
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anemia

1. Pengertian Anemia

Anemia didefinisikan sebagai konsentrasi hemoglobin (Hb) yang rendah

dalam darah. (WHO,2015). National Institute of Health(NIH) Amerika 2011

menyatakan bahwa anemia terjadi ketika tubuh tidak memiliki jumlah sel darah

merah yang cukup(Fikawati, Syafiq, & Veretamala, 2017).

Anemia gizi adalah suatu keadaan dengan kadar hemoglobin darah yang

lebih rendah daripada normal sebagai akibat ketidakmampuan jaringan pembentuk

sel darah merah dalam produksinya guna mempertahankan kadar hemoglobin

pada tingkat normal. Anemia gizi besi adalah anemia yang timbul karena

kekurangan zat besi sehingga pembentukan sel-sel darah merah dan fungsi lain

dalam tubuh terganggu (Adriani & Wijatmadi, 2012).

Secara definisi, anemia defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan

oleh kurangnya zat besi dalam tubuh sehingga kebutuhan besi untuk eritropoesis

tidak cukup ditandai dengan gambaran sel darah merah yang hipokrom mikrositik,

kadar besi serum dan saturasi (jenuh) transferrin menurun, mampu ikat besi total

(TIBC) meninggi dan cadangan besi dalam sumsum tulang dan tempat lain sangat

kurang atau tidak sama sekali (Gultom 2003).

2. PatogenesaAnemia Defisiensi Besi

Perjalanan keadaan kurang gizi besi mulai dari terjadinya anemia sampai

dengan timbulnya gejala-gejala yang klasik, melalui beberapa tahap :
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a. Tahap I

Terdapat kekurangan zat besi di tempat-tempat cadangan besi (depot ion),

tanpa disertai dengan anemia (anemia latent) ataupun perubahan konsentrasi besi

dalam serum (SI). Pada pemeriksaan didapat kadar ferritin berkurang.

b. Tahap II

Selanjutnya kemampuan ikat besi total (TIBC) akan meningkat yang

diikuti dengan penurunan besi dalam serum (SII) dan jenuh (saturasi) transferrin.

Pada tahap ini mungkin anemia sudah timbul, tetapi masih ringan sekali dan

bersifat normokrom normositik.Dalam tahap ini terjadi eritropoesis yang

kekurangan zat besi (iron deficient erythropoiesis).

c. Tahap III

Jika balans besi tetap negatif maka akan timbul anemia yang tambah nyata

dengan gambaran tepi yang bersifat hipokrom mikrositik.

d. Tahap IV

Hemoglobin (Hb) rendah sekali. Sumsum tulang tidak mengandung lagi

cadangan besi, kadar besi plasma (SI) berkurang. Jenuh transferrin turun dan

eritrosit jelas bentuknya hipokrom mikrositik.Pada stadium ini kekurangan besi

telah mencapai jaringan-jaringan.Gejala klinisnya sudah nyata (Yuni, 2015).

3. Batas Normal Kadar Hb dan Metode Pengukuran Hb

Hemoglobin adalah metaloprotein pengangkut oksigen yang mengandung

besi dalam darah.Hemoglobin adalah suatu zat di dalam sel darah merah yang

berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh.Hemoglobin

terdiri dari 4 molekul zat besi (heme), 2 molekul rantai globin alpha dan 2
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molekul rantai globin beta. Rantai globin alpha dan beta adalah protein yang

produksinya disandi oleh gen globin alpha dan beta (Yuni, 2015).

Kadar hemoglobin pada setiap golongan berbeda, kadar hemoglobin

bervariasi tergantung umur dan jenis kelamin.

Tabel 1

Batas Normal Kadar Hemoglobin (Hb)

No Kelompok Hemoglobin (gr/dl)

1 Bayi Baru Lahir 17-22

2 Bayi 1 Minggu 15-20

3 Bayi 1 Bulan 11-15

4 Anak-anak 11-13

5 Remaja Laki-laki 14-18

6 Remaja Putri 12-16

7 Laki-laki Dewasa 14-18

8 Wanita Dewasa 12-16

9 Laki-laki Paruh Baya 12,4-14,9

10 Wanita Paruh Baya 11,7-13,8

Sumber :(Yuni, 2015)

Beberapa metode pengukuran Hb yang dapat digunakan yaitu:

a. Pemeriksaan Hb dengan metode Sahli, dalam peggunaan metode ini Hb

dihidrolisis dengan HCL (asam klorida) menjadi globin ferrp-hem (Supariasa,

2001).
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b. Pemeriksaan Hb dengan metode Cyanmethemoglobin, yaitu cara pemeriksaan

hemoglobin dengan menggunakan larutan Drabskin dan diukur dengan alat

spektrofotometer pada panjang gelombang tertentu (Supariasa, 2001).

c. Pemeriksaan Hb dengan metode hemocue, metode ini dilakukan dengan

pengukuran optical density pada kuvet yang mempunyai kapasitas volume

sebesar 10 mikroliter oleh sinar yang berasal dari lampu berjarak 0.133

milimeter sampai pada dinding parallel celah optis tempat kuvet berada.

