konsumsi tablet Fe pada remaja putrid d SMK NU ungaran 

Saran : lebih menambah informasi bagi remaja putri di SMK NU Ungaran 

sehingga dapat lebih patuh dalam mengkonsumsi tablet Fe mengingat dampak 

anemia pada remaja putri. 

 

 

Kata Kunci  : Pengetahuan, Anemia, Kepatuhan, Tablet Fe, remaja  

Kepustakaan  : 24 (2009-2018) 
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ABSTRACT 

 

Background: The giving of blood booster tablet aims first to run the government 

program on giving Blood Booster Tablets to female adolescents and to reduce the 

incidence of anemia in female adolescents during menstruation so as not to 

interfere during the learning process because during menstruation there are many 

women who feel lethargic, weak, painful and reduce concentration while studying. 

Objective: To know the correlations between knowledge on anemia and the 

compliance of Fe tablet consumtion the relationship between knowledge about 

anemia and compliance with consumption in female adolescents at SMK NU 

Ungaran. 

Method: This type of research used a cross sectional approach. The population of 

this research were 205 young women at SMK NU Ungaran with sample of 67 

respondents. The sampling technique used Proportional random sampling. 

Statistical tests used chi square 

Results: most adolescents with less adherence are not obedient in consuming Fe 

tablets, with total of 31 people (46.3%). Most female adolescents with sufficient 

knowledge are also not obedient in consuming Fe tablets, with total of 9 people 

(13.4%). While female adolescents with good knowledge, and obey in consuming 

Fe tablets are 5 people (7.55). There is a correlation between knowledge about 

anemia and the compliance of the tablet consumption with Chi Square test results 

obtain the value of X2 count is 11.634 with p-value 0.003. Therefore, p-value is 

0.003 <0.005 

Conclusion: there is a correlation between knowledge anemia and the compliance 

of Fe tablet consumption in female adolescents at SMK NU Ungaran. 

Suggestion: more information for female adolescents at SMK NU Ungaran so 

that they can be more obedient in consuming Fe tablets given the impact of 

anemia on female adolescents. 

 

Keywords: Knowledge, Anemia, Compliance, Tablet Fe, female adolescents 

Literature: 24 (2009-2018) 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Riskesdas (2018) terdapat 

21,7% penduduk dengan kadar hemoglobin yang kurang dari batas normal dengan 

proporsi 20,6% di perkotaan dan 22,8% di pedesaan serta 18,4% lakilaki dan 

23,9% perempuan. Berdasarkan kelompok umur, 28,1% pada balita dengan kadar 

hemoglobin kurang dari 11,0 g/dL, anak usia 5-14 tahun (Hb kurang dari 12,0 

g/dL) sebesar 26,4%, anak usia 15-24 (Hb kurang dari 12,0 g/dL) 18,4%, dan 

pada wanita hamil 37,1%.(14) Sementara itu untuk prevalensi anemia di wilayah 

Provinsi Jawa Tengah berada pada persentase 57,7% dengan ambang batas 

masalah anemia sebagai masalah kesehatan masyarakat > 20%.  

Anemia adalah suatu kondisi medis dengan jumlah sel darah merah 

atau hemoglobin kurang dari normal, kadar hemoglobin normal umumnya 

berbeda pada laki-laki dan perempuan, untuk pria, anemia biasanya didefinisikan 
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sebagai hemoglobin kurang dari 13,5 gram/100ml dan pada wanita remaja sebagai 

hemoglobin kurang dari 12,0 gram/100ml (Proverawati, 2011). 

Akibat anemia pada remaja dapat menurunkan kesehatan reproduksi, 

perkembangan motorik, mental, kecerdasan terhambat, menurunnya prestasi 

belajar, tingkat kebugaran menurun, dan tidak tercapainya tinggi badan maksimal  

sehingga dapat menyebabkan  Produktifitas  rendah dan SDM untuk generasi 

berikutnya rendah (Andriani M. dan Wirjatmadi B, 2013). Menurut Almatsier 

(2011), cara mencegah dan mengobati anemia adalah meningkatkan konsumsi 

makanan bergizi yaitu makan-makanan yang banyak mengandung zat besi dari 

bahan makanan hewani (daging, ikan, ayam, hati, telur) dan bahan mkanan nabati 

(sayuran berwarna hijau tua, kacang-kacangan, tempe). Makan sayur-sayuran dan 

buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C (daun katuk, daun singkong, 

bayam, jambu, tomat, jeruk, dan nanas) sangat bermanfaat untuk meningkatkan 

penyerapan zat besi dalam usus. Menambah pemasukan zat besi kedalam tubuh 

dengan minum Tablet Tambah Darah (TTD). Tablet tambah darah adalah tablet 

besi folat yang setiap tablet mengandung 200 mg Ferro Sulfat atau 60 mg besi 

elemental dan 0,25 mg asam folat. Wanita dan remaja putri perlu minum tablet 

tambah darah karena wanita yang mengalami haid sangat memerlukan zat besi 

untuk mengganti jumlah darah yang telah hilang.  

Berdasarkan dari studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 07 

Maret 2019 pada remaja putri di SMK NU telah dilakukan pemeriksaan Hb dari 2 

kelas yang mengalami anemia dengan kadar Hb kurang dari normal adalah 

sebanyak 20,45% dari dari 44 siswi dan dari hasil wawancara 9 siswi putri 

didapatkan semua siswi mengetahui mengenai tablet Fe untuk mencegah anemia. 

Kemudian dalam kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe hanya 3 yang patuh dan 

sisanya tidak patuh untuk mengkonsumsi secara teratur. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Hubungan Pengetahuan Tentang Anemia dengan Kepatuhan Konsumsi 

Tablet Fe Pada Remaja Putri Di SMK NU Ungaran”. 

 

 

TUJUAN 

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui hubungan pengetahuan 

tentang anemia dengan kepatuhan konsumsi tablet fe pada remaja putrid di SMK 

NU Ungaran  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Korelasional, 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan cross sectional. Pendekatan cross 

sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi putri di SMK NU 

Ungaran dan jumlah siswi putri sebanyak 205 orang. Sampel dalam penelitian ini 

adalah semua siswi putri SMK NU Ungaran berjumlah 205 orang. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Proportional 

Random Samplin. jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 67 sampel. 

Jumlah sampel tersebut terbagi dalam beberapa sampel tiap kelasnya. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 4.1  Distribusi Frekuensi Berdasarkan tentang tingkat pengetahuan remaja 

putri di SMK NU Ungaran  

Pengetahuan  Frekuensi Presentase (%) 

Kurang  38 56,7 % 

Cukup  21 31,3 % 

Baik 8 11,9 % 

Jumlah  67 100,0 

Berdasarkan table 4.1 dapat diketahui bahwa remaja putri yang mempunyai 

pengetahuan tentang anemia sebagian besar memiliki pengetahuan kurang ada 38 

(56,7%), dan pengetahuan cukup 21 (31,3%), dan pengetahuan baik ada 8 orang 

(11,9%). Dengan demikian diketahui bahwa sebagian besar remaja putrid di SMK 

NU Ungaran memiliki pengetahuan yang kurang. 

Menurut Proverawati (2011) menyatakan bahwa beberapa faktor yang 

mempengaruhi terjadinya anemia adalah kurangnya pengetahuan remaja tentang 

anemia, pemeliharaan kesehatan, resistensi tablet besi dan komunikasi yang 

kurang tentang pentingnya suplemen tablet besi terutama pada saat menstruasi. 

Pengetahuan seseorang dapat diperoleh dengan berbagai usaha, baik sengaja 

maupun secara kebetulan. Usaha yang dilakukan dengan sengaja meliputi 

berbagai metode dan konsep baik melalui proses pendidikan maupun melalui 

pengalaman. Pengetahuan seseorang dapat dioperoleh melalui kurikulum 

pendidikan disekolah terkait anemia gizi besi, penyuluhan tentang anemia gizi 

besi, maupun dari berbagai sumber seperti media cetak seperti buku, majalah, 

koran, poster. Dari media elektronik radio, televisi, film dan lainnya, berperan 

penting dalam memperoleh informasi baik tentang anemia gizi besi. Informasi 

tentang anemia gizi besi juga dapat diperoleh dari tenaga kesehatan setempat. 

 

 

Table 4.2  Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kepatuhan Remaja Putri terhadap 

Konsumsi Tablet Fe di SMK NU Ungaran  

kepatuhan Frekuensi Persentase (%) 

Patuh 24 35,8 

Tidak patuh 43 64,2 

Jumlah 67 100,0 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa remaja putrid SMK NU 

Ungaran, patuh dalam mengkonsumsi tablet Fe, yaitu sejumlah 24 siswi (35,8%), 

dan yang tidak patuh dalam mengkonsumsi tablet Fe, yaitu sejumlah 43 siswi 

(64,2%). 
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Banyaknya remaja putri yang tidak patuh terhadap konsumsi Tablet Fe 

disebabkan banyak faktor, seperti malas dan efek samping yang sering dirasakan 

setelah minum Tablet Fe. Berdasarkan penelitian (Budiarni dan Subagio, 2012) 

 

 

Tabel 4.3 Hubungan Pengetahuan degan Kejadian Anemia pada Remaja Putri di 

SMK NU Ungaran  

Pengetahuan 

Kepatuhan 

konsumsi 

tablet Fe 

Baik Cukup Kurang Total   

f % f % f % f % x
2
 

p-

value 

Patuh 5 7,5 12 17,9 7 10,4 24 35,8 
11,634 0,003 

Tidak patuh 3 4,5 9 13,4 31 46,3 43 64,2 

Total  8 11,9 21 31,3 38 56,7 67 100   

Tabulasi silang sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.3 didapatkan 

bahwa remaja putri dengan kepatuhan kurang sebagian besar tidak patuh dalam 

mengkonsumsi tablet Fe, sejumlah 31 orang (46,3%). Remaja putri dengan 

pengetahuan cukup sebagian besar juga tidak patuh dalam mengkonsumsi tablet 

Fe, sejumlah 9 orang (13,4%). Sedangkan remaja putri dengan pengetahuan baik, 

sebagian besar patuh dalam mengkonsumsi tablet Fe sejumlah 5 orang (7,55) 

Hasil uji Chi Square diperoleh bahwa nilai X
2 

hitung 11,634 dengan p-

value 0,003. Oleh karena p-value 0,003 < 0,005, maka disimpulkan bahwa ada 
hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan konsumsi 

Tablet Fe remaja putri di SMK NU Ungaran. 

Masih terdapat responden dengan kategori pengetahuan kurang 

menunjukkan terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kurangnya pengetahuan 

remaja putri tentang tablet Fe antara lain kurangnya informasi yang didapat oleh 

responden baik dari tenaga kesehatan, media mas, media elektronik, maupun dari 

pihak keluarga. hal ini sesuai dengan hasil penelitian Lestari (2015) bahwa masih 

terdapat 18 responden dari 75 responden yang mengaku belum pernah 

mendapatkan informasi mengenai tablet Fe. 

Hasil penelitian Wahyuningsih, dkk (2016)  yang menyatakan bahwa 

hubungan antara pengetahuan tentang anemia dengan kepatuhan konsumsi tablet 

Fe pada remaja putri di SMA Negeri 1 Karanganom bahwa remaja yang 

pengetahuannya baik cenderung patuh mengkonsumsi tablet tambah darah 

sebanyak 13 responden (31,7%) sedangkan remaja yang pengetahuannya cukup 

cenderung tidak patuh mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 19 responden 

(46,3%). Hasil uji Chi Square p sebesar 0,000 berarti p < 0,05 sehingga ada 

hubungan antara pengetahuan remaja putri tentang anemia dengan kepatuhan 

mengkonsumsi tablet tambah darah. 

 



Hubungan Pengetahuan Tentang Anemia Dengan Kepatuhan Konsumsi 

Tablet Fe Pada Remaja Putri Di SMK NU Ungaran 

7 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Tingkat pengetahuan tentang anemia yang di kategorikan kurang 

sejumlah 56,7% (38 siswi), pengetahuan cukup sejumlah 31,3 % (21 siswi), 

pengetahuan baik sejumlah (11,9%) (8 siswi). Tingkat kepatuhan dalam konsumsi 

tablet Fe yaitu yang patuh sejumlah 38,7% (24 siswi), konsumsi tablet Fe yang 

tidak patuh 64% (43 siswi). Terdapat hubungan anatara pengetahuan tentang 

anemia dengan kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan hasil uji Chi Square  

diperoleh bahwa nilai X
2 
hitung 11,634 dengan p-value 0,003. Oleh karena p-value 

0,003 < 0,005, maka disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
tingkat pengetahuan dengan kepatuhan konsumsi Tablet Fe remaja putrid di SMK 

NU Ungaran. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat 

tentang pengetahuan remaja terkait anemia. 
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Pengetahuan Gizi, Pola Makan, dan Kepatuhan Konsumsi Tablet Tambah
Darah dengan Kejadian Anemia Remaja Putri
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Abstract: Knowledge of Nutrition, Diet, and Consumption of Fe Tablet Compliance with
Anemia status of Girls Teenager. Anemia is a main nutritional problem in Indonesia, particularly
iron deficiency anemia. The Government has been undertaking the giving the tablet for added
blood. In Indonesia called Fe supplementation to prevent anemia. This study assessed the
relationship of knowledge of nutrition, diet, and the compliance of consumption supplementation
Fe to anemia status in MTsN 02 Bengkulu. This study used design cross-sectional and conducted
in MTsN 02 Bengkulu. The population has taken teenage girl classes VII and VIII. The sample
was gotten by using simple random sampling as much as 100 respondents taken from class VII and
class VIII. The results showed that 37% of respondents anemia. There was a relationship of
nutritional knowledge with anemia status p=0.018 (p<0.05), no relationship with a dietary status of
anemia with results source of protein p=0.625, a source of iron p=0.708, and sources of vitamin C
p=1.000 (p>0.05). There was a  high associated anemia with the compliance of supplementation
Fe p=0.0005 (p<0.05). The dominant variable is compliance Fe supplementation relationship with
the of anemia in a teenage girl (61.55 times). School institution should make policy such as
preparation time to consume Fe supplementation so that compliance can be improved.

