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ABSTRACK 

 
Background: adolescent girls  would normally have blood loss through menstruation every 
month. Along with the menstrual period will be issued a number of iron needed for 
hemoglobin formation. Hence the need of iron for adolescent girls more than men. On the 
other hand, adolescent girls tend to restrict their dietary intake because they tend to have a 
slim body. 
 
Objective: This research aims to determine relationship of the level of knowledge and 
nutrition status with the anemia incidence of adolescent girls in third grade student at SMAN 1 
Tinambung Polewali Mandar. 
 
Method: This research type is an observational study with Cross Sectional Study approach. 
Population was all third-grade student of SMAN 1 Tinambung Polewali Mandar, amounting to 
153 students. The sample is all class III student of SMAN 1 Tinambung Polewali Mandar as 
many as 111 respondents were obtained using a purposive sampling method with the student 
criteria that are willing to be respondents, students present at the primary data collection and 
students who are not menstruating. 
 
Result: The results showed that there was no relationship to the level of knowledge and  
anemia incidence (p = 258), but there is association with the anemia incidence nutritional 
status of adolescent girls in third grade student at SMAN 1 Tinambung Polewali Mandar (p = 
0.000). 
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PENDAHULUAN 

Menurut WHO, sekitar 25-40% 
remaja putri di Asia Tenggara menderita 
anemia tingkat ringan sampai berat. Di 
Indonesia, berdasarkan SKRT tahun 1995 
prevalensi anemia remaja putri adalah 57,1% 
sedangkan tahun 2001 sebesar 30%. 
Penelitian terhadap beberapa siswi SMU di 
Jakarta menunjukkan 40% remaja menderita 
anemia (Dilon dan Supandi, dalam Wahyuni, 
2004). Sedangkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Ayu Anggraeni terhadap 
beberapa remaja putri di wilayah DKI  Jakarta 
tahun 2007 juga menunjukkan prevalensi 
anemia remaja putri cukup tinggi yaitu 

sebesar 44,6% yang sebagian besar 
disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi 
dari makanan yang dikonsumsi. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh 
Abbas (2003) di Pulau Barrang Rompo 
Makassar. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa asupan zat besi pada remaja putri 
masih rendah sebesar 3,72 mg. Sebanyak 
0,6 mg (16%) adalah heme dan sisanya 
(84%) adalah non heme sehingga remaja 
cukup berpotensi menderita anemia. 
 
METODE  
Desain Penelitian 

Jenis adalah penelitian observasional 
dengan pendekatan Cross Sectional Study 
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untuk mengetahui hubungan tingkat 
pengetahuan dan status gizi dengan kejadian 
anemia remaja putri pada siswi kelas III di 
SMAN 1 Tinambung Kabupaten Polewali 
Mandar. 
 
Populasi dan Sampel 

Populasi adalah semua siswi kelas III 
SMAN 1 Tinambung Kecamatan Balanipa 
Kabupaten Polewali Mandar yang berjumlah 
153 siswi.  

Sampel adalah semua siswi kelas III 
SMAN 1 Tinambung Kabupaten Polewali 
Mandar yaitu sebanyak 111 responden yang 
diperoleh dengan menggunakan metode 
Purposive Sampling dengan kriteria: a) siswi 
yang bersedia menjadi responden, b) siswi 
yang hadir pada saat pengumpulan data 
primer dilakukan, c) siswi yang tidak sedang 
mengalami menstruasi. 
 
Pengumpulan Data 

Data primer berupa karakteristik 
umum sampel, asupan makan diambil 

dengan menggunakan recall 24 jam & food 
frekuensi melalui wawancara langsung 
dengan responden oleh petugas lapangan. 
Pengambilan darah dilakukan oleh petugas 
puskesmas. 

  
Pengolahan Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan komputerisasi. Data yang 
telah diolah selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan Uji Chi Square.  
 
HASIL PENELITIAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan tentang hubungan tingkat 
pengetahuan dan status gizi terhadap 
kejadian anemia remaja putri pada siswi 
kelas III di SMAN 1 Tinambung Kabupaten 
Polewali Mandar menunjukkan bahwa dari 
111 responden yang terpilih sebagai sampel, 
sebanyak 74 orang (67%) yang menderita 
anemia dan 37 orang (33%) yang memiliki 
kadar Hb normal. 

