
BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian  ini adalah SMA Negeri 1 Tembuku yang merupakan

salah satu Sekolah Menengah Atas yang berada di Provinsi Bali, khususnya di

wilayah kabupaten Bangli. Beralamat di Desa Undisan, Tembuku, Bangli.

Telp.(0366) 5501350. Kode pos 80671, sudag berdiri sejak tahun 1996/1997

berdasarkan SK Sekolah No: 13 a/O/1998 d. Dengan luas tanah sebesar 10.840

m2 dengan status kepemilikan yaitu hak pakai, sekolah SMA Negeri 1 Tembuku

tergolong dalam tipe sekolah C dengan kategori sekolah Rintisan Sekolah

Kategori Mandiri (RSKM) , dan Akreditasi Sekolah : A ( Amat Baik ).

a. Sarana dan Fasilitas Sekolah

SMA Negeri 1 Tembuku, Bangli memiliki 20 ruang kelas untuk kegiatan

belajar mengajar. Jumlah ruang untuk kelas X sebanyak 8 ruangan, kelas XI

sebanyak 6 ruangan dan kelas XII sebanyak 6 ruangan. Selain ruang kelas,

fasilitas yang terdapat di SMA Negeri 1 Tembuku yaitu, Ruang Guru, Ruang

Kepala Sekolah, Ruang Tata Usaha, Ruang BK, Laboratorium Biologi,

Laboratorium Fisika, Laboratorium Kimia, Laboratorium Komputer,

Perpustakaan, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS),  Ruang Osis, Lapangan,

Kantin, Toilet, Parkir.
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b. Peserta Didik

SMA Negeri 1 Tembuku, Bangli pada tahun ajaran 2017/2018 memiliki

peserta didik sebanyak 488 siswa yang terdiri dari kelas X sebanyak 192 siswa,

kelas XI 141 siswa dan kelas XII sebanyak 155 siswa.  Berikut hasil jumlah

siswa berdasarkan kelas disajikan pada tabel 3

Tabel 3

Jumlah Seluruh Siswa Berdasarkan Kelas

Sumber : Profil SMA Negeri 1 Tembuku, Bangli

Seperti tabel tersaji diatas, total seluruh siswa kelas XI berjumlah 141,

namum yang berjenis kelamin perempuan hanya 68, karena jumlahnya relatif

kecil maka seluruhnya dijadikan sebagai sampel. Namun pada saat penelitian

berlangsung sebanyak 5 siswi tidak hadir maka total sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah 63 sampel.

2. Gambaran Umum Sampel

Pada penelitian ini seluruh sampel adalah perempuan dan seluruhnya

beragama Hindu.

a. Umur Sampel

Umur siswi kelas XI merupakan data penelitian berada pada kisaran 15-18

tahun. Dari 63 sampel penelitian sampel yang paling muda adalah 15 tahun (1,6%)

Kelas f %

X

XI

XII

192

141

155

39,3

28,9

31,8
Total 488 100
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dan yang paling tua berumur 18 tahun (4,8%), adapun selengkapnya umur sampel

dapat di lihat pada tabel 4.

Tabel 4

Presentase Sampel Berdasarkan Umur

Umur

Hasil Pengamatan

f %

15 1 1,6

16 28 44,4

17 31 49,2

18 3 4,8

Total 63 100

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan didapatkan presentase umur

sampel terbesar adalah 17 tahun (49,2%) dan 16 tahun (44,4%).