Keywords: Compliance, Diet, Haemoglobin, Knowledge of nutrition, Teenage girl

Abstrak: Pengetahuan Gizi, Pola Makan, dan Kepatuhan Konsumsi Tablet Fe dengan
Kejadian Anemia Remaja Putri. Anemia adalah masalah gizi utama di Indonesia khususnya
anemia defisiensi besi. Pemerintah telah menjalankan upaya pemberian tablet tambah darah (TTD)
untuk menanggulangi anemia. Diketahui hubungan pengetahuan gizi, pola makan, dan kepatuhan
konsumsi tablet Fe di MTsN 02 Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan desain cross
sectional dan dilakukan di MTsN 02 Kota Bengkulu. Populasi yang diambil remaja putri kelas I
dan II. Pengambilan sampel dengan teknik simple random sampling, diperoleh 100 remaja putri
yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 37% responden mengalami
anemia, hasil statistik menunjukkan bahwa ada hubungan pengetahuan gizi dengan status anemia
p=0,018 (p<0,05), tidak ada hubungan pola makan dengan status anemia dengan hasil sumber
protein p=0,625, sumber zat besi p=0,708, dan sumber vitamin C p=1,000 (p>0,05). Ada
hubungan kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan status anemia p=0,0005 (p<0,05). Hasil
multivariat variabel yang dominan yaitu kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan peluang 61,55 kali.
Ada hubungan pengetahuan gizi dan kepatuhan konsumsi tablet Fe dan tidak ada hubungan pola
makan dengan status anemia pada remaja putri. Sebaiknya pihak sekolah membuat kebijakan
penyediaan waktu untuk mengonsumsi tablet Fe agar kepatuhan dapat meningkat.

Kata kunci: Hemoglobin, Kepatuhan, Pengetahuan gizi, Pola makan, Remaja putri

Anemia adalah masalah gizi utama di
Indonesia khususnya anemia defisiensi besi, yang
paling banyak dialami oleh anak-anak sekolah
khususnya remaja. Anemia adalah kekurangan
zat gizi makro (protein) dan zat gizi mikro
terutama zat besi.

Dampak anemia yang timbul pada remaja
putri berdominan dengan menurunnya prestasi
dan semangat belajar. Dampak kurangnya status
besi (Fe) dapat mengakibatkan gejala seperti
pucat, lesu/lelah, nafsu makan menurun serta
gangguan pertumbuhan (Barasi, 2009).

Menurut World Health Organization
(WHO), prevalensi anemia di dunia berkisar 40-
88%. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013,
prevalensi anemia di Indonesia 21,7% dengan
penderita anemia berumur 5-14 tahun sebesar
26,4% sedangkan penderita anemia berumur 15-
24 tahun sebesar 18,4% (Kemenkes RI, 2011).
Prevalensi anemia di Kota Bengkulu tahun 2013
pada remaja putri sebesar 43% (Suryani, 2015).
Wanita lebih beresiko terkena anemia terutama
pada remaja putri. Di lain pihak remaja putri
merupakan calon ibu yang bila tidak mencukupi
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kebutuhan Fe di masa remaja, akan berdampak di
masa selanjutnya.

Beberapa faktor yang diduga
mempengaruhi status anemia remaja diantaranya
yaitu pengetahuan gizi, pola makan, dan
kepatuhan konsumsi tablet Fe. Pengetahuan gizi
adalah pemahaman mengenai makanan dan
komponen zat gizi, sumber zat gizi pada bahan
makanan, makanan yang aman dikonsumsi yang
tidak menimbulkan penyakit serta cara untuk
mengolah bahan makanan yang tepat agar
kandungan zat gizi dalam bahan makanan tidak
hilang serta pola hidup sehat.

Pola makan merupakan berbagai informasi
yang memberikan gambaran mengenai macam
dan jumlah bahan makanan yang dimakan tiap
oleh satu orang dan merupakan ciri khas untuk
suatu kelompok masyarakat tertentu. Pola makan
adalah bagaimana cara suatu makanan diperoleh,
jenis makanan yang dikonsumsi, atau frekuensi
makan dari seseorang. Pola makan sering kali
tidak teratur, jarang makan pagi maupun makan
siang, akibatnya remaja putri sering lemas dan
tidak semangat dalam proses belajar. Hal ini
dikarenakan pada usia remaja sering berpola
makan yang salah atau pembatasan makanan
tinggi Fe, pengetahuan ibu sebagai penyedia
makanan di rumah tangga, pengetahuan remaja
putri, pengaruh lingkungan, serta status gizi
remaja tersebut (Suryani, 2015).

Kepatuhan adalah suatu perubahan
perilaku dari perilaku yang tidak menaati
peraturan ke perilaku yang menaati
peraturan.Masalah kepatuhan merupakan kendala
utama suplementasi besi harian, karena itu
suplementasi mingguan sebagai alternatif untuk
mengurangi masalah kepatuhan tersebut. Untuk
menjaga kepatuhan konsumsi suplemen besi,
dapat dilakukan dengan berbagai upaya seperti
memberikan sosialisasi pada awal kegiatan,
mengonsumsi suplemen besi langsung di depan
petugas, dan mengirimkan pesan singkat kepada
sampel penelitian (Sandra, 2004).

Penanggulangan anemia remaja putri dapat
dilakukan melalui pemberian tablet tambah darah
(TTD). Pemberian tablet tambah darah telah
dilakukan oleh Dinas Puskesmas berupa 4 tablet
yang dikonsumsi selama 1 bulan, setiap 1 tablet
dikonsumsi selama 1 minggu.

Beberapa penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi anemia diantaranya pengetahuan
gizi, pola makan dan kepatuhan konsumsi tablet
Fe. Hasil penelitian Zulaekah menyatakan bahwa
jika pengetahuan gizi dipadukan dengan
pemberian suplementasi besi terhadap remaja
putri akan menghasilkan peningkatan kadar

hemoglobin yang paling efektif dibandingkan
dengan pengetahuan gizi saja atau pemberian
suplementasi mingguan selama dua belas minggu
(Zulaekah, 2007).

Remaja putri yang memiliki pola makan
yang tidak baik berisiko 1.2 kali untuk menderita
anemia disbanding remaja putri yang berpola
makan yang baik (Suryani, 2015). Hasil yang
sama dikemukakan oleh Yuniarti, dkk yang
mengatakan bahwa ada hubungan yang bermakna
antara kepatuhan minum tablet Fe dengan
kejadian anemia pada remaja putri di MA Darul
Imad kecamatan Tatah Makmur Kabupaten
Banjar. Kepatuhan minum tablet Fe dipengaruhi
oleh dua faktor utama, yaitu faktor dari petugas
kesehatan dan faktor dari diri sendiri seperti
kesadaran dalam mengkonsumsi tablet Fe
(Yuniarti, 2015).

Namun hasil penelitian sebelumnya
menunjukkan pengetahuan gizi tidak mempunyai
hubungan dengan kejadian anemia (Ikhmawati,
2013).Hal ini mendasari penelitian untuk
mengetahui hubungan pengetahuan gizi, pola
makan dan kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan
kejadian anemia pada remaja putri di MTsN 02
Bengkulu.

METODE

Penelitian menggunakan desain cross
sectional. Populasi adalah remaja putri kelas I
dan II MTsN 02 Kota Bengkulu.Besar sampel
dalam penelitian ini yaitu 100 remaja putri.Cara
penentuan sampel dengan acak sederhana (simple
random sampling). Kriteria inklusi yaitu remaja
putri di MTsN 02 Kota Bengkulu, siswi kelas I
dan II, remaja putri dengan usia 12 tahun sampai
15 tahun, remaja putri yang mengkonsumsi tablet
Fe selama 4 minggu dan bersedia menjadi
responden.

Data pengetahuan gizi didapatkan dengan
menggunakan kuesioner penelitian.Pola makan
didapatkan dengan menggunakan formulir FFQ.
Data kepatuhan didapatkan dengan melihat
bungkus tablet dan mewawancarai responden
secara langsung menggunakan form catatan
kepatuhan. Status anemia didapatkan dengan
mengukur hemoglobin menggunakan alatukur
hemoglobinometer digital (Easy Touch GCHb)
dengan hasil ukur 0 (anemia, < 12 mg/dL) dan 1
(tidak anemia, ≥12 mg/dL). Analisis data
meliputi analisis univariat, analisis bivariat
menggunakan uji Chi-square dan analisis
multivariat menggunakan ujiregresi logistic.
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HASIL

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Pengetahuan
Gizi, Pola Makan, Kepatuhan
Konsumsi Tablet Fe dan Status
Anemia

Variabel Frek %
Pengetahuan Gizi
Kurang 28 28
Baik 72 72
Sumber Protein
Jarang 4 4
Sering 96 96
Sumber Besi (Fe)
Jarang 7 7
Sering 93 93
Sumber Vitamin C
Jarang 15 15
Sering 85 85
Kepatuhan Konsumsi Tablet Fe
Tidak Patuh 26 26
Patuh 74 74
Kejadian Anemia
Anemia 37 37
Tidak Anemia 63 63

Pada tabel 1 diketahui bahwa siswi SMP
yang menjadi responden pada penelitian sebagian
kecil memiliki pengetahuan gizi kurang,
memiliki pola makan dengan sumber protein
yang jarang dikonsumsi, memiliki pola makan
dengan sumber zat besi yang jarang dikonsumsi,
memiliki pola makan dengan sumber vitamin C
jarang dikonsumsi, tidak mematuhi dalam
mengkonsumsi tablet Fe, dan memiliki status
anemia dengan kategori anemia.

Tabel 2. Hubungan Pengetahuan Gizi, Pola
Makan, dan Kepatuhan Konsumsi
Tablet Fe dengan Status Anemia
Remaja Putri

Variabel Kejadian Anemia Total P
Anemia Tidak

Anemia
n % n % n %

Pengetahuan
Gizi

Kurang 16 57,1 12 42,9 28 100 0,018
Baik 21 29,2 51 70,8 72 100

Pola Makan
Sumber Protein

Jarang 2 50 2 50 4 100 0,625
Sering 35 36,5 61 63,5 96 100

Sumber Fe
Jarang 3 42,9 4 57,1 7 100 0,708
Sering 34 36,6 59 63,4 93 100

Sumber Vit. C
Jarang 6 40 9 60 15 100 1,000
Sering 31 36,5 54 63,5 85 100

Kepatuhan
Tidak patuh 24 92,3 2 7,7 26 100 0,0005
Patuh 13 17,6 61 82,4 74 100

Hasil analisis hubungan antara
pengetahuan gizi dengan status anemia pada
remaja putri diperoleh bahwa responden memiliki
status anemia dengan kategori anemia memiliki
pengetahuan gizi kurang, selain itu responden
memiliki status anemia dengan kategori tidak
anemia memiliki pengetahuan gizi kurang.

Hasil analisis hubungan antara pola makan
dengan status anemia pada remaja putri diperoleh
pola makan sumber protein memiliki status
anemia dan status tidak anemia dengan pola
makan jarang. Responden memiliki status anemia
dengan pola makan sering dan responden
memiliki status tidak anemia dengan pola makan
sering. Pola makan sumber zat besi, responden
memiliki status anemia dengan pola makan
jarang dan responden memiliki status tidak
anemia dengan pola makan jarang. Responden
memiliki status anemia dengan pola  makan
sering dan responden memiliki status tidak
anemia dengan pola makan sering. Pola makan
sumber vitamin C, responden memiliki status
anemia dengan pola makan jarang dan responden
memiliki status tidak anemia dengan pola makan
jarang. Responden memiliki status anemia
dengan pola makan sering dan responden
memiliki status tidak anemia dengan pola makan
sering.

Hasil analisis diperoleh pengetahuan gizi
dan kepatuhan mengonsumsi tablet tambah darah
memiliki hubungan signifikan dengan kejadian
anemia masing-masing p value nya 0.018 dan
0.0005.Remaja putri yang memiliki pengetahuan
baik 70.8% tidak mengalami anemia. Demikian
juga remaja putri yang patuh mengonsumsi tablet
tambah darah memiliki kadar hemoglobin di atas
11 gr/dL (tabel 2).