Prinsip system hemocue terdiri dari pembaca hemoglobin kecil portable, dan

memakai mikrocuvettes sekali pakai.

4. Penyebab Anemia

Beberapa jenis anemia dapat diakibatkan oleh defisiensi zat besi, infeksi

atau ganguan genetik.Yang paling sering terjadi adalah anemia yang disebabkan

oleh kekurangan asupan zat besi.Kehilangan darah yang cukup banyak, seperti

saat menstruasi, kecelakaan dan donor darah berlebihan jugadapat menghilangkan

zat besi dalam tubuh.Wanita yang mengalami menstruasi setiap bulan berisiko

menderita anemia. Kehilangan darah secara perlahan-lahan di dalam tubuh, seperti

ulserasi polip kolon dan kanker kolon juga dapat menyebabkan anemia.(Briawan,

2014).

Selain zat besi, masih ada dua jenis lagi anemia yang sering timbul pada

anak-anak dan remaja.Aplastic anemia terjadi bila sel yang memproduksi butiran

darah merah tidak dapat menjalankan tugasnya.Hal ini dapat terjadi karena infeksi

virus, radiasi, kemoterapi atau obat tertentu.Adapun jenis berikutnya adalah

haemolityc anemia, yang terjadi karena sel darah merah hancur secara dini, lebih

cepat dari kemampuan tubuh untuk memperbaharuinya. Penyebab anemia jenis ini
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bermacam-macam, bisa bawaan seperti talasemia atau sickle cell anemia(Adriani

& Wirjatmadi, 2014).

Menurut Dr. Sandra Fikawati, Ahmad Syafiq, Ph.D, Arinda Veretamala

(2017) dalam bukunya yang berjudul Gizi Anak Dan Remaja penyebab anemia

antara lain:

a. Meningkatnya Kebutuhan Zat Besi

Peningkatan kebutuhan zat besi pada massa remaja memuncak pada usia

antara14-15 tahun untuk perempuan dan satu sampai dua tahun kemudian pada

laki-laki. Setelah kematangan seksual, terjadi penurunan kebutuhan zat besi,

sehingga terdapat peluang untuk memperbaiki kekurangan zat besi terutama pada

remaja laki-laki. Sedangkan pada remaja perempuan, menstruasi mulai terjadi satu

tahun setelah puncak pertumbuhan dan menyebabkan kebutuhan zat besi akan

tetap tinggi sampai usia reproduktif untuk mengganti kehilangan zat besi yang

terjadi saat menstruasi.Itulah sebabnya kelompok remaja putri lebih rentan

mengalami anemia dibanding remaja putra.

b. Kurangnya Asupan Zat Besi

Penyebab lain dari anemia gizi besi adalah rendahnya asupan dan

buruknya bioavailabilitas dari zat besi yang dikonsumsi, yang berlawanan dengan

tingginya kebutuhan zat besi pada masa remaja.

c. Kehamilan pada Usia Remaja

Masih adanya praktik tradisional pernikahan dini di negara-negara di Asia

Tenggara juga berkontribusi terhadap kejadian anemia gizi besi. Pernikahan dini

umunya berhubungan dengan kehamilan dini, dimana kehamilan meningkatkan
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kebutuhan zat besi dan berpengaruh terhadap semakin parahnya kekurangan zat

besi dan anemia gizi besi yang dialami remaja perempuan.

d. Penyakit Infeksi dan Infeksi Parasit

Sering terjadinya penyakit infeksi dan infeksi parasit di negara

berkembang juga dapat meningkatkan kebutuhan zat besi dan memperbesar

peluang terjadinya status gizi negatif dan anemia gizi besi.

e. Sosial-Ekonomi

Tempat tinggal juga dapat berhubungan dengan kejadian anemia, remaja

yang tinggal di wilayah perkotaan lebih banyak memiliki pilihan dalam

menentukan makanan karena ketersediaannya yang lebih luas di bandingkan

pedesaan. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 juga menunjukan bahwa

masyarakat pedesaan (22,8%) lebih banyak mengalami anemia di bandingkan

dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan (20,6%) .

f. Status Gizi

Juga ditemukan hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia.