3. Hasil Pengamatan Terhadap Objek Penelitian

a. Kadar Hemoglobin (Hb) Sampel

Dari 63 sampel kadar hemoglobin (Hb) terrendah adalah 7 gr/dL dan

paling tinggi adalah 16 gr/dL. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada gambar 2.
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Gambar 2

Sebaran kadar hemoglobin (Hb) sampel

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan didapatkan rata-rata kadar

hemoglobin (Hb) sampel adalah 12.3 ± 1.83 gr/dL.

b. Kejadian Anemia pada Sampel

Jika dilihat berdasarkan kejadian anemia pada sampel, dari 63 sampel yang

diteliti terdapat 38 sampel (60,32%) yang tidak mengalami anemia, 10 sampel

(15,87%) mengalami anemia ringan, 14 sampel (22,22%) mengalami anemia

sedang dan sebnyak 1 sampel (1,59%) mengalami anemia berat. Sebaran

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.
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Tabel 5

Sebaran Kejadian Anemia Sampel

Kejadian

Hasil Pengamatan

f %

Tidak Anemia (Normal) 38 60,32

Anemia Ringan 10 15,87

Anemia Sedang 14 22,22

Anemia Berat 1 1,59

Total 63 100

c. Tingkat Pengetahuan Sampel

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan didapatkan rata-rata tingkat

pengetahuan sampel adalah 75,60±7.386025 dengan nilai minimal 47,63 nilai

maximal 73,68. Sedangkan bila dilihat berdasarkan kategorinya menunjukan

bahwa sampel yang memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 34 sampel

(54,0%), cukup 28 sampel (44,4%) dan kuran 1 sampel (1,6%). Selengkapnya

dapat dilihat pada tabel 6.
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Tabel 6

Sebaran Tingkat Pengetahuan Sampel

Pengetahuan

Hasil Pengamatan

f %

Baik 34 54,0

Cukup 28 44,4

Kurang 1 1,6

Total 63 100

Berdasarkan hasil jawaban dari kuisioner yang berjumlah 19 soal, terdapat

beberapa soal yang belum dijawab secara benar oleh sampel. Soal yang paling

banyak salah yaitu soal mengenai vitamin yang membantu penyerapan zat besi,

perbedaan kadar hemoglobin antara perempuan dan laki-laki, penyebab anemia,

resiko anemia pada perempuan dan laki-laki, golongan yang berpotensi

mengalami anemia, dampak anemia pada ibu hamil dan bayi yang dikandung,

makanan yang dapat mencegah anemia, gejala anemia.

d. Kejadian Anemia Berdasarkan Tingkat Pengetahuan

Dari hasil penelitian diperoleh hasil sampel yang tidak mengalami anemia

diketahui sebanyak 24 sampel (63,1%) memiliki pengetahuan baik sedangkan

pada kelompok sampel yang mengalami anemia diketahui sebanyak 10 sampel

(40%) memiliki pengetahuan baik. dengan demikian terdapat kecenderungan

proporsi mereka yang pengetahuannya baik lebih banyak yang tidak anemia

dibandingkan yang anemia. Untuk lebih lengkapnya bias dilihat pada tabel 7.
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Tabel 7

Sebaran Kejadian Anemia Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Sampel

Tingkat Pengetahuan

Kejadian Anemia

Tidak Anemia Anemia Total

f % f % f %

Baik 24 63,1 10 40 4 54

Cukup 14 36,9 14 56 28 44,4

Kurang 0 0 1 4 1 1,6

Total 38 100 25 100 63 100

B. Pembahasan

Penelitian yang berjudul “Kadar Hemoglobin (Hb) Berdasarkan Tingkat

Pengetahuan Tentang Anemia Pada Sisiwi SMA Negeri 1 Tembuku, Bangli” telah

dilakukan pada bulan Mei 2018. Sampel yang dipilih adalah mereka yang tercatat

sebagai siswi kelas XI SMA Negeri 1 Tembuku, Bangli. Berdasarkan data profil

sekolah SMA Negeri 1 Tembuku, Bangli siswi yang berada pada kelas XI

sebanyak 68 siswi. Karena jumlahnya relatif kecil maka seluruhnya dijadikan

sebagai sampel. Namun pada saat penelitian  berlangsung sebanyak 5 siswi tidak

hadir maka total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 63 sampel.