Tabel 3. Variabel yang Dominan terhadap
Status Anemia Remaja Putri

Variabel P Exp
(B)

95,0% untuk Exp
(B)

Batas
Bawah

Batas
Atas

Pengetahuan
Gizi

0,025 3,951 1,187 13,150

Kepatuhan
Konsumsi
Tablet Fe

0,00 61,555 12,277 308,635

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa yang
menjadi faktor dominan terjadinya anemia pada
remaja putri adalah ketidakpatuhan konsumsi
tablet tambah darah yang dikonsumsi remaja
putri berpeluang tinggi mengalami anemia
dibanding remaja putri yang patuh.
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PEMBAHASAN

Pengetahuan Gizi

Terdapat hubungan yang signifikan antara
pengetahuan gizi dengan kejadian anemia remaja
putri. Penelitian ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Ahmady bahwa pengetahuan
yang baik berpengaruh terhadap status anemia
remaja putri, pengetahuan tersebut bukan dari
teori ilmu saja melainkan dari cara memilih
bahan makanan demi dapat meningkatkan kadar
hemoglobin agar status anemianya dalam
kategori tidak anemia (Ahmady, 2016).
Pengetahuan gizi sangat mempengaruhi
kecenderungan remaja remaja putri dalam
memilih sumber bahan makanan dengan nilai gizi
yang tinggi zat besi. Selain itu pengetahuan gizi
yang terfokus pada sumber bahan makanan yang
menghambat penyerapan zat besi itu sangat
penting, agar status anemia pada remaja putri
dapat terkendali kearah normal.

Penelitian ini juga sejalan dengan
penelitian yang dilakukan Royani menyatakan
bahwa terdapat hubungan bermakna antara
pengetahuan gizi dengan kejadian anemia untuk
melihat status anemia pada remaja putri (Royani,
2011). Sementara hasil penelitian yang dilakukan
Aditian menyatakan bahwa tidak terdapat
hubungan yang bermakna secara statistik antara
tingkat pengetahuan gizi remaja dengan status
anemia. Namun terdapat kecenderungan remaja
yang memiliki pengetahuan gizi rendah terkena
anemia lebih tinggi dibandingkan yang memiliki
pengetahuan tinggi (Aditian, 2009). Dalam hal
ini pengetahuan gizi sangat mempengaruhi
kecenderungan remaja putri dalam memilih
sumber bahan makanan dengan nilai gizi yang
tinggi zat besi.

Pola Makan

Hubungan pola makan dengan kejadian
anemia tidak ada hubungan yang bermakna.Hal
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Suryani menunjukkan tidak ada hubungan yang
bermakna antara pola makan dengan kejadian
anemia pada remaja putri (Suryani, 2015). Pada
masa remaja yang memiliki pola makan tidak
baik akan berisiko 1.2 kali untuk menderita
anemia dibandingkan remaja putri yang memiliki
pola makan yang teratur dan baik. Salah satu
faktor yang dapat mempengaruhi kadar
hemoglobin adalah asupan zat gizi dan pola
makan yang kurang baik. Kurangnya asupan
energi bersumber pada makronutrien dan
mikronutrien akibat pola makan, sehingga dapat

berkontribusi terhadap rendahnya kadar
hemoglobin. Energi dibutuhkan dalam proses
fisiologi tubuh, jika asupan energi kurang dapat
menyebabkan terjadinya pemecahan protein
sebagai sumber energi secara terus-menerus
(Suryani, 2015).

Penelitian ini sejalan juga dengan
penelitian Lewa mengatakan bahwa tidak ada
hubungan antara asupan zat besi, protein dan
vitamin C dengan kejadian anemia pada siswi
MAN 2 Palu. Anemia pada siswi dikarenakan
banyak responden jarang mengonsumsi bahan
makanan yang mengandung zat besi, baik dari
lauk hewani, protein maupun dari lauk
nabati.Asupan zat besi masih di bawah 80%
AKG, dimana rata-rata asupan zat besi hanya
12% dari AKG (Lewa, 2016).

Sumber besi merupakan makanan hewani,
seperti ayam, daging dan ikan. Sumber yang
lainnya yaitu telur, serealia tumbuk, kacang-
kacangan, sayuran hijau dan beberapa jenis buah.
Selain jumlah zat besi yang harus diperhatikan,
hal lain adalah kualitas makanan pada umumnya
zat besi didalam ayam, daging dan ikan memiliki
ketersediaan biologik sedang, dan besi yang
berada didalam sayuran seperti bayam memiliki
ketersediaan biologik rendah. Sebaiknya lebih
diperhatikan untuk mengkombinasikan makanan
sehari-hari, yang terdiri dari campuran sumber
besi yang berasal dari hewan dan tumbuh-
tumbuhan serta sumber zat gizi lainnya yang
dapat membantu absorpsi didalam tubuh (Sahlan,
2011).

Menghindari makanan yang mengandung
tinggi protein hewani dapat menghambat
pembentukan sel darah merah yang dapat
mengakibatkan kekurangan zat besi sehingga
kadar hemoglobin dibawah nilai normal dengan
status anemia yang tidak normal pula.
Kebanyakan remaja putri menganggap dirinya
kelebihan berat badan atau kegemukan sehingga
sering melakukan diet dengan cara yang tidak
benar seperti pola makan yang tidak teratur,
mengurangi frekuensi makan serta jumlah
makan, memuntahkan kembali apa yang telah
dimakan, akibatnya nafsu makan menurun dan
sangat membahayakan diri mereka serta dapat
berdampak dengan anemia. Pola makan yang
tidak teratur seperti salah satunya mengkonsumsi
protein hewani yang kurang akan menyebabkan
turunnya kadar hemoglobin remaja putri dan
berdampak pada anemia (Sandra, 2004).

Kepatuhan Konsumsi Tablet Tambah Darah

Terdapat hubungan yang signifikan antara
kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan kejadian
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anemia pada remaja putri. Penelitian ini sejalan
dengan penelitian Yuniarti yang mengatakan
bahwa ada hubungan yang bermakna antara
kepatuhan minum tablet Fe dengan kejadian
anemia pada remaja putri di MA Darul Imad
kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar
Tahun 2013 dengan hasil uji statistik uji chi-
square diketahui p=0,001. Kepatuhan minum
tablet tambah darah dipengaruhi oleh dua faktor
utama, yaitu faktor dari petugas kesehatan dan
faktor dari diri sendiri seperti kesadaran dalam
mengkonsumsi tablet Fe. Kepatuhan dalam
mengkonsumsi suplementasi zat besi atau
pemberian tablet Fe sangat mempengaruhi
perubahan kadar hemoglobin, dimana kadar
hemoglobin yang normal maka status anemia
juga akan normal, sehingga dapat mencegah dan
menanggulangi anemia defisiensi besi (Yuniarti,
2015).

Penelitian Susanti Y, dkk menyatakan
bahwa kepatuhan dalam mengkonsumsi
suplementasi besi secara mingguan memiliki
efektivitas yang sama terhadap suplementasi
mingguan dan selama masa menstruasi dalam
meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja
putri. Tingginya kepatuhan dalam mengkonsumsi
suplementasi secara mingguan dapat
meningkatkan kadar hemoglobin remaja putri.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa
kepatuhan dalam mengkonsumsi suplementasi
mingguan dapat menghasilkan peningkatan kadar
hemoglobin yang sama dengan mengkonsumsi
suplementasi harian (Susanti, 2016).

Hubungan Variabel Yang Paling Dominan

Hasil multivariat diperoleh bahwa
kepatuhan konsumsi tablet tambah Fe merupakan

variabel yang paling dominan yang
mempengaruhi kejadian anemia pada remaja
putri adalah remaja putri yang tidak patuh
mengonsumsi TTD berisiko 61,55 kali untuk
menderita anemia dibanding remaja putri yang
patuh mengonsumsi tablet tersebut. Hal ini
berarti semakin banyak remaja putri yang patuh
dalam mengkonsumsi tablet Fe maka peluang
anemia semakin rendah. Sebaliknya jika
ketidakpatuhan konsumsi tablet Fe rendah maka
peluang kejadian anemia akan terus meningkat
dikalangan remaja putri.

SIMPULAN

Sebanyak 37% remaja putri mengalami
anemia. Faktor yang berhubungan dengan
kejadian anemia adalah pengetahuan dan
kepatuhan mengonsumsi tablet tambah darah.
Pengetahuan gizi yang baik akan berdampak
pada pola makan seorang remaja yang baik serta
kepatuhan dalam mengonsumsi tablet tambah
darah sehingga perbaikan keadaan/prevalensi
anemia remaja putridi Kota Bengkuluterutama di
MTsN 02 dapat berkurang.

SARAN

Oleh karena itu perlu adanya kebijakan
oleh pihak sekolah untuk menyediakan waktu
secara bersama untuk mengkonsumsi tablet Fe.
Penyediaan waktu mengonsumsi tablet tambah
darah secara bersama ini sebagai upaya
meningkatkan kepatuhan siswi meminum tablet
tersebut.
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Abstrak

Upaya pencegahan anemia gizi dikalangan remaja masih rendah, terbukti dengan siswi SMA 2 Banguntapan 
yang konsumsi tablet Fe saat menstruasi masih sedikit. Sehingga diperlukan pengetahuan tablet Fe saat 
menstruasi lebih lanjut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan 
konsumsi tablet Fe saat menstruasi pada remaja putri. Desain penelitian survey analitik secara cros secsional, 
sejumlah 64 responden dengan teknik total sampling. Instrumen berupa kuesioner pada pengetahuan tablet 
Fe dan checklist untuk mengetahui konsumsi tablet Fe. Teknik analisis data menggunakan fisher excact. 
Hasil penelitian menujukkan hanya ada 8 responden (12,5%) konsumsi tablet Fe saat menstruasi dengan 
kategori pengetahuan cukup. Hasil analisis bivariat dengan fisher exact didapatkan nilai p-value=0,321 
menunjukkan tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan konsumsi tablet Fe saat menstruasi 
pada remaja putri. 

Kata Kunci: pengetahuan, konsumsi tablet Fe, menstruasi, remaja

Knowledge Had No Relationship with The Consumption of Fe Tablets 
During Menstruation in Adolescent

Abstract

Preventing of nutritional anemia among adolescents is low, as evidenced by student a senior high school of 
2 Banguntapan which Fe tablet consumption during menstruation is still low. So that is necessary knowledge 
of Fe tablet during menstruation further more. The purpose of this study was to determine the relationship 
between knowledge and the consumption of Fe tablets during menstruation in adolescent. Analytical survey 
research design with cross secsional, a number of respondents was 64 with a total sampling technique. 
Instrument by questionnaire on knowledge and Fe tablet checklist to determine Fe tablet consumption. 
Techniques of data analysis using fisher excact. The results showed that there are only eight respondents 
(12.5%) whose consuming Fe tablet during menstruation with enough knowledge category. The results of 
bivariate analysis by fisher exact p-value=0.321 it’s showed that there was no relationship between knowledge 
with the consumption of iron tablets during menstruation in adolescent.
 
Keywords: knowledge, consumption Fe tablets, menstruation, adolescent
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PENDAHULUAN

Remaja usia 15–19 tahun di Indonesia pada 
tahun 2010 sudah mencapai 20 juta jiwa. Jumlah 
remaja putri umur 15-19 tahun di Indonesia mencapai 
11 juta jiwa. Sedangkan untuk lingkup Kabupaten 
Bantul jumlah remaja putri pada usia 15–19 tahun 
mencapai 45 ribu jiwa. Usia tersebut mendominasi 
komposisi penduduk Kabupaten Bantul.

Anemia akibat kekurangan zat gizi besi 
(Fe) merupakan salah satu masalah gizi utama 
di Asia termasuk di Indonesia. Pada anak usia 
sekolah, prevalensi anemia tertinggi ditemukan 
di Asia Tenggara dengan perkiraan sekitar 60% 
anak mengalami anemia. Pada remaja putri 
anemia disebabkan karena kurangnya asupan 
zat besi melalui makanan, kehilangan zat besi 
basal, banyaknya zat besi yang hilang pada saat 
menstruasi, penyakit malaria, dan infeksi-infeksi lain 
serta pengetahuan yang kurang tentang anemia gizi 
besi. Rata-rata darah yang keluar saat menstruasi 
16-33,2 cc. Pada wanita yang lebih tua maupun 
wanita dengan anemia defisiensi zat besi jumlah  
darah haid yang dikeluarkan lebih banyak(1).

Setiap hari manusia kehilangan zat besi 0,6 mg 
yang diekskresi, khususnya melalui feses (tinja), remaja 
putri mengalami haid setiap bulan dengan kehilangan 
zat besi ±1,3 mg per hari, sehingga kebutuhan zat 
besi lebih banyak daripada pria. Bila asupan zat besi 
sebagai salah satu mikro nutrisi ini berkurang, tubuh kita 
akan mengalami penurunan kadar hemoglobin, yang 
kita sebut dengan anemia. Akibat berkurangnya jumlah 
sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel 
darah merah tersebut, darah tidak dapat mengangkut 
oksigen dalam jumlah sesuai yang diperlukan tubuh. 
Oleh karena itu suplemantasi zat besi saat menstruasi 
sangat diperlukan(2).