Remaja dengan status gizi kurus mempunyai risiko mengalami anemia 1,5 kali

dibandingkan remaja dengan status gizi normal. Hal tersebut juga di dukung oleh

studi yang di lakukan oleh Briawan dan Hardinsyah (2010) bahwa status gizi

normal dan lebih merupakan faktor protektif anemia.

g. Pengetahuan

Pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman yang berasal

dari berbagai macam sumber, misalnya media massa, media elektronik, buku

petunjuk, petugas kesehatan, media poster, kerabat dekat dan sebagainya.

Pengetahuan ini dapat membantu keyakinan tertentu sehingga seseorang
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berprilaku sesuai keyakinan tersebut. Pada beberpa penelitian terkait anemia

ditemukan pula pada mereka yang memiliki pengetahuan yang rendah terkait

anemia.

5. Gejala Anemia

Menurut Natalia Erlina Yuni (2015) dalam bukunya yang berjudul

kelainan darah menyebutkan gejala anemia sebagai berikut: a) kulit pucat; b)

detak jantung meningkat; c) sulit bernafas; d) kurang tenaga atau cepat lelah; e)

pusing terutama saat berdiri; f) sakit kepala; g) siklus menstruasi tidak menentu; h)

lidah yang bengkak dan nyeri; i) kulit mata dan mulut berwarna kuning; j) limpa

atau hati membesar; k) penyembuhan luka atau jaringan yang terganggu.

6. Dampak Anemia

Anemia memiliki dampak buruk pada kesehatan bagi penderitanya,

terutama pada golongan rawan gizi yaitu, anak balita, anak sekolah, remaja, ibu

hamil dan menyusui dan juga pekerja.

Menurtut (Fikawati, Syafiq, & Veretamala, 2017) dampak anemia sebagai

beritkut:

a. Menurunkan Daya tahan terhadap infeksi

Defisiensi zat besi menyebabkan menurunnya daya tahan terhadap

penyakit infeksi (Thompson & Ward, 2008) dan meningkatnya kerentanan

mengalami keracunan (Bersamin et al., 2008).Pada populasi yang mengalami

kekurangan zat besi, kematian akibat penyakit infeksi meningkat karena

kurangnya zat besi berdampak pada system imun.
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b. Mengganggu Produktivitas kerja

Selain itu, anemia juga berdampak pada produktivitas kerja dan juga

menyebabkan kelelahan .

c. Berdampak saat kehamilan

Anemia yang terjadi pada massa hamil berhubungan dengan kejadian

BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) dan peningkatan risiko kematian ibu dan bayi

perinatal. Selama kehamilan, anemia diasosiasikan dengan peningkatan kesakitan

dan kematian.Anemia tingkat berat diketahui merupakan faktor risiko kematian

ibu.Untuk janinnya sendiri, anemia selama kehamilan dapat meningkatkan risiko

BBLR, kelahiran prematur, dan defisiensi zat besi serta anemia pada bayi nantinya.

7. Pencegahan Anemia

Anemia dapat dicegah dengan cara:

a. Meningkatkan konsumsi makanan bergizi.

b. Makan makanan yang banyak mengandung zat besi dari bahan makanan

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

berwarna hijau tua, kacang-kacangan, tempe).

c. Makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin c

(daun katuk, daun singkong, bayam, jambu, tomat, jeruk dan nenas) sangat

bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi dalam usus.

d. Menambah pemasukan zat besi kedalam tubuh dengan minum Tablet Tambah

Darah (TTD). Mengobati penyakit yang menyebabkan atau memperberat

anemia seperti: kecacingan, malaria, dan penyakit TBC.
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B. Remaja

1. Pengertian Remaja

Remaja atau adolescence berasal dari bahasa latin(adolescer) yang artinya

tumbuh. Pada masa ini terjadi proses kehidupan menuju kematangan fisik dan

perkembangan emosional antara anak-anak dan sebelum dewasa. (Briawan, 2014).

Masa remaja adalah saat terjadinya perubahan-perubahan cepat sehingga asupan

gizi remaja harus diperhatikan benar agar mereka dapat tumbuh optimal

(Susilowati & Kuspriyanto, 2016).Menurut pandangan ahli gizi, masa remaja

adalah masa pertumbuhan penting dan tercepat kedua setelah masa

bayi.Perubahan fisik dan organ reproduksi yang pesat berdampak pada

meningkatnya kebutuhan zat gizi serta makanan remaja.(Fikawati, Syafiq, &

Veretamala, 2017).

