
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Masa remaja merupakan masa terjadinya perubahan yang berlangsung cepat 

dalam hal pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial. Masa ini merupakan masa 

peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan banyak perubahan, 

diantaranya perubahan hormon, massa otot, jaringan lemak tubuh. Perubahan 

tersebut mempengaruhi kebutuhan gizi. Selain itu kebutuhan gizi pada remaja juga 

dipengaruhi oleh faktor psikologis (Purnamasari, 2020)).  

Masalah anemia gizi besi merupakan masalah kesehatan dan masalah gizi 

utama masyarakat yang sering dijumpai di seluruh dunia, terutama di negara 

berkembang seperti Indonesia (Lestari et al., 2018). Berdasarkan hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskedas) Nasional tahun 2018 menunjukan bahwa prevalensi 

anemia di Indonesia yaitu 48,9% dengan proporsi anemia pada kelompok umur 15-

24 tahun dan 25-34 tahun. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

tahun 2018 di Provinsi Bali, prevalensi anemia sebesar 27,1%. Hal tersebut 

menunjukan bahwa masalah anemia khususnya pada wanita masih cukup tinggi. 

Kadar hemoglobin dapat digunakan sebagai parameter yang menandakan keadaan 

anemia  zat  besi. Anemia  zat  besi  ditandai dengan kadar hemoglobin di bawah 

nilai normal 12g/dl. 

Faktor penyebab timbulnya anemia pada remaja adalah kurangnya asupan 

atau konsumsi zat gizi yang tidak mencukupi kebutuhan, pola makan yang tidak 

sesuai dengan pedoman gizi seimbang, serta faktor penyakit infeksi. Kurangnya 

konsumsi zat gizi yang tidak mencukupi kebutuhan disebabkan oleh beberapa 
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faktor, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan remaja mengenai gizi 

seimbang. Masalah kesehatan anemia perlu mendapatkan penanganan yang serius. 

Penanganan anemia adalah dengan penerapan gizi seimbang dan aktivitas fisik.  

Negara Indonesia dan negara lain saat ini sedang mengalami masa pandemic 

Covid-19 sejak bulan Maret 2020 (Wicaksono, 2020). Adanya pandemi Covid-19  

menyebabkan banyak aspek yang terganggu dalam kehidupan. Hal ini terlihat dari 

mulai diadakannya perubahan metode pembelajaran yang berbasis daring atau 

online sampai dengan waktu penutupan pusat perbelanjaan yang terlalu awal. 

Pembatasan yang diamanatkan tersebut bertujuan mencegah terjadinya penyebaran 

virus Covid-19 .(Nurmidin et al., 2020). 

Meskipun adanya pandemi Covid-19 upaya penanggulangan serta 

pencegahan masalah anemia perlu dilakukan oleh para remaja putri. Berdasarkan 

pedoman pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri pada masa 

pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 

disana tertulis bahwa upaya penanggulangan serta pencegahan anemia selain 

konsumsi tablet tambah darah dapat dilakukan yakni dengan penerapan prinsip gizi 

seimbang, peningkatan konsumsi sayur dan buah, serta peningkatan asupan cairan 

dan juga penerapan aktivitas fisik (Direktorar Gizi Masyarakat, 2020). 

Upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan 

masalah anemia yakni dengan diterapkannya progam dengan istilah KOMAMI. 

KOMAMI merupakan suatu konsep penanggulangan dan pencegahan masalah 

anemia yang terdiri dari konsumsi makanan bergizi dan seimbang dengan konsep 

isi piringku, makan banyak sayur dan buah, serta minum air putih minimal 8 gelas 

perhari.  
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Selain penerapan KOMAMI, penerapan aktivitas fisik juga sangat penting 

dilakukan dalam menjaga imunitas tubuh terlebih pada masa pandemi Covid-19. 

Aktivitas fisik juga sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan masalah 

anemia. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot 

rangka yang memerlukan pengeluaran energy (WHO, 2010). Menurut Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 penerapan aktifitas fisik di Indonesia 

masih sangat kurang mencapai angka 33.5%. Angka ini mengalami peningkatan 

dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) sebelumnya yakni pada tahun 2013 

mencapai angka sebesar 26.1%. Provinsi Bali juga mengalami peningkatan 

prevalensi masyarakat yang kurang aktivitas fisik yaitu dari dibawah 20% di tahun 

2013 dan kemudian meningkat menjadi diatas 20% di tahun 2018 

(Kemenkes,2018).  