Kesadaran konsumsi tablet Fe saat menstruasi 
tidak lepas dari informasi dan pengetahuan, hal 
ini dikarena pengetahuan merupakan faktor yang 
mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang. 
Kesadaran remaja dalam upaya pencegahan anemia 
melalui konsumsi tablet Fe saat menstruasi masih 
rendah terbukti dengan survei anemia yang dilakukan 
pada 9 sekolah baik SMP maupun SMA di kabupaten 
Sleman Yogyakarta, hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa hanya 2,67% siswi  mengonsumsi tablet besi 
ketika sedang haid(3).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di SMA 
N 2 Banguntapan terdapat 4 siswi dalam 1 kelas 
yang mengonsumsi tablet Fe, dengan tingkatan 

pengetahuan yang berbeda-beda. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan 
dengan konsumsi tablet Fe saat menstruasi pada 
remaja putri di SMA N 2 Banguntapan Bantul.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian analitik dengan metode survei 
melalui pendekatan cross sectional yang dilakukan 
di SMA N 2 Banguntapan Bantul dengan waktu 
penelitian bulan Februari-Agustus 2012. Pengambilan 
data dilakukan pada bulan Juni 2012 dengan populasi 
64 siswi kelas XI di SMA N 2 Banguntapan Bantul. 
Teknik pengambilan sampel secara total sampling. 
Hal ini dikarenakan jumlah remaja putri kelas XI 
di SMA N 2 Banguntapan Bantul hanya berjumlah 
64 siswi, dengan kriteria: siswi usia 16-18 tahun, 
sudah mengalami menstruasi, bersedia menjadi 
responden, hadir pada saat penelitian. Instrumen 
yang digunakan adalah kuesioner untuk mengukur 
tingkat pengetahuan dan cheklist untuk mengetahui 
konsumsi Fe saat menstruasi. Instrumen penelitian 
sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data 
untuk mengetahui hubungan dengan menggunakan 
uji korelasi fisher exact. 

 

HASIL DAN BAHASAN

Distribusi Frekuensi Umur Responden

Distribusi frekuensi umur responden di SMA 
N 2 Banguntapan Bantul dibagi atas: 16 tahun, 17 
tahun, dan 18 tahun.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Umur Responden

Umur f %
16 15 23,4
17 47 73,4
18 2 3,1
Total 64 100

   Sumber: Data Primer Tahun 2012

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 1, 
umur responden didominasi oleh usia 17 tahun yaitu 
73,4%, disusul usia 16 tahun sebesar 2,4% dan 
paling sedikit usia 18 tahun yakni hanya 3,1%.

Distribusi Sumber Informasi Tablet Fe

Distribusi frekuensi sumber informasi di SMA 
N 2 Banguntapan Bantul dibagi atas: Teman, 



Konsumsi Tablet Fe saat Menstruasi pada Remaja Putri di SMAN 2 Banguntapan Bantul     147

elektronika, nakes, keluarga, cetak, dan belum 
pernah.

Tabel 2. Sumber Informasi Tablet Fe

Sumber Info f %
Teman 7 10,9
Elektronika 26 40,6
Nakes 4 6
Keluarga 9 14
Cetak 11 17,1
Belum pernah 18 28,1

  Sumber: Data Primer Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 2, bahwa sebagian besar 
dari responden pernah mendapatkan informasi tablet 
Fe dari media elektronika 26 responden (40,6%) dan 
paling sedikit sumber informasi berasal dari tenaga 
kesehatan yaitu hanya 4 responden. Namun, pada 
kenyataannya masih terdapat responden yang belum 
pernah mendapatkan informasi tablet Fe yaitu 18 
responden.

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Tentang Tablet 
Fe

Distribusi frekuensi sumber informasi di SMA 
N 2 Banguntapan Bantul dibagi atas: baik, cukup, 
dan kurang.

Tabel 3. Pengetahuan Responden Tentang Tablet Fe

Kategori Pengetahuan f %
Baik
Cukup
Kurang

8
54
2

12,5
84,5

3

Sumber: Data Primer Tahun 2012 

Berdasarkan paparan data pada Tabel 3 
bisa dipaparkan bahwa mayoritas responden 
mempunyai pengetahuan dengan kategori cukup 
yakni 54 responden (84,4%). Untuk kategori baik 
dan kurang persentase masing-masing sebagai 
berikut 2 responden (3,1%) dan 8 responden 
(12,5%). 

Distribusi Frekuensi Konsumsi Tablet Fe pada 
Responden

Distribusi frekuensi sumber informasi di 
SMA N 2 Banguntapan Bantul dibagi atas: tidak 
mengonsumsi dan mengonsumsi tablet Fe.

Tabel 4.  Distribusi Frekuensi Konsumsi Tablet Fe 
Saat Menstruasi

Konsumsi Tablet Fe f %
Tidak konsumsi 56 87,5
Konsumsi 8 12,5
Total 64 100

Sumber: Data  Primer Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 4, responden yang 
melakukan konsumsi tablet Fe saat menstruasi 
pada penelitian ini hanya berjumlah 8 responden 
(12,5%) dari total responden 64 siswi kelas XI. 

Hubungan antara Pengetahuan dengan Konsumsi 
Tablet Fe Saat Menstruasi

Hasil analisis antara pengetahuan dengan 
konsumsi tablet Fe saat menstruasi di SMA N 2 
Banguntapan Bantul dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Tabel Silang Hubungan Pengetahuan 
dengan Konsumsi Tablet Fe Saat Menstruasi

Kategori
Pengetahuan

Konsumsi tablet Fe
Ya Tidak 

Baik 0 2
Cukup 8 46
Kurang 0 8

Sumber: Data Primer Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 5 menggambarkan 
hubungan antara pengetahuan dengan konsumsi 
tablet Fe saat menstruasi. Berdasarkan tabel tersebut 
bahwa pada kategori pengetahuan baik dan kurang 
tidak ada responden yang mengkonsumsi tablet 
Fe saat menstruasi, sedangakan untuk kategori 
pengetahuan cukup hanya ada 8 responden yang 
mengonsumsi tablet Fe.

Pengujian Hipotesis dan Analisa Data Hubungan 
Tingkat Pengetahuan dengan Konsumsi Tablet 
Fe Saat Menstruasi Pada Remaja Putri 

Hasil penelitian pengukuran pengetahuan 
mengenai tablet Fe pada remaja putri di SMAN 2 
Banguntapan Bantul menunjukkan sebagian besar 
mempunyai pengetahuan cukup yaitu 83,3%. Ini 
berarti sebagian besar dari responden pernah 
mendapatkan informasi mengenai tablet Fe. Hal 
ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa sebagian 
besar responden pernah mendapatkan informasi 



148     Prasetya Lestari, Widardo, Sri Mulyani, 2015. JNKI, Vol. 3, No. 3, Tahun 2015, 145-149

tablet Fe dari media elektronika yaitu sebesar 
26 responden. Untuk kategori pengetahuan baik 
hanya ada 2 responden dari 64 responden (3,1%) 
sedangakan kategori pengetahuan kurang berjumlah 
8 responden (12,5%). Hal tersebut sesuai dengan 
teori dalam Sukmadinata bahwa melalui berbagai 
media masa baik cetak maupun elektronik, berbagai 
informasi dapat diterima oleh masyarakat sehingga 
seseorang yang lebih sering terpapar media massa 
akan memperoleh informasi lebih banyak jika 
dibandingkan dengan orang yang tidak pernah 
terpapar informasi media(4). 

Pada penelitian ini masih terdapat responden 
dengan kategori pengetahuan kurang. Faktor yang 
dapat mempengaruhi kurangnya pengetahuan remaja 
putri tentang tablet Fe antara lain kurangnya informasi 
yang didapat oleh responden baik dari tenaga 
kesehatan, media masa, media elektronika maupun 
dari pihak keluarga, serta kemampuan dari responden 
untuk memahami informasi yang diberikan(5). Hal ini 
sesuai dengan hasil penelitian bahwa masih terdapat 18 
responden yang mengaku belum pernah mendapatkan 
informasi mengenai tablet Fe.

Selain hal tersebut pengetahuan kurang 
pada responden dikarenakan kurangnya pemberian 
informasi dari pihak puskesmas setempat yang 
bekerjasama dengan pihak sekolah melaui program 
UKS. Tidak adanya program pengenalan melalui 
pemberian informasi dan penyuluhan tablet Fe 
sebagai suplementasi gizi remaja di sekolah tersebut 
bisa jadi sebagai faktor kurangnya pengetahuan 
mengenai tablet Fe. Kurangnya kegiatan pemberian 
informasi yang bekerjasama dengan pihak sekolah 
menyebabkan pengetahuan dan kesadaran siswi 
mengenai tablet Fe menjadi minim, sehingga banyak 
siswi yang belum melakukan konsumsi tablet Fe 
saat menstruasi. 

Konsumsi tablet Fe saat menstruasi pada 
remaja putri di SMA N 2 Banguntapan Bantul 
berjumlah 8 responden (12,5%) dari 64 remaja putri 
kelas XI. Jumlah responden yang mengkonsumsi 
tablet Fe sebagai suplemen saat menstruasi 
tidak terlepas dari informasi, pengetahuan dan 
kesadaran dari remaja putri itu sendiri. Hal ini di 
dukung oleh penelitian oleh Suharto terhadap siswi 
SLTP dan SLTA di kabupaten Sleman DIY, hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 2,67% siswi 
mengkonsumsi tablet besi ketika sedang haid(3). 

Uji analisis dengan fisher exact untuk 
mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

pengetahuan dan konsumsi tablet Fe saat menstruasi 
pada remaja putri. Hasil uji fisher exact menunjukkan 
p-value=0,321, artinya tidak ada hubungan antara 
pengetahuan dengan konsumsi tablet Fe saat 
menstruasi pada remaja putri. Pada hasil analisis 
hubungan antara pengetahuan dengan konsumsi 
tablet Fe pada penelitian ini tidak ada hubungan yang 
bermakna antara kedua variabel tersebut. Kategori 
pengetahuan baik, tidak terdapat responden yang 
melakukan konsumsi tablet Fe saat menstruasi, 
sedangkan responden yang mengkonsumsi tablet 
Fe dengan kategori pengetahuan cukup berjumlah 
8 siswi.

Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang 
dilakukan oleh Dian terhadap 70 siswi di SMA 
Negeri 1 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes 
yang menunjukkan hasil tidak ada hubungan secara 
signifikan antara tingkat pengetahuan tentang 
anemia (p-value=0,416) dan tingkat konsumsi zat 
besi (p-value=0,592)(6). 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 
oleh oleh Fikawati bahwa ada perbedaan upaya 
pencegahan anemia melalui konsumsi suplemen 
tambah darah antara mahasiswa pendidikan gizi 
dan mahasiswa non pendidikan gizi. Hasil penelitian 
Nadimin menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 
dan pengetahuan berpengaruh terhadap upaya 
pencegahan anemia melalui konsumsi suplemen 
tambah darah. Perbedaan responden antara 
penelitian ini dengan penelitian Nadimin yang 
menggunakan mahasiswa pendidikan gizi, tentu 
mereka telah mendapatkan materi gizi yang lebih 
mendalam bila dibandingkan dengan siswi SMA 
ataupun mahasiswa non pendidikan gizi. Faktor 
yang mempengaruhi konsumsi bukan hanya 
pengetahuan saja melainkan masih ada faktor 
yang mempengaruhinya, seperti halnya pengalaman 
individu, faktor yang berasal dari dalam diri manusia 
itu sendiri, seperti emosi/kejiwaan yang memiliki 
sifat kebiasaan, body image, pemilihan dan arti 
makanan(7). 

Konsumsi yang merupakan salah satu 
bentuk perilaku yang sangat erat dipengaruhi oleh 
pengetahuan, namun sebelum orang berperilaku 
ada proses adopsi yang melandasi perilaku 
seseorang. Salah satu proses adopsi perilaku 
yaitu trial (mencoba), pada tahap ini orang telah 
mencoba perilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 
kesadaran, sikap terhadap stimulus. Apabila pada 
tahap trial ini seseorang mempunyai pengetahuan 
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tetapi tidak ada kesadaran dalam bertindak berarti 
proses adopsi perilaku tidak berhasil(5).

Perilaku (konsumsi tablet Fe) tidak hanya 
dipengaruhi oleh faktor intern yang meliputi 
pengetahuan, tetapi dipengaruhi oleh faktor ekstern 
antara lain lingkungan serta faktor intern lainnya yaitu 
kecerdasan, persepsi, emosi, motivasi yang berfungsi 
untuk mengolah rangsangan dari luar. Sehingga 
dapat dijelaskan jika pada kategori pengetahuan 
baik maupun cukup terdapat siswi yang tidak 
mengkonsumsi tablet Fe saat menstruasi bisa saja 
dikarenakan karena motivasi dan kesadaran yang 
rendah sehingga kemampuannya dalam mengolah 
rangsangan dari luar juga rendah(5).

Selain dipengaruhi oleh faktor perilaku dan 
pengetahuan, konsumsi tablet Fe pada remaja 
juga dipengaruhi oleh kurangnya minat untuk 
mengkonsumsi tablet Fe sebagai suplemen penambah 
darah saat menstruasi. Hal ini disebabkan karena 
individu merasa tidak sakit dan tidak memerlukan 
suplementasi, efek samping yang biasa ditimbulkan 
dari preparat tablet Fe, dan kurang diterimanya rasa 
dan warna pada tablet Fe. Banyaknya fortifikasi 
makanan yang banyak mengandung zat besi juga 
sebagai salah satu pemicu rendahnya konsumsi 
tablet Fe pada remaja(8). 