 
 

Tabel 2 
Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan terhadap Kejadian Anemia 

di SMAN 1 Tinambung Kab. Polewali Mandar 
 

Pengetahuan Anemia             Normal 
Jumlah % nilai p 

n % n % 

Cukup 46 62,2 27 73 73 65,8 
0,258 

Kurang 28 37,8 10 27 38 34,2 

Jumlah 74 100 37 100 111 100  

 
Tabel 2 menunjukkan bahwa 

responden yang memiliki pengetahuan cukup 
yang menderita anemia sebanyak 46 orang 
(62,2%) dan normal sebanyak 27 orang 
(73%). Sedangkan responden yang memiliki 
pengetahuan kurang yang menderita anemia  

sebanyak 28 orang (37,8%) dan normal 
sebanyak 10 orang (27%). Hasil analisis 
statistik dengan menggunakan Uji Chi Square 
pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak 
ada hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan dengan kejadian anemia pada 
remaja putri (p=0,258). 

 
Tabel 3 

Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi terhadap Kejadian Anemia  
di SMAN 1 Tinambung Kab. Polewali Mandar  

 
Status Gizi Anemia             Normal 

Jumlah % Nilai p 
n % n % 

Abnormal 60 81,1 9 
28 

24,3 
75,7 

69 
42 

62,2 
37,8 0,000 

Normal 14 18,9 

Jumlah 74 100 37 100 111 100  
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Berdasarkan hasil penelitian pada 
tabel 3 menunjukkan bahwa responden yang 
memiliki status gizi abnormal yang menderita 
anemia sebanyak 60 orang (81,1%) dan 
normal sebanyak 9 orang (24,3%). 
Sedangkan responden yang memiliki status 
gizi normal yang menderita anemia sebanyak 
14 orang (18,9%) dan normal sebanyak 28 
orang (75,7%). Hasil analisis statistik dengan 
menggunakan Uji Chi Square pada penelitian 
ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara status gizi dengan kejadian 
anemia pada remaja putri (p=0,000). 
 
PEMBAHASAN 
 
Hubungan Pengetahuan terhadap 
Kejadian Anemia 

Hasil analisis statistik dengan 
menggunakan Uji Chi Square pada penelitian 
ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 
yang signifikan antara pengetahuan dengan 
kejadian anemia pada remaja putri. Dengan 
kata lain, semakin tinggi pengetahuan remaja 
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 
anemia tidak menutup kemungkinan untuk 
menderita anemia. Penyebabnya karena 
banyak remaja yang tidak suka mengonsumsi 
makanan sumber zat besi termasuk sayuran 
dan buah-buahan serta lebih senang 
mengonsumsi makanan siap saji yang 
umumnya mengandung kalori, kadar lemak 
dan gula yang tinggi tetapi rendah serat, zat 
besi, vitamin A, vitamin B12, asam folat dan 
kalsium, meskipun mereka tahu bahwa salah 
satu penyebab anemia adalah karena 
kurangnya asupan zat besi dalam tubuh. 
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 
sebanyak 83 orang (74,8%) dari 111 
responden yang suka mengonsumsi 
makanan siap saji dan 28 orang (25,2%) 
yang tidak suka. 

Hal ini dapat terjadi karena masa 
remaja merupakan masa pertumbuhan dalam 
berbagai hal, baik fisik, mental, sosial 
maupun emosional. Pertumbuhan dan 
perkembangan yang terjadi pada masa 
remaja menyebabkan banyak perubahan 
termasuk ragam gaya hidup (life style) dan 
perilaku konsumsi remaja. Remaja yang 
masih dalam proses mencari identitas diri, 
seringkali mudah tergiur oleh modernisasi 
dan teknologi karena adanya pengaruh 

informasi dan komunikasi. Hal ini karena 
remaja paling cepat dan efektif dalam 
penyerapan gaya hidup konsumtif, baik 
dalam kebutuhan primer maupun sekunder. 

Selain itu, hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa sebanyak 90 orang 
(81,1%) dari 111 responden yang 
memberikan jawaban benar tentang 
pencegahan anemia yaitu dengan 
mengonsumsi daging, hati, susu, sayuran 
hijau serta minum tablet penambah darah 
dan sebanyak 21 orang (18,9) yang 
memberikan jawaban salah. 

Sebanyak 105 orang (94,6%) 
responden yang tidak pernah mengonsumsi 
tablet penambah darah saat haid dan hanya 
6 orang (5,4%) saja yang mengonsumsi 
padahal sebanyak 67 (60,4%) responden 
yang sering merasa lemah dan pusing pada 
saat haid yang merupakan beberapa gejala 
anemia. 