Menurut psikologi, remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal

anak anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira kira 10 hingga

12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Masa remaja bermula

pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat dan tinggi badan yang

dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual seperti

pembesaran buah dada, perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya

suara.Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat

menonjol (pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis) dan semakin banyak

menghabiskan waktu di luar keluarga.
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2. Tahap Perkembangan Remaja

Semua aspek perkembangan dalam massa remaja secara global

berlangsung antara umur 10-20 tahun, dengan pembagian usia 10-40 tahun adalah

massa remaja awal, 15-17 tahun adalah massa remaja pertengahan, 17-20 tahun

adalah massa remaja akhir. Pada wanita mulai berfungsi sistem reproduksi

ditandai dengan datangnya haid pertama yang lazim disebut menarche. Menarche

umumnya terjadi pada usia 10-14 tahun (Adriani & Wijatmadi, 2012).

3. Masalah Gizi Pada Remaja

Menurut (Adriani & Wirjatmadi, 2014) masalah gizi yang sering muncul

pada masa remaja adalah:

a. Obesitas (Kegemukan)

Obesitas diartikan sebagai peningkatan berat badan di atas 20% dari batas

normal.Penderita obesitas mempunyai status nutrisi yang melebihi kebutuhan

metabolism karena kelebihan masukan energi dan atau penurunan penggunaan

energi, artinya masukan energi tidak seimbang dengan penggunaannya yang pada

akhirnya berangsur-angsur berakumulasi meningkatkan berat badan.

b. Ganguan Makan

Terdapat dua macam gangguan makan yaitu anoreksia nervosa dan

bulimia nervosa.Anoreksia dan bulimia adalah gangguan pola makan yang tampak

atau sering terjadi pada remaja dan wanita dewasa, hanya sedikit laki-laki yang

menderita gangguan ini.Kedua gangguan ini biasanya terjadi akibat seseorang

terobsesi untuk menjadi langsing. Keduanya juga mempunyai tujuan yang sama

yaitu untuk membentuk tubuh ideal. Gangguan tersebut biasanya muncul ketika

seseorang memasuki usia puber.
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c. Makan Tidak Teratur

Aktivitas yang tinggi, baik disekolah maupun di luar sekolah

menyebabkan makan menjadi tidak teratur.Biasanya remaja melewatkan waktu

makan pagi dan makan siang.

Tidak jarang mereka makan diluar rumah dengan komposisi zat gizi tidak

seimbang.Remaja menyukai makanan ringan, kebanyakan makanan mengandung

nol kalori. Makanan dengan nol kalori ini biasanya menghilangkan nafsu makan

pada makanan bergizi lain.

d. Jerawat

Sekitar 50% remaja mempunyai masalah dengan jerawat.Jerawat pada

remaja merupakan hal yang normal akibat dari pengaruh hormonal.Sering

makanan dituduh sebagai penyebabnya.

Jerawat sangat berhubungan dengan pemilihan makanan (makanan yang di

pilih). Makanan berlemak minuman CocaCola, susu, kacang, gula dan cokelat

adalah penyebab utamanya. Beberapa penelitian menyimpulkan jika masukkan

rendah zink dan konsumsi tinggi alkohol juga merupakan penyebab. Penyebab

lain jerawat adalah stress.

e. Alkohol dan Penyalahgunaan Obat

Kedua masalah ini dapat menyebabkan masalah kesehatan gizi

seseorang.Alkohol tembakau dan mariyuana adalah bahan paling sering disalah

gunakan oleh remaja. Kecanduan alkohol sering merupakan masalah utama

remaja dan bisa terjadi pada usia dini yaitu sekitar 12 tahun. Baik kebiasaan

minum alkohol maupun penyalahgunaan obat, dapat berpengaruh terhadap prilaku

remaja.
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f. Anemia

Remaja memiliki banyak kegiatan, seperti sekolah dari pagi hingga siang,

diteruskan dengan kegiatan ekskul (ekstra kulikuler) sampai sore, belum lagi

kalau ada les atau kegiatan tambahan. Semua kegiatan ini membuat mereka tak

sempat makan , akibatnya para remaja sering merasa kecapekan, lemas, dan tidak

bertenaga. Namun kondisi cepat lelah tadi bisa juga disebabkan anemia atau yang

dalam bahasa sehari-hari disebut kurang darah.

C. Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan terjadi setelah orang

melakukan penginderaan suatu objek tertentu.Pengindraan terjadi melalui

pancaindra manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan

raba. Sebagai besar pengetahuan manusia dipengaruhi melalui mata dan

telinga.Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk

terbentuknya tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2005).

2. Tingkat Pengetahuan Dalam Domain Kognitif

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam

tingkatan (Notoatmodjo, Metodelogi Penelitian Kesehatan, 2005).

a. Tahu (Know)

Tahu diartikan sebagai pengingat suatu materi yang telah dipelajari

sebelumnya.“Tahu” ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata

kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain:

menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya
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b. Memahami (Comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara

benar tentang objek yang di ketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut

secara benar.

c. Aplikasi (Aplication)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang

telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).

d. Analisis (Analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu

objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur

organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintetis (Synthesis)

Sintetis menunjukan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhuan baru.

f. Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah:

a. Faktor Internal

1) Usia

Usia adalah umur individu yang terhitung dari saat melahirkan sampai

berulang tahun. Dan semakin tinggi usia seseorang maka semakin bijak dan

banyak pengalaman yang telah dijumpai dan dikerjakan untuk memiliki
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pengetahuan. Usia diklasifikasikan dalam 6 tingkatan, yang dibagi berdasarkan

pembagian usia Depkes RI (2009), yaitu usia 17-25 tahun, usia 26-35 tahun, usia

36-45 tahun, usia 55-65 tahun dan usia >65 tahun. Bahwa usia mempengaruhi

daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia maka akan

semakin bertambah pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan

yang diprolehnya semakin membaik.

2) Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang terhadap

perkembangan orang lain menuju kearah cita-cita tertentu yang menentukan

manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan

kebahagiaan. Bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah

pendidikan. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana

diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, orang tersebut akan semakin luas

pula pengetahuannya tetapi selain dari pendidikan formal informasi dan

pengetahuan tersebut juga di peroleh dari pendidikan informal.

3) Pekerjaan

Pekerjaan adalah suatu keharusan yang dilakukan terutama untuk

menunjung kehidupan dan kehidupan keluarganya.

b. Faktor Eksternal

1) Sosial Budaya

System budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi dari sikap

dalam menerima informasi.
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2) Lingkungan

Lingkungan merupakn seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan

pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan prilaku orang atau

kelompok.

3) Kriteria Pengetahuan

Menurut Arikunto (2006) pengetahuan seseorang dapat diketahui dan

diinterprestasikan dengan skala yaitu:

a. Baik, hasil presentase: 76%-100%

b. Cukup, hasil presentase: 56%-75%

c. Kurang, hasil presentase:  <55%

D. Hubungan Pengetahuan dengan Anemia

Anemia atau yang sering disebut kurang darah adalah suatu kondisi

dimana kadar hemoglobin lebih rendah daripada normal. Beberapa faktor yang

menyebabkan anemia adalah tingkat pengetahuan tentang anemia yang rendah.

Beberapa peneliti pun mulai meneliti pengaruh tingkat pengetahuan

terhadap status anemia, seperti penelitian (Purbandewi & Ulvie, 2013) tentang

hubungan tingkat pengetahuan tentang anemia dengan kejadian anemia pada ibu

hamil yang mengambil lokasi di Puskesmas Induk Moyudan, pada penelitian ini

didapat hasil penelitian yang menunjukkan dari 27 responden yang mengalami

anemia sebanyak 8 orang (29,6%) memiliki tingkat pengetahuan tentang anemia

dalam kategori baik dan 19 orang (70,4%) memiliki tingkat pengetahuan tentang

anemia dalam kategori kurang. Dari 15 orang  responden  yang tidak mengalami

anemia sebanyak 13 orang  (86,7%) memiliki pengetahuan  tentang anemia  dalam
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kategori  baik dan 2  orang (13,3%)  memiliki  tingkat pengetahuan tentang

anemia dalam kategori kurang.

Penelitian lain oleh (Caturiyantiningtiyas, 2015) tentang Hubungan Antara

Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Dengan Kejadian Anemia Remaja Putri Kelas X

Dan Kelas XI SMA Negeri 1 Polokarto, pada penelitian ini didapatkan hasil

responden yang mempunyai pengetahuan kurang terdapat 48 (64,9%) mengalami

anemia sedangkan responden yang memiliki pengetahuan baik terdapat 22 (20,8%)

tidak mengalami anemia. Hal tersebut menunjukkan bahwa proporsi responden

yang mempunyai pengetahuan baiklebih banyak dibandingkan dengan responden

yang mempunyai pengetahuan kurang baik.