Beberapa keterbatasan penelitian ini antara lain 
adanya variabel–varibel luar yang mempengaruhi 
konsumsi tablet Fe belum dikendalikan dengan 
baik oleh peneliti, seperti alasan penggunaan tablet 
Fe pada responden, peran orangtua, kesadaran, 
minat, emosi/kejiwaan yang memiliki sifat kebiasaan, 
body image, ketersediaan tablet Fe, pengalaman 
individu serta sosial ekonomi. Namun peneliti 
berharap dengan pengetahuan yang cukup akan 
meningkatkan konsumsi tablet Fe saat menstruasi 
pada remaja putri.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah 
tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan 
konsumsi tablet Fe saat menstruasi pada remaja 
putri di SMA N 2 Banguntapan Bantul. 

Untuk institusi sekolah diharapkan diharapkan 
dapat meningkatkan peran dan fungsi UKS dengan 
membuat program-program penyuluhan oleh tenaga 
kesehatan, untuk meningkatkan pengetahuan 
siswi terhadap tablet Fe sehingga bisa berperilaku 
konsumsi tablet Fe saat menstruasi. Kerjasama 
pihak sekolah dengan dinas kesehatan terdekat 
melalui program UKS untuk mensosialisasikan dan 
merealisasikan pemberian suplementasi tablet Fe 
pada remaja putri saat menstruasi. Untuk penelitian 
selanjutnya diharapkan meneliti lebih lanjut mengenai 
pengetahuan dengan konsumsi tablet Fe dengan 
menambahkan penilaian kecukupan asupan zat 
besi individu melalui food recall, dengan metode 
penelitian secara preeksperimen atau kualitatif untuk 
meneliti faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap 
konsumsi tablet Fe pada remaja.
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Abstrak  
Latar belakang:. Anemia Gizi Besi pada remaja sampai saat ini masih menjadi permasalahan 

Kesehatan Masyarakat. Salah satu penanggulangan dan pencegahan dengan Pemberian Tablet 
Tambah Darah (TTD). Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengetahuan dengan kepatuhan 
mengkonsumsi TTD  
Metode: Desain penelitian yang digunakan yaitu cross sectional dengan sampel 153 siswi SMP 

Negeri 24 Kota Tangerang. Pengumpulan data dengan kuesioner, kadar Hemoglobin diukur dengan 
alat Quick Check Hb, tinggi badan dengan microtoise, berat badan dengan timbang digital HN 289. 
Data dianalisis menggunakan uji Chi Square dengan nilai signifikansi 0,005.  
Hasil: Proporsi anemia sebesar, siswi tidak sehat, malnutrisi, tidak patuh mengkonsumsi TTD secara 

berturut-turut yaitu 28,8%, 42,5%, 46,4%, dan 47,1%. Seluruh siswi mempunyai pengetahuan 
kategori cukup dan baik. Proporsi pengetahuan baik tentang anemia, zat besi, TTD secara berturut-
turut sebesar 76,5%, 21,6%, dan 52,8%. Ada hubungan signifikan pengetahuan anemia gizi besi, 

pengetahuan mengenai TTD (p value <0.005), sedangkan pengetahuan zat besi tidak berhubungan 
secara statistic, dengan kepatuhan mengkonsumsi TTD (p value = 0,233).  
Kesimpulan: Pengetahuan anemia, zat besi dan TTD berhubungan dengan kepatuhan siswi dalam  
mengkonsumsi TTD, kecuali pengetahuan zat besi. Diperlukan pengawasan dan 

pendampingan saat siswi mengkonsumsi TTD dan mencatat pada kartu monitoring.  
Kata kunci: Anemia gizi besi, pengetahuan, kepatuhan, remaja putri 

 
 
 

Analysis Of Knowledge To Compliance Of Iron-Fortified Formula Among 

Adolescents As Prevention And Treatment To Iron Deficiency Anemia 

 
Abstract  
Background: Iron deficiency anemia is reported as one of public health problem in Indonesia. Iron-
fortified formula is used as prevention of this health problem. This study was aimed to assessed 
knowledge with iron-fortified formula consuming adherence  
Methods: A cross sectional was conducted within 153 female students of SMP Negeri 24 Kota 

Tangerang. Data was collected using questionnaire. Hemoglobin levels were measured using means 
of the Quick Check Hb, height was measured using microtoise, and weight was measured using digital 
weighing HN 289. Chi Square test was used in a significance value of 0.005.  
Result: The proportion of anemia, malnourished, and disobedient to consume iron-fortified formula 

were 28.8%, 42.5%, 46.4%, and 47.1%. We found that all students had sufficient and good category 
knowledge. The proportion of good knowledge about anemia, iron, and iron-fortified formula were 
76.5%, 21.6%, and 52.8%, respectively. However, knowledge of iron was not statistically significant, 
with adherence to consuming iron-fortified formula (p value = 0.233).  
Conclution: Knowledge of anemia, iron and iron-fortified formula were related to students' compliance 

in consuming iron-fortified formula, except for knowledge of iron. Supervision and assistance are 
needed when students consume iron-fortified formula and record it on the monitoring card.  
Keywords: adolescent girls, compliance, iron nutritional anemia, knowledge  
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PENDAHULUAN 
Remaja merupakan populasi yang 

sedang dalam masa pertumbuhan dan 
perkembangan dengan rentang usia 10-24 tahun 

dan belum menikah
1
. Pada masa ini terjadi 

perkembangan kognitif, dan emosional serta 

pematangan sel telur dari sistem reproduksi. 
Hormon yang berperan yaitu luteinizing 

hormone, dan follicle-stimulating hormone
2
. 

Pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan 

zat gizi, baik zat gizi makro maupun zat gizi 
mikro

3
. Kebutuhan zat gizi akan terpenuhi 

apabila kwantitas dan kualitas nutrisi yang 
dikonsumsi sesuai dengan pedoman gizi 

seimbang, yaitu makan makanan beragam 
dengan frekuensi tiga kali sehari (Sarapan, 

makan siang dan makan malam), konsumsi 
sayur dan buah dua pertiga dari separuh 

piringku
4
. 

 
Data Global School Health Survey tahun 

2015, didapatkan 93.6% remaja kurang 
mengonsumsi sayur buah, dan lebih cenderung 
mengonsumsi makanan yang berpenyedap

5
. 

Kondisi ini beresiko untuk terjadi penyakit 

degeneratif dan anemia defisiensi besi. Angka 
kejadian anemia pada remaja putri di negara-
negara berkembang sebesar 27%, sedangkan di 
negara maju hanya 6%

6
. Hasil Riset Kesehatan 

Dasar tahun 2013, menunjukkan prevalensi 
anemia di Indonesia yaitu 21,7%, terjadi pada 
umur 5 -14 tahun sebesar 26,4% dan 15-24 
tahun sebesar 18,4%

4
. Penelitian di SMA 6 

Negeri Depok, Jawa Barat, menunjukkan 
prevalensi anemia pada remaja putri cukup 
tinggi, yaitu 46,4%

7
. 

 
Hasil survei Dinas Kesehatan Kota 

Tangerang Banten tahun 2010 menunjukan dari 

500 siswi yang diperiksa hemoglobin, 22,6% di 
antaranya mengalami anemia

8
. Anemia 

merupakan keadaan kadar hemoglobin (Hb) 
dalam darah kurang dari normal (<12gr/dl)

9
. 

Anemia gizi besi lebih sering terjadi pada 

remaja putri karena mengalami menstruasi, 
sehingga kebutuhan zat besi pada remaja putri 

tiga kali lebih besar dari pada laki-laki
10

. 

 
Berbagai upaya telah dilakukan  

pemerintah untuk pencegahan dan 
menanggulangi anemia gizi besi tersebut, seperti 
fortifikasi besi pada tepung, program edukasi  
gizi dan Program Pencegahan dan 

 
Penanggulangan Anemia Gizi Besi dengan 
Tablet Tambah Darah, yang diberikan satu tablet 

setiap minggu. Cakupan pemberian Tablet 
Tambah Darah (TTD) oleh Puskesmas melalui 

sekolah pada remaja putri sudah mencapai 
80,9% pertahun

11
. Namun anemia gizi besi pada 

remaja tetap tinggi. Berbagai faktor yang 
mempengaruhi kejadian anemia pada remaja, 

terutama remaja putri secara tidak langsung 
yaitu pengetahuan tentang anemia, pengetahuan 

gizi termasuk pengetahuan zat besi, pengetahuan 
tentang TTD, pola makan, dan kepatuhan 

minum TTD. Penelitian terdahulu menemukan 
ada hubungan pengetahuan gizi dan kepatuhan 

konsumsi TTD dengan anemia pada remaja 
putri

12
. Rikesdas 2018 menunjukkan jumlah 

remaja putri yang mengkonsumsi TTD setiap 
minggu atau ≥52 kapsul dalam satu tahun hanya 

sebesar 1,4%, sedangkan 98,6% remaja 
mengkonsumsi <52 kapsul/tahun

11
. Hal ini 

mencerminkan bahwa kepatuhan remaja putri 
dalam konsumsi TTD masih kurang baik. 

 
Mengingat anemia Gizi besi dapat 

menurunkan kualitas sumber daya manusia, dan 
remaja sebagai generasi penerus bangsa 

Indonesia, perlu diketahui analisis hubungan 
pengetahuan terhadap kepatuhan remaja dalam 

konsumsi TTD. Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Anemia Gizi Besi (PPAGB) 

pada remaja putri merupakan salah satu upaya 
yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi 

Banten dalam menurunkan prevalensi anemia 
yang masih tinggi pada remaja putri. Kegiatan 

ini berupa pemberian TTD kepada remaja putri 
satu tablet setiap minggu dan satu tablet setiap 

hari saat menstruasi selama 10 hari
13

. SMP 
Negeri 24 Kota Tangerang, Banten, merupakan 

salah satu institusi pendidikan yang telah 
menjalankan program pemberian TTD pada 

siswi, yang merupakan wilayah binaan 
Universitas Pembanguan Nasional Jakarta. Oleh 

sebab itu peneliti ingin menganalisis tingkat 
pengetahuan siswi tentang anemia gizi besi, 

pengetahuan zat besi dan pengetahuan Tablet 
Tambah Darah terhadap kepatuhan siswi dalam 

konsumsi TTD untuk mencegah dan 
menanggulangi anemia gizi besi. 

 

METODE 
Pendekatan Cross Sectional, Sampel 

adalah siswi SMP Negeri 24 Kota Tangerang,  
berjumlah 153 siswi. Pengumpulan data 
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pengetahuan dengan kuesioner yang berisi 

pengetahuan anemia gizi besi, pengetahuan zat 
besi, pengetahuan TTD, serta tingkat kepatuhan 

dalam mengkonsumsi TTD. Status anemia 
dengan mengukur Hemoglobin menggunakan 

alat Quick Check Hb, status gizi dengan 
mengukur tinggi badan memakai alat microtoise, 

berat badan dengan timbang digital HN 289. 
Analisis data meliputi univariat dan bivariat. 

Analisis bivariat dengan uji Chi Square. 
 

Penelitian dilaksanakan pada bulan April 
sampai dengan November 2019. Kriteria inklusi 

yaitu siswi SMP Negeri 24 Kota Tangerang 
berumur 12-15 tahun, telah mengkonsumsi 

Tablet Tambah Darah selama satu tahun, 
terdaftar menjadi siswi aktif dan bersedia terlibat 
dalam penelitian dengan menandatangani 

formulir Infomconsent. Kriteria eksklusi yaitu 
subjek tidak hadir atau mengundurkan diri dari 

penelitian. Kuesioner berisi pertanyaan 
mengenai karakteristik responden (umur dan 

uang saku perhari), karakteristik orang tua 
(pendidikan, pekerjaan, penghasilan), status gizi 

, status anemia, status kesehatan (menanyakan 
keluhan satu bulan terakhir, serta sakit yang 

dirasakan), pengetahuan siswi tentang anemia 
gizi besi, zat besi, dan TTD serta kepatuhan 

siswi dalam mengkonsumsi TTD. 

 

Pertanyaan pengetahuan tentang anemia 

gizi besi terdiri dari pengertian anemia gizi besi, 

standar hemoglobin yang normal bagi laki-laki 

dan perempuan, penyebab anemia gizi besi, 

tanda dan gejala anemia gizi besi, akibat dan 

dampak anemia gizi besi pada remaja (jumlah 16 

pertanyaan). Pengetahuan baik apabila siswi 

mendapatkan skor >76% (apabila siswi 

menjawab minimal 13 pertanyaan dengan benar) 

pengetahuan cukup apabila skor >56-76% 

(menjawab minimal 9 -12 pertanyaan dengan 

benar), pengetahuan rendah bila skor ≤56% 

(menjawab <9 pertanyaan dengan benar). 

Pertanyaan tentang pengetahuan zat besi terdiri 

dari pengertian zat besi, sumber zat besi, jenis 

zat besi, dampak kekurangan zat besi (jumlah 9 

pertanyaan). Pengetahuan baik apabila siswi 

mendapatkan skor >76% (menjawab minimal 7 

pertanyaan dengan benar), pengetahuan cukup 

apabila skor >56-76% (menjawab minimal 5- 6 

pertanyaan dengan benar), pengetahuan rendah 

bila skor ≤56% (menjawab <5 pertanyaan 

dengan benar). 