Mengingat hal ini juga biasa dialami 
oleh orang sibuk yang sehat dan tidak 
kekurangan zat besi sekalipun, maka 
beberapa gejala anemia tersebut seringkali 
terhindar dari perhatian dan dianggap sepele 
oleh remaja. Oleh sebab itu, remaja merasa 
tidak perlu untuk mengonsumsi tablet 
penambah darah karena tidak mengalami 
keluhan yang berat. Pada umumnya, 
seseorang mulai curiga akan adanya anemia 
bila keadaan sudah makin parah sehingga 
gejalanya kelihatan lebih jelas seperti pusing, 
kulit pucat, jantung berdebar-debar dan 
mudah sesak napas.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman 
yang menunjukkan bahwa tidak ada 
hubungan yang signifikan antara tingkat 
pengetahuan dengan angka kejadian anemia 
pada remaja putri SMUN 1 Yogyakarta. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa banyaknya remaja putri 
yang mengeluhkan gejala anemia di SMUN 1 
Yogyakarta tidak mencerminkan adanya 
masalah pengetahuan terhadap anemia. 
Tingkat pengetahuan yang baik tidak 
mempengaruhi angka kejadian anemia. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian di 
atas karena persamaan perilaku konsumsi 
makan remaja dan kurang berperannya 
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam 
melakukan pembinaan dan penyuluhan 
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kesehatan kepada para siswa untuk 
mengubah perilaku remaja. 

 
Hubungan Status Gizi terhadap Kejadian 
Anemia  

Pada hakekatnya gizi merupakan 
salah satu faktor penentu kualitas sumber 
daya manusia. Kecukupan zat gizi sangat 
diperlukan oleh setiap individu sejak dalam 
kandungan, bayi, anak-anak, masa remaja, 
hingga usia lanjut. Kecukupan gizi dapat 
dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, 
aktifitas, berat badan dan tinggi badan, serta 
keadaan hamil dan menyusui. Keadaan gizi 
seseorang merupakan gambaran apa yang 
dikonsumsinya dalam jangka waktu yang 
cukup lama dan tercermin dari nilai status 
gizinya. 

Hasil analisis statistik dengan 
menggunakan Uji Chi Square menunjukkan 
bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
status gizi dengan kejadian anemia pada 
remaja putri (p = 0,000). Berdasarkan hasil 
analisis korelasi koefisien kontingensi 
menunjukkan bahwa status gizi memberikan 
kontribusi sebesar 30% terhadap kejadian 
anemia pada remaja putri dan sisanya 70% 
dipengaruhi oleh variabel lain.  

Hasil penelitian juga memperlihatkan 
bahwa sebagian besar responden memiliki 
status gizi abnormal. Dari 69 responden yang 
memiliki status gizi abnormal, kebanyakan 
memiliki status gizi kurang dan hanya 3 orang 
(2,7%) yang memiliki status gizi lebih, dimana 
yang memiliki kekurangan berat badan 
tingkat ringan sebanyak 57 (51,4%) dan berat 
sebanyak 9 (8,1%) dan baik responden yang 
memiliki kekurangan berat badan tingkat 
ringan maupun berat rata-rata menderita 
anemia. 

Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa semakin tinggi remaja 
yang memiliki status gizi kurang maka 
semakin tinggi pula angka kejadian anemia 
pada remaja putri. Pada dasarnya, anemia 
dipengaruhi secara langsung oleh konsumsi 
makanan sehari-hari yang kurang 
mengandung zat besi, selain faktor infeksi 
sebagai pemicunya. Secara umum, konsumsi 
makanan berkaitan erat dengan status gizi. 
Bila makanan yang dikonsumsi mempunyai 
nilai gizi yang baik, maka status gizi juga 
baik, sebaliknya bila makanan yang 

dikonsumsi kurang nilai gizinya, maka akan 
menyebabkan kekurangan gizi dan dapat 
menimbulkan anemia.  