Ditengah pandemi Covid-19 aktifitas fisik tetap harus dijalankan walau dalam 

Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Melakukan kegiatan 

aktifitas fisik atau olahraga dirumah merupakan cara yang terbaik yang dapat 

dilakukan dimasa pandemi Covid 19. Para dokter spesialis olahraga menyarankan 

melakukan aktifitas fisik atau olahraga intensitas sedang selama pandemi covid-19 

(Jasmani, 2020).  

Berdasarkan penelitian (Jasmani, 2020) aktivitas fisik atau olahraga dengan 

model yoga merupakan jenis aktivitas fisik yang sangat cocok untuk dilakukan oleh 

kalangan remaja ditengah pandemi Covid-19 sebab kegiatan yoga tidak 

memerlukan alat khusus sehingga mudah dilakukan dirumah. Yoga merupakan 

suatu teknik yang berfokus pada susunan otot, mekanisme pernafasan, postur dan 

kesadaran tubuh (Khotimah, 2019). Yoga menjadi pilihan peneliti karena yoga 
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mudah dilakukan yaitu hanya melibatkan sistem otot dan pernafasan tanpa 

memerlukan alat lain sehingga mudah dilakukan sewaktu-waktu. 

Desa Tinggarsari memiliki empat wilayah banjar, yakni diantaranya adalah 

Banjar  Sudamukti, Banjar  Kapas Jawa, Banjar  Kanginan, dan Banjar  Kauhan. 

Penduduk di Desa Tinggarsari berjumlah kurang lebih (±) 3747 penduduk yang 

terdiri dari 1849 penduduk laki-laki dan 1898 penduduk perempuan. Berdasarkan 

hasil observasi yang telah dilakukan di Desa Tinggarsari terdapat 67 remaja putri 

di Desa Tinggarsari. Hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 20 remaja 

putri di Desa Tinggarsari, didapatkan bahwa 15 remaja putri diantaranya masih 

kurang peduli akan masalah anemia serta dimana sebagian besar remaja di desa 

tidak menerapkan perilaku gizi seimbang dengan konsep isi piringku dan sebanyak 

75% remaja tidak memahami konsep isi piringku. Disatu sisi remaja di Desa 

Tinggarsari berpotensi dalam memberikan kontribusi masa depan yang baik pada 

desa tersebut. Sehingga untuk mengoptimalkan sumber daya manusia agar lebih 

unggul penting dilakukannya intervensi kesehatan sebagai upaya peningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk 

melakukan penelitian mengenai intervensi edukasi KOMAMI dan penerapan yoga 

pada masa pandemi covid-19 terhadap kadar hemoglobin remaja putri di Desa 

Tinggarsari Kecamatan Busungbiu.   

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Adakah perbedaan kadar hemoglobin remaja putri antara sebelum dan 

sesudah intervensi edukasi KOMAMI dan penerapan yoga pada masa pandemi 

covid-19 di Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu?” 
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C. Tujuan  

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui perbedaan kadar hemoglobin remaja putri sebelum dan 

sesudah edukasi KOMAMI dan penerapan yoga pada masa pandemi covid-19 di 

Desa  Tinggarsari Kecamatan Busungbiu.  

2. Tujuan khusus  

a.  Mengidentifikasi kadar hemoglobin remaja putri sebelum intervensi edukasi  

KOMAMI dan penerapan yoga di Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu.  

b. Mengidentifikasi kadar hemoglobin remaja sesudah intervensi edukasi  

KOMAMI dan penerapan yoga di Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu.  

c. Menganalisis perbedaan kadar hemoglobin remaja putri sebelum dan sesudah 

intervensi edukasi  KOMAMI dan penerapan yoga di Desa Tinggarsari 

Kecamatan Busungbiu. 

D. Manfaat  

1. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam 

penanganan kasus anemia remaja putri melalui intervensi edukasi KOMAMI dan 

penerapan yoga. 

2. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan bahan 

bacaan kepada masyarakat khususnya remaja putri mengenai KOMAMI dan yoga 

terhadap masalah anemia. 

 