Pertanyaan tentang pengetahuan TTD 

terdiri dari pengertian, kandungan dan dosis, 

efek 

 
minum TTD (jumlah 7 pertanyaan). Pengetahuan 

baik apabila siswi mendapatkan skor >76% 

(minimal 6 pertanyaan dengan benar) pengetahuan 

cukup apabila skor >56-76% (minimal 4 sampai 5 

pertanyaan dengan benar), pengetahuan rendah 

bila skor ≤56% (menjawab <4 pertanyaan dengan 

benar). Pertanyaan tentang kepatuhan terdiri dari 7 

pertanyaan, yaitu kepatuhan waktu, kepatuhan 

dosis dan kepatuhan cara minum TTD. Selain itu 

ditanyakan faktor yang penting dilakukan sebelum 

meminum dan saat meminum TTD, seperti 

membaca petunjuk sebelum minum TTD, cairan 

yang  baik untuk  minum TTD, serta  minat 
responden untuk meminum TTD. Responden 

dikatakan patuh apabila seluruh pertanyaan 

dijawab dengan benar.   

 

Data dianalisis menggunakan uji Chi 
Square. Pengumpulan data dilakukan pada bulan 
Juni 2019, setelah mendapatkan persetujuan etik 
dari komisi etik UPN”Veteran” Jakarta. yaitu no 

B/255/V/2019/KEPK. 

 

HASIL  
Hasil penelitian didapatkan rentang baya 

responden berada antara 13 s/d 15 tahun, dengan 
prevalensi terbanyak pada usia 14 tahun 
sebanyak 66,7%. Rata-rata uang saku responden 

setiap hari Rp 17,000. dengan rentang antara Rp 
10.000 sampai Rp 25.000. Responden yang 
mendapatkan uang saku lebih dari rata-rata 
sebanyak 44,4% (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan 
Karakteristik Responden   

 
Karakteristik 

Frekuensi Persentase 
 

 
(n) (%)  

  
 

    
 

 Usia   
 

 13 tahun 33 21,6 
 

 14 tahun 102 66,6 
 

 15 tahun 18 11,8 
 

 Uang Saku   
 

 Rendah 85 55,6 
 

 Tinggi 68 44,4 
 

    
  

 

Distribusi tingkat pendidikan ayah dan ibu 

responden menunjukkan 77,8 % ayah responden 

dan 70,6 % ibu responden berpendidikan tinggi, 

sebagian besar pekerjaan ayah responden (60,8%) 

karyawan, baik sebagai pegawai negeri, maupun 

karyawan swasta. Penghasilan orang tua siswi 

(51,7%) lebih dari 
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upah minimum kota Tangerang (Rp 3.869.710,-) 

(Tabel 2). 

 

Tabel 2. Distribusi frekuensi berdasarkan 

karakteristik orang tua responden   

Karakteristik Jumlah 
Persentase 

 

(%)  

  
 

   
 

Pendidikan Ayah   
 

Rendah( SD, SMP) 33 22,2 
 

Tinggi ( SMA, PT) 119 77,8 
 

   
 

Pendidikan Ibu   
 

Rendah( SD, SMP) 45 29,4 
 

Tinggi( SMA, PT) 108 70,6 
 

   
 

Pekerjaan Ayah   
 

Buruh 21 13,8 
 

Wiraswasta 39 25,4 
 

Karyawan 
93 60,8  

(PNS/POLRI/Swasta  

  
 

   
 

Pekerjaan Ibu   
 

Tidak bekerja 99 64,7 
 

Bekerja 54 35,3 
 

   
 

Penghasilan Ayah   
 

< UMK Tangerang 74 48,3 
 

≥ UMK Tangerang 79 51,7 
   

Hasil penelitian didapatkan 28.8% 
responden mengalami anemia. Responden yang 
mengatakan tidak sehat dalam satu bulan 

terakhir berjumlah 42,5%. Malnutrisi 46,4% 
(kurus 37,9 %, gemuk 2,0 % dan obesitas 6,5% 
(Tabel 3). Hasil penelitian didapatkan seluruh 

responden berpengetahuan kategori baik dan 
cukup, tentang anemia, zat besi dan TTD. 
Hampir separuh (47,1%) remaja putri tidak 
patuh dalam mengkonsumsi TTD (Tabel 4). 

 

Tabel 3. Distribusi frekuensi berdasarkan 

keadaan kesehatan, status gizi dan status anemia 
gizi   

 Keluhan Keadaan Frekuensi Persentase 
 Kesehatan (n) (%) 
    

 Tidak sehat 65 42,5 

 Sehat  88 57,5 

 Status Gizi   

 Normal 82 53,6 

 Malnutrisi 71 46,4 

 - Kurus 58 37,9 

 - Gemuk 3 2,0 

 - Obesitas 10 6,5 
    

 Status Anemia   

 Anemia 44 28,8 

 Tidak anemia 109 71,2 
     

 
Tabel 4.  Distribusi pengetahuan anemia, 

kepatuhan konsumsi TTD, pengetahuan zat besi 

dan kejadian anemia  
 

 
Kategori Jumlah 

Persentase 
 

 
(%)  

   
 

    
 

 Pengetahuan anemia   
 

 gizi besi   
 

 Baik 117 76,5 
 

 Cukup 36 23,5 
 

    
 

 Pengetahuan TTD   
 

 Baik 73 47,7 
 

 Cukup 80 52,3 
 

     

 Pengetahuan zat besi   
 

 Baik 33 21,6 
 

 Cukup 120 78,4 
 

    
 

 Kepatuhan konsumsi   
 

 TTD   
 

 Patuh 81 52,9 
 

 Tidak patuh 72 47,1 
 

    
  

 

Hasil penelitian menunjukkan responden 
dengan pengetahuan anemia gizi besi kategori 
baik 68 orang (58,1%) patuh dalam 
mengkonsumsi TTD, sedangkan responden yang 

berpengetahuan cukup hanya 49 orang (41,9%) 
patuh dalam mengkonsumsi TTD (p value= 
0,034; OR=2,45; 95% CI 1,134-5,318) dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan 

antara pengetahuan anemia gizi besi dengan 
kepatuhan dalam mengkonsumsi TTD.  

Hasil analisis didapatkan siswi yang 
berpengetahuan kategori baik mempunyai 
peluang 2,45 kali patuh mengkonsumsi Tablet 

Tambah Darah, dibandingkan dengan responden 
yang berpengetahuan cukup. Responden dengan 
pengetahuan zat besi kategori baik 21 (63,6%) 
patuh dalam konsumsi TTD, sedangkan diantara 

responden dengan pengetahuan cukup, hanya 
50% yang patuh dalam konsumsi TTD (p 
value=0,233) sehingga ditetapkan tidak ada 
hubungan signifikan antara pengetahuan zat besi 

dengan kepatuhan konsumsi TTD. 
Hasil analisis hubungan pengetahuan 

TTD dengan kepatuhan konsumsi TTD, 
didapatkan bahwa responden yang 
berpengetahuan kategori baik ada 60 orang 
(82,2%) patuh dalam konsumsi TTD, sedangkan 
diantara responden yang berpengetahuan cukup 
hanya 26,3% yang patuh dalam konsumsi Tablet 
Tambah Darah (p value=0,001; OR=12,967; 
95% CI 5,947- 28,272). Hal ini dapat 
disimpulkan ada hubungan signifikan antara 
pengetahuan TTD dengan kepatuhan 
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dalam mengkonsumsi TTD. Siswi yang mempunyai pengetahuan baik tentang TTD memiliki peluang 
12,967 untuk patuh dalam mengkonsumsi TTD (Tabel 5) 

 

Tabel 5. Hubungan pengetahuan konsumsi tablet besi 
 

  Kepatuhan       
 

Variabel 
    

Total % 
P-   

 

patuh % 
Tidak 

% 
Value 

OR 95% CI 
 

   
 

 

patuh 
   

 

         
 

         
 

Pengetahuan anemia         
 

Baik 68 58,1 49 41,9 117 100  2,455 (1,134-5,318) 
 

       0,034   
 

Cukup 22 21,2 82 78,8 104 100    
 

         
 

Pengetahuan zat besi         
 

Baik 21 63,6 12 36,4 33 100  1,750 (0,791-3,873) 
 

       0,233   
 

Cukup 60 50,0 60 50,0 120 100    
 

        
 

Pengetahuan Tablet Tambah Darah        
 

Baik 60 82,2 13 17,8 73 100  12,967 (5,947-28,272) 
 

       0,001   
 

Cukup 21 26,3 59 73,8 80 100    
 

          
 

 

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan rentang 

baya responden berada antara 13 s/d 15 tahun, 
dengan prevalensi 66.7% berumur 14 tahun. 

Usia tersebut merupakan tahap pertumbuhan dan 
perkembangan tercepat kedua setelah bayi dalam 

siklus kehidupan, baik pertumbuhan fisik, 
psikologis maupun intelektual

4
. Organ 

reproduksi dan seksualitas mulai matang, 
sehingga mampu berproduksi, remaja putri 

ditandai dengan timbulnya menstruasi pertama
2
. 

Pada masa ini pengaruh teman sebaya semakin 

meningkat, memahami orang lain dan menjalin 
persahabatan dengan teman yang sifat relatif 

sama dengan dirinya
14

. 
Uang saku merupakan uang yang 

dibawa responden, yang digunakan untuk jajan  
dan keperluan lain. Hasil penelitian 
menunjukkan rata-rata uang saku setiap hari Rp 

17,000, dengan rentang antara Rp 10.000 s/d Rp 
25.000. Responden yang mendapatkan uang 
saku lebih dari rata-rata sebanyak 44,4%. 

Penelitian Pratiwi (2016) menyatakan uang saku 
yang rendah beresiko 2,995 kali mengalami 

 
 

 

anemia dibandingkan dengan uang saku tinggi
15

. 
Hasil wawancara dengan beberapa responden, 
mengatakan uang saku selain untuk jajan, juga 

digunakan untuk transportasi. Penelitian 
Syamsiah menemukan 34,7% uang saku juga 
digunakan untuk biaya transportasi

16
. 

Tingkat pendidikan merupakan salah 
satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan

17
. 

Hasil penelitian didapatkan pendidikan ayah dan 
ibu responden sebagian besar tinggi. Orang 
tua yang mempunyai tingkat pendidikan 
tinggi, mempunyai pengetahuan dan pengalaman 
serta wawasan lebih luas, mudah mengikuti 
perkembangan modernisasi, mudah mencerna 
informasi terutama informasi berkaitan dengan 
anemia gizi besi

18
. Pendidikan berkaitan dengan 

pekerjaan, dan penghasilan, hasil penelitian 
menemukan seluruh ayah responden mempunyai 
pekerjaan tetap, sebagian besar bekerja sebagai 
karyawan, dan lebih dari separuh penghasilan 
orang tua responden melebihi upah minimum. 
Penghasilan salah satu faktor yang 
mempengaruhi kemampuan dalam menyediakan  
fasilitas- 
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fasilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup keluarga. Keluarga dengan 
penghasilan tinggi akan mampu menyediakan 
jenis makanan beragam dan jumlah makanan 
yang dibutuhkan untuk kesehatan

19
. 

Sehat secara awam merupakan keadaan 
seseorang dalam keadaan tidak sakit, dan tidak 
ada keluhan, serta dapat melakukan kegiatan  
sehari-hari

20
. Keadaan kesehatan yang kurang 

baik merupakan salah satu penyebab anemia. 
Keadaan kesehatan pada penelitian ini yaitu 
kondisi kesehatan responden dalam satu bulan 

terakhir, berdasarkan pengakuan responden. 
Hasil penelitian menunjukkan responden yang 
mengatakan tidak sehat dalam satu bulan 
terakhir berjumlah 42,5%  
. Hasil wawancara didapatkan keluhan 
siswi yaitu, pusing, mata berkunang-kunang, 
lemas, dan kadang nafas terasa agak sesak, flu 
dan batuk. Ada kecenderungan sebagian gejala 
yang dirasakan responden ini sama dengan 
gejala anemia gizi besi

10
. 

Status gizi merupakan keadaan tubuh 
akibat makanan yang dikonsumsi, hasil 
penelitian menunjukkan responden yang 

mengalami status gizi kurang (kurus) 37,9 %, 
status gizi lebih sebanyak 2.0 % dan obese 6.5%. 
Status gizi kurang disebabkan asupan gizi yang 
tidak seimbang, dan penyakit infeksi, dan status 

gizi lebih dan obese berdampak pada gangguan 
kesehatan, seperti penyakit degeneratif dan 
kecenderungan untuk tetap obesitas pada masa 
dewasa

21
. 

Anemia pada remaja putri merupakan 
suatu keadaan kadar hemoglobin lebih rendah 
dari normal (<12 gr%), hasil penelitian 
menunjukkan 28.8 % siswi terkena anemia. 
Penyebab nemia remaja putri diantaranya karena  
menstruasi yang mengeluarkan darah 
mengandung zat besi

21
. Kekurangan zat besi 

didalam tubuh mengakibatkan terganggunya 
koordinasi motorik dan fokus perhatian

23
. Hal 

ini dapat menimbulkan kurang konsentrasi 
dalam belajar, daya tahan tubuh menurun, lelah, 
letih dan lemah, serta mudah terserang penyakit. 