Anemia juga dapat terjadi karena 
adanya ketidakseimbangan antara asupan 
gizi dengan aktifitas yang dilakukan oleh 
remaja. Sebagai seorang calon ibu, status 
gizi remaja menjadi hal yang sangat penting. 
Menurut Syahrul, meningkatnya kebutuhan 
besi pada remaja disebabkan oleh tingginya 
laju pertumbuhan dan perkembangan pada 
saat itu. Peningkatan kebutuhan tersebut 
terjadi karena meningkatnya volume darah, 
massa otot, dan myoglobin. Pada remaja 
putri, kebutuhan besi tambahan diperlukan 
untuk menyeimbangkan kehilangan zat besi 
akibat darah haid, dimana terjadi peningkatan 
kebutuhan besi untuk ekspansi darah total. 
Jika kebutuhan besi tak terpenuhi maka akan 
berisiko menimbulkan kelelahan, badan 
lemah, penurunan produktivitas kerja, 
penurunan fungsi kognitif, dan bahkan 
berisiko menderita anemia pada kehamilan di 
masa yang akan datang. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Indah 
Indriawati yang menunjukkan bahwa kejadian 
anemia remaja putri sebesar 42,2% dan 
variabel yang berhubungan bermakna secara 
statistik (p < α. = 0,05) dengan kejadian 
anemia remaja putri adalah kebiasaan makan 
(yang meliputi: kebiasaan diet, kebiasaan 
makan sumber protein hewani dan kebiasaan 
minum teh) dan status gizi sedangkan pola 
haid dan pengetahuan tentang anemia tidak 
berhubungan dengan kejadian anemia pada 
remaja putri. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian di atas karena sebagian 
besar responden sama-sama memiliki 
kebiasaan kurang mengonsumsi makanan 
sumber zat besi dan responden rata-rata 
mempunyai orang tua dengan tingkat 
pendidikan yang rendah sehingga 
pengetahuan dalam pemenuhan asupan zat-
zat gizi yang seimbang menjadi kuran 
 

KESIMPULAN 

1. Tidak ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan dengan kejadian anemia 
remaja putri pada siswi kelas III di SMAN 
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1 Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 
(p = 0,250) 

2. Ada hubungan antara status gizi dengan 
kejadian anemia remaja putri pada siswi 
kelas III di SMAN 1 Tinambung 
Kabupaten Polewali Mandar dengan kuat 
hubungan sebesar 30% (p = 0,000) 
 

SARAN 
1. Diharapkan bagi siswi yang mempunyai 

status gizi kurang agar berupaya untuk 
meningkatkan status gizinya menjadi 
normal dengan mengonsumsi makanan 
dengan gizi yang seimbang. 

2. Hendaknya diterapkan pendidikan di 
tingkat keluarga yang mengarahkan 
remaja untuk lebih banyak mengonsumsi 
makanan yang kaya akan sumber zat besi 
dan senantiasa berperilaku hidup sehat. 

3. Diperlukan adanya pengawasan dan 
pembinaan dari pihak sekolah utamanya 
tenaga pendidik kepada petugas kantin 
untuk menyediakan jajanan yang sehat 
dan bergizi serta mengurangi penyediaan 
makanan siap saji. 

4. Diharapkan ada tindak lanjut dari pihak 
puskesmas Tinambung dalam hal 
pemberian suplementasi tablet zat besi 
(Fe) pada beberapa siswi yang menderita 
anemia. 

5. Perlunya diadakan penelitian mengenai 
faktor-faktor lain yang mempengaruhi 
kejadian anemia pada remaja putri 
sehingga informasi yang diperoleh dapat 
saling melengkapi. 
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Lampiran 
 

Tabel 1 
Distribusi Responden Berdasarkan Status Anemia 

di SMAN 1 Tinambung Kab. Polewali Mandar 
 

No. Status Anemia n % 

1. Anemia 74 67 
2. Normal 37 33 

Jumlah 111 100 
 
 

Tabel 2 
Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan terhadap Kejadian Anemia 

di SMAN 1 Tinambung Kab. Polewali Mandar  
 

No. Pengetahuan      Anemia             Normal 
Jumlah % nilai p 

n % n % 
1. Cukup 46 62,2 27 73 73 65,8 0,258 
2. Kurang 28 37,8 10 27 38 34,2 

Jumlah 74 100 37 100 111 100 
 

 
Tabel 3 

Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi terhadap Kejadian Anemia 
di SMAN 1 Tinambung Kab. Polewali Mandar  

 
 

No. Status Gizi      Anemia             Normal 
Jumlah % Nilai p 

n % n % 
1. Abnormal 60 81,1 9 24,3 69 62,2 0,000 
2. Normal 14 18,9 28 75,7 42 37,8 

Jumlah 74 100 37 100 111 100 
 