Anemia didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana kadar hemoglobin

(Hb) di dalam darah lebih rendah dari normal untuk kelompok orang menurut

umur dan jenis kelamin (Adriani, 2012). Seseorang disebut menderita anemia bila

kadar hemoglobin (Hb) kurang dari 12 mg/dL. Secara definisi, anemia defisiensi
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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).

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan  pada siswi kelas XI SMA

Negeri 1 Tembuku, Bangli yang berjumlah 63 sampel diperoleh rata-rata umur

sampel adalah 16 tahun. Sampel yang mengalami anemia sebanyak 25 sampel

(39,68%) dengan tingkat pengetahuan baik sebanyak 10 sampel (40%), cukup 14

sampel (56%) dan tingkat pengetahuan kurang 1 sampel (4%).  Lalu pada sampel

yang tidak anemia yaitu 38 sampel (60,32 %) dengan tingkat pengetahuan baik

sebanyak 24 sampel (63,1%) cukup 14 sampel (36,9%) dan untuk tingkat

pengetahuan kurang sebanyak 0 sampel (0%).

Jika dibandingkan pada beberapa penelitian kejadian adanya

perkembangan dengan menurunnya remaja putri yang mengalami anemia. Seperti

penelitian yang dilakukan oleh (Caturiyantiningtiyas, 2015) tentang “Hubungan

Antara Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Dengan Kejadian Anemia Remaja Putri

Kelas X Dan XI SMA Negeri 1 Polokarto” pada tahun 2015 dengan jumlah

sampel sebanyak 180 sampel yang mengalami anemia sebanyak 143 sampel

(79,4%) dan tidak mengalami anemia sebanyak 37 sampel (20,6%)

(Caturiyantiningtiyas, 2015). Kemudian pada penelitian yang di lakukan

(Adiputra, Padmiari, & Sukraniti, 2015) tentang “Perbedaan Kadar Hemoglobin

Berdasarkan Kontribusi Zat Gizi Makan Siang pada Karyawan Wanita di Hotel
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Inna Grand Inna Kuta, Badung” pada tahun 2015 dengan jumlah 40 sampel

adanya peningkatan kejadian anemia, dengan jumlah sampel yang mengalami

anemia sebanyak 6 sampel (15%) dan sampel yang tidak mengalami anemia

sebanyak 34 sampel (35%). Hal ini bisa disebabkan karena jumlah penelitian

(Caturiyantiningtiyas, 2015) dan (Adiputra, Padmiari, & Sukraniti, 2015) berbeda

dengan jumlah sampel yang digunakan oleh peneliti.

Pada kategori tingkat pengetahuan tentang anemia diperoleh hasil pada

sampel yang memiliki tingkat pengetahuan baik tidak anemia sebanyak 38 sampel

(60,32%) sedangkan pada sampel yang mengalami anemia sebanyak 10 sampel

(40%). Dengan demikian pengetahuan memberi dampak yang positif terhadap

penanggulangan masalah kesehatan khususnya anemia, hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Mularsih, 2017) pada 155 siswi kelas X dan XI di

SMK Nusa Bhakti tentang “Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang

Anemia Dengan Prilaku Pencegahan Anemia pada Saat Menstruasi di SMK Nusa

Bhakti Kota Semarang” yang menyatakan adanya hubungan antara pengetahuan

dengan prilaku pencegahan anemia pada saat menstruasi. Begitu pula dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Purwanti, Macfoedz, & Wahyuningsih, 2014)

pada 50 ibu hamil trimester III di Puskesmas Sewon II, Bantul tentang

“Pengetahuan Tentang Nutrisi Berhubungan Dengan Status Anemia pada Ibu

Hamil di Puskesmas Sewon II Bantul Yogyakarta tahun 2012” yang menyatakan

pada ibu hamil yang memiliki pengetahuan baik cenderung tidak menderita

anemia, sedangkan ibu hamil yang memiliki pengetahuan yang kuran tentang

nutrisi akan berisiko menderita anemia.