Pengetahuan merupakan salah satu 
domain perilaku yang sangat berperan dalam 
perubahan perilaku seseorang

16
. Hasil penelitian 

didapatkan seluruh responden berpengetahuan 
kategori baik dan cukup tentang anemia. 
Pengetahuan yang baik tentang anemia 
berpengaruh pada perilaku mencegah dan 
menanggulangi anemia gizi besi. 

 
 

 
 

  
Hasil penelitian menunjukkan 76,5%. 

Responden mempunyai pengetahuan kategori 
baik tentang anemia gizi besi, selebihnya 
berpengetahuan cukup. Pengetahuan yang baik 
tentang anemia merupakan salah satu faktor 

penentu kepatuhan dalam mengkonsumsi Tablet 
Tambah Darah. Zat besi merupakan zat mikro 
elemen yang esensial bagi tubuh, diperlukan 

terutama dalam sintesis hemoglobin. 

Mempertahankan sel darah merah, yang 
digunakan untuk sirkulasi oksigen

13
. Zat besi 

bersumber dari makanan hewani dan nabati. 
Penyerapan dalam tubuh dipermudah oleh 

vitamin C. Zat yang menghambat penyerapan, 
yaitu tannin, pada kandungan teh

24
. Pengetahuan 

remaja tentang zat besi sangat penting, untuk 

mencegah anemia. Hasil penelitian didapatkan 
pengetahuan kategori baik 21.6 %, selebihnya 
kategori cukup. Analisis hubungan pengetahuan 
zat besi dengan kepatuhan konsumsi Tablet 

Tambah Darah didapatkan, tidak ada hubungan 
antara pengetahuan zat besi dengan tingkat 
kepatuhan konsumsi TTD. 

Pengetahuan merupakan dasar dari 
kemauan seseorang untuk bertindak. Hasil 
penelitian didapatkan 47,7% pengetahuan 

responden tentang TTD kategori baik, 
selebihnya kategori cukup. Walaupun 
pengetahuan responden dalam kategori baik dan 
cukup, namun kepatuhan dalam mengkonsumsi 
TTD masih rendah. Riset Kesehatan Dasar 2018 
menemukan remaja putri yang teratur 
mengkonsumsi TTD setiap minggu, hanya 
sebesar 1,4%

5
. Hasil penelitian menunjukkan 

hampir separuh (47,1 %) remaja putri tidak 
patuh mengkonsumsi TTD. Ketidakpatuhan 
remaja ini merupakan salah satu kesulitan dalam 
mencegah dan menanggulangi anemia. Remaja 
dikatakan patuh apabila dapat mengkonsumsi 
TTD satu tablet setiap minggu, dan satu tablet 
setiap hari pada saat menstruasi

13
. Kami 

menemukan bahwa individu dengan 
pengetahuan kategori baik mempunyai peluang 
5.947 kali untuk patuh dalam konsumsi TTD 
dibandingkan dengan responden dengan 
pengetahuan cukup. Penelitian ini tidak berbeda 
dengan hasil penelitian Rizka Angrainy dkk 
(2019) yang menunjukkan responden 
pengetahuan cukup lebih banyak terkena anemia 

dibandingkan responden dengan pengetahuan 
baik dengan P value < α 0,001

25
. 
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SIMPULAN 

Pengetahuan tentang anemia gizi besi, TTD 
berhubungan dengan kepatuhan siswi dalam 

mengkonsumsi TTD, kecuali pengetahuan zat 

besi. Tingginya prevalensi anemia gizi besi pada 
siswi dan kurangnya kepatuhan siswi dalam 

mengkonsumsi TTD, kami menyarankan perlu 

pengawasan dan pendampingan dalam konsumsi 

TTD di SMP Negeri 24 Kota Tangerang. 
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ABSTRACT 

The healthy generation is passed down from the previous healthy generation. For that we need 
good preparation so that when a pregnant woman is in optimal healthy condition. Healthy 
conditions will give birth to a healthy generation. Long before becoming pregnant, young women 
must be prepared to have good health habits. The purpose of this study was to determine 
compliance with the consumption of added blood tablets in adolescent girls between urban and 
regional areas. This type of research is descriptive which illustrates adherence of young women 
in consuming blood-added tablets. The population / research subjects in this study were young 
women who were targeted by the Fe supplementation delivery program. Schoolgirls have 
received an added blood packet. In its development there are students who are obedient and 
there are students who are less obedient in consuming Fe supplementation. For schools in the 
regions, the consumption of blood added tablets 100% of respondents spend the added blood 
tablets that have been received. While for students who are in urban areas who spend less than 
50% add blood tablets. The conclusion that there are still many cases of anemia in schoolgirls 
who are taking the program added to the tablet added blood. This can be attributed to the 
awareness that is still lacking in consuming blood-added tablets. It is recommended for schools 
to be able to help make students aware of consuming blood added tablets that have been given 
from the government.  
Keywords: anemia, adolecencts, Fe supplementation 

 

ABSTRAK 

Generasi yang sehat diturunkan dari generasi sehat sebelumnya. Untuk itu perlu persiapan 
yang baik supaya ketika wanita hamil kondisinya sehat optimal. Kondisi yang sehat akan 
melahirkan generasi yang sehat. Jauh sebelum hamil remaja putri harus disiapkan untuk 
memiliki kebiasaan yang baik di bidang kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kepatuhan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri antar wilayah kota dan 
daerah. Jenis penelitian adalah deskriptif yang menggambarkan kepatuhan remaja putri dalam 
mengkonsumsi tablet tambah darah. Populasi/subjek penelitian dalam penelitian ini adalah  
remaja putri yang menjadi sasaran program pemberian tablet FE. Siswi sudah mendapat paket 
tambah darah. Dalam perkembangannya ada siswi yang patuh dan ada siswi yang kurang 
patuh dalam mengkonsumsi TTD. Untuk sekolah yang berada di daerah, konsumsi tablet 
tambah darah 100% responden menghabiskan tablet tambah darah yang sudah diterima. 
Sementara untuk siswi yang berada di perkotaan siswi yang yang menghabiskan tablet tambah 
darah kurang dari 50%. Kesimpulan bahwa masih banyak kasus anemia pada siswi yang 
sedang mengikuti program konsumsi tablet tambah darah. Hal ini bisa dikaitkan dengan 
kesadaran yang masih kurang dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Disarankan untuk 
pihak sekolah agar dapat membantu menyadarkan siswa dalam mengkonsumsi tablet tambah 
darah yang sudah diberikan dari pemerintah. 
Kata Kunci:, anemia, remaja putri, tablet tambah darah 
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Pendahuluan 
Kualitas hidup sumber daya 

manusia dimulai semenjak masih dalam 
kandungan. Generasi yang sehat 
diturunkan dari generasi sehat 
sebelumnya. Untuk itu perlu persiapan 
yang baik supaya ketika wanita hamil 
kondisinya sehat optimal. Kondisi yang 
sehat akan melahirkan generasi yang 
sehat. Jauh sebelum hamil remaja putri 
harus disiapkan untuk memiliki kebiasaan 
yang baik di bidang kesehatan. 

Gambaran kejadian anemia secara 
nasional dapat dilihat berdasarkan data 
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2013). 
Karakteristik anemia pada remaja di 
Indonesia tahun 2013 dikelompokkan 
berdasarkan umur 5-14 tahun 26,4%, 15-
24 tahun 18,4%, 25-34 tahun 16,9%, 35-
44 tahun 18,3%, 45-54 tahun 20,1%, 55-
64 tahun 25,0%, 65-74 tahun 34,5%. 
Karakteristik anemia berdasarkan jenis 
kelamin, laki-laki 18,4% dan perempuan 
23,4%. Jumlah anemia diseluruh 
Indonesia sebesar 21,7% (Riskesdes, 
2013). Berdasarkan data tersebut, remaja 
putri masih perlu perhatian khusus untuk 
terbebas dari anemia. Karena bila wanita 
hamil mengalami anemia maka kualitas 
anaknya menjadi kurang baik. 

Kementerian kesehatan melalui 
dirjen Kesehatan Masyarakat 
mengeluarkan surat edaran No. 
HK.03.03/V/0595/2016 tentang pemberian 
tablet tambah darah pada rematri dan 
wanita usia subur. Pemerintah melakukan 
upaya preventif dengan memberikan tablet 
tambah darah untuk remaja putri dan 
wanita usia subur khususnya yang sedang 
hamil. Tablet ini diberikan gratis, 
sedangkan untuk wanita subur yang tidak 
dalam kondisi hamil diupayakan untuk 
konsumsi tablet tambah darah secara 
mandiri.(Dirjen Kesmas, 2016). 

Peneliti melakukan studi 
pendahuluan di sebuah SMP dengan 
mengukur kadar HB. Dari 133 rematri 
yang di ukur kadar HB nya, 67 (59,3%) 
rematri pada sekolahan tersebut 
mengalami anemia. 

Penelitian yang dilakukan oleh 
Yuniarti (2015) memberikan gambaran 
bahwa dari responden yang ikut dalam 
penelitian, berdasarkan kepatuhan minum 
tablet Fe di bedakan menjadi kelompok 

patuh dan tidak patuh. Pada kelompok 
yang patuh 79,3 tidak mengalami anemia. 
Sedangkan pada kelompok yang tidak 
patuh ada 70 % yang mengalami anemia. 
Ini menunjukkan bahwa program 
suplementasi FE dapat menurunkan 
kejadian anemia pada rematri. 

Penelitian tentang kepatuhan 
konsumsi tablet tambah darah memang 
sudah pernah dilakukan. Namun penelitian 
untuk mengamati kepatuhan di lingkungan 
kota dengan lingkungan daerah belum 
pernah dilakukan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui gambaran kepatuhan 
konsumsi tablet tambah darah pada 
remaja putri di lingkungan perkotaan 
dengan yang di lingkungan daerah. 

 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian adalah deskriptif 
yang menggambarkan kepatuhan remaja 
putri dalam mengkonsumsi tablet tambah 
darah. Populasi/subjek penelitian dalam 
penelitian ini adalah  remaja putri yang 
menjadi sasaran program pemberian 
tablet FE. Peneliti mengambil subjek siswi 
SLTP yang berlokasi di wilayah kota 
administrative dan di wilayah daerah jauh 
dari pusat perkotaan. 

Sekolah yang di ambil adalah satu 
sekolah negeri mewakili daerah 
perkotaan, satu sekolah negeri mewakili 
daerah bukan kota dan satu sekolah 
swasta. Peneliti mengambil sampel untuk 
memberikan gambaran pelaksanaan 
pemberian TTD masing masing 10 siswi 
setiap tingkatan kelas. Total survey 
dilakukan pada 90 siswi dari tiga SLTP. 

Pengumpulan data primer dalam 
penelitian ini dilakukan dengan 
membagikan kuesioner melalui guruUKS. 
Data diolah, ditabulasikan dan ditampilkan 
menggunakan table dan dijelaskan secara 
deskriptif. 

 
Hasil dan Pembahasan  

Tablet tambah darah adalah 
suplemen yang mengandung zat besi. Zat 
besi adalah mineral yang dibutuhkan 
untuk membentuk sel darah merah 
(Hemoglobin) (Kemenkes, 2014). Strategi 
operasional penanggulangan anemia gizi 
dilakukan melalui pendekatan multi 
sektoral untuk mencapai kepada sasaran 
yang diinginkan, seperti pada rematri, 
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calon pengantin, ibu hamil/nifas dan 
pekerja wanita. 

Program penanggulangan anemia 
gizi pada WUS dan rematri ditujukan 
untuk mempersiapkan kondisi fisik wanita 
sehingga tidak menurunkan prestasi 
belajar dan olah raga, kemampuan fisik 
meningkat, produktifitas kerja meningkat 
serta mempersiapkan menjadi ibu yang 
sehat. Pelaksanaan Program 
Penanggulangan Anemia Gizi 
berlandaskan pada kemitraan dan 
pendekatan keluarga, yang berarti 
penanggulangan anemia gizi harus 
merupakan upaya dari berbagai sektor 
terkait dan swasta serta kelompok 
masyarakat dengan pendekatan 
pemberdayaan keluarga. 
Pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk 
kerjasama saling menguntungkan terbuka 
dan setara guna meningkatkan status 
kesehatan Rematri melalui kemitraan, 
mobilisasi potensi dan pemberdayaan 
keluarga (Kemenkes,2016). 

Strategi operasional 
penanggulangan anemia gizi pada 
rematri dijabarkan dalam 2 kegiatan 
pokok (Kemenkes, 2016). Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi (KIE) Kegiatan KIE 
seperti penyuluhan, konseling, promosi, 
kampanye dan lainnya tentang anemia 
dan TTD merupakan kegiatan yang 
sangat penting dalam rangka 
meningkatkan pengetahuan, sikap dan 
perilaku keluarga tentang kesehatan dan 
gizi khusunya bagi rematri. Promosi juga 
dilakukan untuk meningkaktan konsumsi 
keluarga dalam konsumsi sumber-sumber 
zat besi dari hewan, sayuran dan buah-
buahan yang banyak mengandung 
vitamin C untuk meningkatkan daya serap 
besi terurama yang dari sumber nabati. 
Suplementasi Tablet Tambah Darah 
(TTD) Tablet tambah darah (TTD) adalah 
suplemen zat gizi yang mengandung 60 
mg besi elemental dan 0,5 mg asam folat 
(sesuai rekomendasi WHO). TTD bila 
diminum secara teratur dan sesuai aturan 
dapat mencegah dan menanggulangi 
anemia gizi. Bagi rematri dianjurkan 
minum TTD secara rutin dengan dosis 1 
tablet setiap minggu dan 1 tablet setiap 
hari pada masa haid. 

Pemberian TTD dengan komposisi 
terdiri dari 60 mg zat besi elemental 

(dalam bentuk sediaan Ferro furamat atau 
Ferro Glukonat) dan 0,40 mg asam folat 
pada rematri usia 12-18 tahun diintitusi 
pendidikan (SMP dan SMA atau yang 
sederajat) dan untuk Wanita Usia Subur 
(WUS) usia 15-49 tahun di institusi 
tempat kerja. 

Pelaksanaan program pemberian 
TTD bagi rematri dilakukan dengan 
ketentuan pemberian TTD dengan dosis 
1 (satu) tablet per minggu sepanjang 
tahun. Pemberian TTD dilakukan untuk 
rematri usia 12-18 tahun. Pemberian TTD 
pada rematri melalui UKS/M d institusi 
pendidikan (SMP dan SMA atau yang 
sederajat) dengan menentukan hari 
minum TTD bersama setiap minggunya 
sesuai kesepakatan di wilayah masing 
masing.  

Implementasi pemberian tablet 
tambah darah (TTD) pada remaja putri 
dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan 
mengkonsumsi tablet tambah darah yang 
dilakukan remaja putri. Merupakan 
program pemerintah melalui pengelola 
program gizi puskesmas dilakukan di 
sekolah dengan sasaran remaja putri, 
melibatkan guru Usaha Kesehatan 
Sekolah (UKS) atau mata pelajaran lain 
yang berhubungan. Gambaran survey 
pelaksanaan pemberian TTD pada remaja 
putri SLTP ditampilkan pada tabel 1. 

 
Berdasarkan tabel 1 dapat di 

ketahui bahwa responden sudah terpapat 
informasi tentang bahaya anemia , cara 
mengatasi dan pencegahan nya juga 
gejala anemia. Informasi paling banyak 
diperoleh dari petugas kesehatan dan 
tempat pelayanan kesehatan. Selain itu 
informasi juga diperoleh melalui media. 
Media yang paling banyak dimanfaatkan 
oleh informan adalah televisi. 

Informasi tentang pentingnya tablet 
tambah darah untuk remaja putri juga 
sudah diketahui oleh siswi. Informasi 
tersebut terkait cara minum tablet tambah 
darah. Siswi juga terpapar informasi 
tentang manfaat minum tablet tambah 
darah bagi remaja. Jumlah tablet tambah 
darah yang harus dikonsumsi oleh remaja 
yaitu satu tablet setiap minggu juga sudah 
diketahui oleh sebagian besar responden.  
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Tabel 1.  Gambaran survey Persiapan dan Sosialisasi pemberian TTD pada Siswi SLTP 

 

NO Pertanyaan SMPN 
Daerah 

SMPN Kota SMP Swasta 

1. Pernah mendapatkan informasi tentang anemia/kurang darah 

YA 30 30 30 

TIDAK  0 0 0 

2 Informasi apa saja yang didapatkan (jawaban boleh lebih dari 1) 

Bahaya anemia bagi remaja 14 22 6 

Cara mengatasi anemia/kurang 
darah 15 26 19 

Gejala anemia/kurang darah 12 19 20 

Lainnya ……….. 0 0 0 

3 Dari mana mendapatkan informasi tersebut (jawaban boleh lebih dari 1) 

TV 12 3 2 

Radio 0 0 1 

Koran/Majalah 4 0 0 

Dokter/Perawat/Bidan 24 4 23 

Puskesmas/Pustu 4 29 17 

Lainnya ……….. 0 0 1 

4 Apakah pernah mendapatkan informasi tentang tablet tambah darah untuk remaja 
putri 

YA 30 30 30 

TIDAK  0 0 0 

5 Informasi apa saja yang didapatkan (jawaban boleh lebih dari 1) 

Cara minum tablet tambah darah 5 23 8 

manfaat minum tablet tambah 
darah bagi remaja 22 27 26 

Remaja putri butuh 1 
tablet/minggu 8 18 15 

Lainnya ……….. 0 0 0 

6 Dari mana mendapatkan informasi tersebut (jawaban boleh lebih dari 1) 

TV 12 3 0 

Radio 0 0 1 

Koran/Majalah 4 0 2 

Dokter/Perawat/Bidan 25 3 22 

Puskesmas/Pustu 5 28 14 

Lainnya ……….. 0 0 0 

Tabel 2 menunjukkan data bahwa 
siswi sudah mendapatkan tablet tambah 
darah program pencegahan anemia. 
Secara umum siswi yang menjadi 
responden sudah pernah minum tablet 
tambah darah semua. 

Dalam perkembangannya ada siswi 
yang patuh dan ada siswi yang kurang 
patuh dalam mengkonsumsi TTD. 
Kepatuhan bervariasi, berdasarkan 
keterlibatan pihak sekolah. Pada sekolah 

yang guru UKS terlibat langsung dalam 
pelaksanaan minum TTD, tercatat seluruh 
informan mengkonsumsi TTD. Pada 
sekolah yang sama sekali tidak ada yang 
dilibatkan dalam konsumsi TTD, sebagian 
besar siswi tidak minum sisa tablet tambah 
darah yang di berikan. Sedangkan pada 
sekolahan yang melibatkan siswi dalam 
pelaksanaan minum TTD, sebagian besar 
siswi patuh dalam konsumsi TTD.
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Tabel 2.  Gambaran survey Pelaksanaan Kegiatan pemberian TTD pada Siswi 
 

NO Pertanyaan SMPN 
Daerah 

SMPN Kota SMP Swasta 

1. Apakah anda pernah minum tablet 
tambah darah    

YA 30 30 30 

TIDAK (lanjut no 8) 0 0 0 

2 Tablet tambah darah yang diminum 
setiap minggu 

1 (30 
informan) 1(24informan) 1(30 informan) 

3 Kapan anda minum tablet tambah darah 

Kadang kadang 12 26 11 

Rutin setiap    hari   /   minggu    /    
bulan (coret yang tidak perlu) 18 2 19 

Tidak pernah 0 2 0 

4 Dari mana mendapatkan tablet tambah darah 

Beli/biaya sendiri 0 2 0 

Mendapatkan paket tambah darah 30 30 30 

5 Jika mendapatkan paket, berapa jumlah tablet yang diterima 

tablet/minggu 1 0 1 

tablet/bulan 0 4 0 

6 Apakah tablet tambah darah yang didapatkan selalu diminum sampai habis 

YA 30 12 19 

TIDAK (lanjut no 8) 0 18 11 

7 Jika jawaban ya, kenapa alasannya (jawaban boleh lebih dari 1) 

Mengikuti nasehat petugas 
kesehatan 17 4 15 

Supaya menjadi remaja yang sehat 25 10 16 

Mengikuti nasihat teman/keluarga 0 2 1 

Lainnya ……….. 0 0 0 

8 Kendala dalam minum TTD 

Mual 3 1 9 

Bosan 1 0 0 

Tidak suka baunya 0 2 2 

Tidak suka rasanya 1 4 1 

Malas 0 8 5 

Merasa tidak perlu 0 2 0 

Tidak tahu manfaatnya 0 0 0 

Lainnya ……….. 0 0 0 

 
Gambaran tersebut dapat 

dijelaskan berdasarkan hasil penelitian 
sebelumnya. Hasilnya  menunjukkan 
bahwa adanya dukungan yang diberikan 
oleh orangtua dalam mengonsumsi TTD 
tidak menjamin subjek patuh 
mengonsumsi TTD. Hal ini dapat terjadi 
karena orangtua hanya mengingatkan 
saja tanpa memastikan subjek benar-
benar mengonsumsi TTD sehingga 
tidak ada dorongan dalam diri subjek 
untuk patuh mengonsumsi TTD sesuai 
anjuran. Sedangkan mayoritas subjek 
(75,4%) mendapatkan dukungan guru 

yang baik untuk mengonsumsi TTD. 
Dukungan guru pun diketahui berbeda 
nyata antara ketiga kelompok perlakuan 
(p<0,05). Berbeda dengan dukungan 
orangtua, terdapat hubungan antara 
dukungan guru dengan kepatuhan 
konsumsi TTD (p=0,000) Nuradhiani 
(2018). 

Seluruh siswi telah mendapatkan 
paket tambah darah secara gratis. 
Namun meskipun sudah mendapatkan 
secara gratis tidak semua siswi 
menghabiskan tablet tambah darahnya. 
Untuk sekolah yang berada di daerah, 

16 

http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/JSK/


JURNAL SAINS KEBIDANAN 

 Vol. 1                     No. 1                         November 2019

 
Copyright @2019 JURNAL SAINS KEBIDANAN   
http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/JSK/ 

2 

konsumsi tablet tambah darah 100% 
responden menghabiskan tablet tambah 
darah yang sudah diterima. Sementara 
untuk siswi yang berada di perkotaan 
siswi yang yang menghabiskan tablet 
tambah darah kurang dari 50%. 

Siswi juga mengalami kendala 
dalam minum TTD, kendala yang 
dialami antara lain ada rasa mual, tidak 
suka sengan bau ataupun rasa. Dan 
kendala yang lain adalah adanya rasa 
malas serta beberapa merasa tidak 
perlu. Keadaan ini tidak jauh berbeda 
dengan hasil penelitian yang pernah 
dilakukan sebelumnya. Menurut Susanti  
(2016) pada remaja putri di Kabupaten 
Tasikmalaya, menyatakan alasan 
tertinggi suplemen tidak dikonsumsi 
adalah bosan atau malas. 

 
Tabel 3 memberikan gambaran 

informan tentang status menstruasi. 
Mayoritas responden sudah menstruasi, 
keluhan yang banyak dirasakan pada 
saat menstruasi antara lain pusing dan 
lemas. Ada juga yang mengalami mata 
berkunang-kunang dan pucat meskipun 
hanya sedikit yang mengalami. Keluhan 
lain adalah mengalami ketidaknyamanan 

pada perut pada saat menstruasi. 
Keluhan keluhan di tabel 3 adalah 
keluhan keluhan pada orang yang 
mengalami anemia.   

Penelitian yang dilakukan Listi 
(2016) hubungan menstruasi dengan 
kejadian anemia diperoleh nilai 
OR=2,349, artinya remaja putri yang 
menstruasi mempunyai peluang 2,349 
kali untuk terkena anemia dibandingkan 
dengan remaja putri yang tidak 
menstruasi. Diperkuat juga dengan hasil 
analisis hubungan konsumsi tablet 
tambah darah dengan kejadian anemia. 
nilai OR=2,344, artinya remaja putri 
yang tidak mengkonsumsi suplemen zat 
besi mempunyai peluang 2,047 kali 
untuk terkena anemia dibandingkan 
dengan remaja putri yang 
mengkonsumsi suplemen zat besi. Pada 
penelitian ini meskipun siswi sudah 
mendapatkan tablet tambah darah gratis 
dari program, namun  masih banyak 
siswi yang tidak menghabiskan tablet 
tambah darah tersebut. Sehingga dari 
gambaran masih banyak ditemukan 
keluhan yang terjadi saat menstruasi 
merupakan gejala anemia.

 

Tabel 3.  Gambaran Menstruasi dan Masalah yang Dialami pada Siswi 
 

NO Pertanyaan SMPN 
Daerah 

SMPN Kota SMP Swasta 

1 Apakah saudara sudah menstruasi 

Sudah 26 26 23 

Belum (no 2-5 tidak perlu di jawab) 4 4 7 

2 Kapan mulai menstruasi (Usia dalam 
tahun) 11,82 11,59 12,09 

3 Apakah siklus menstruasi saudara teratur 

Setiap bulan 25 24 18 

2 bulan sekali 1 0 0 

3 bulan sekali 0 1 2 

Tidak teratur 0 1 3 

4 Berapa hari anda biasanya mengalami 
menstruasi?     6,42 6,22 6,67 

5 Apakah pada saat menstruasi mengalami…... (jawaban boleh lebih dari 1) 

Pusing 6 7 11 

Lemas 10 12 19 

Pucat 1 1 0 

Berkunang kunang 1 4 2 

Lainnya  Desminore Desminore Desminore 
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Simpulan dan Saran 
 

Kesimpulan bahwa masih banyak kasus 
anemia pada siswi yang sedang mengikuti 
program konsumsi tablet tambah darah. Hal 
ini bisa dikaitkan dengan kesadaran yang 
masih kurang dalam mengkonsumsi tablet 
tambah darah. Disarankan untuk pihak 
sekolah agar dapat membantu 
menyadarkan siswa dalam mengkonsumsi 
tablet tambah darah yang sudah diberikan 
dari pemerintah. 
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