
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Remaja  

1. Pengertian remaja 

Remaja berasal dari bahasa latin yakni adolescere yang artinya tumbuh atau 

tumbuh untuk mencapai kematangan (Rahayu et al., 2019). Masa remaja adalah 

suatu periode dalam perkembangan yang dijalani seseorang yang terbentang sejak 

berakhir masa kanak-kanak sampai dengan awal masa dewasa. Pada masa kanak-

kanak itu terjadi proses pertumbuhan biologis misalnya tinggi badan terus 

bertambah, sedangkan pada masa dewasa terjadi proses kematangan semua organ 

tubuh termasuk fungsi reproduksi dan kematangan kognitif yang ditandai dengan 

kemampuan berfikir secara abstrak.  

Bawah ini beberapa definisi remaja menurut beberapa sumber sebagai berikut:  

a. Menurut World Health Organization (WHO), remaja adalah anak berusia 12-24 

tahun.  

b. Usia remaja menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 

2002 adalah 10–18 tahun. 

c. Pada buku-buku pediatri, pada umumnya mendefinisikan remaja adalah bila 

seorang anak telah mencapai umur 10–18 tahun (untuk anak perempuan) dan 

12–20 tahun (untuk anak laki-laki).  

d. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak, 

remaja adalah individu yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah.  
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e. Menurut Undang-undang tentang Perburuhan, anak dianggap remaja apabila 

telah mencapai umur 16–18 tahun atau sudah menikah dan mempunyai tempat 

untuk tinggal.  

f. Menurut Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, anak 

dianggap sudah remaja apabila cukup matang untuk menikah, yaitu umur 16 

tahun (untuk anak perempuan) dan 19 tahun (untuk anak laki-laki).  

g. Menurut Pendidikan Nasional (Diknas), anak dianggap remaja bila anak sudah 

berumur 18 tahun, yang sesuai dengan saat lulus Sekolah Menengah.  

2. Masalah gizi remaja dan pola makan remaja putri 

Masa remaja adalah masa peralihan dimana perubahan secara fisik dan 

psikologis dari masa kanak-kanak ke masa dewasa (Kurniawati. Y, 2016). 

Perubahan psikologis yang terjadi pada remaja meliputi perubahan intelektual, 

kehidupan emosi, dan kehidupan sosial. Perubahan fisik mencakup perubahan 

organ seksual yaitu alat-alat reproduksi sudah mencapai kematangan dan mulai 

berfungsi dengan baik (Sarwono, 2006). Beberapa masalah gizi yang sering terjadi 

pada remaja adalah sebagai berikut :  

a. Obesitas  

Obesitas atau kegemukan terjadi pada saat badan menjadi gemuk (obese) 

yang disebabkan penumpukan lemak pada jaringan adipose secara berlebihan. 

Obesitas atau biasa dikenal dengan kegemukan merupakan suatu masalah yang 

cukup merisaukan. Sehingga obesitas merupakan keadaan dimana seseorang 

memiliki berat badan yang lebih berat dibandingkan berat badan idealnya yang 

disebabkan terjadinya penumpukan lemak di tubuhnya. 
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Obesitas Obesitas sering ditunjuk sebagai faktor resiko yang menyebabkan 

terjadinya penyakit jantung koroner, ditinjau dari ilmu gizi obesitas adalah 

penimbunan trigliserida yang berlebihan di jaringan-jaringan lemak dan tubuh. 

Obesitas didefinisikan sebagai kondisi yang abnormal atau kelebihan lemak dalam 

jaringan adiposa yang dapat mengganggu kesehatan. Orang yang mempunyai berat 

badan 40% lebih berat dari berat badan rata-rata populasi mempunyai resiko 

kematian dua kali lebih besar dibandingkan orang dengan berat badan rata-rata. (AL 

Faruq, 2015). 

b. Kurang Energi Kronik (KEK)  

Kurang Energi Kronik (KEK) adalah keadaan dimana remaja putri/wanita 

mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung dalam waktu 

yang lama atau menahun. Istilah Kurang Energi Kronik (KEK) merupakan istilah 

lain dari Kurang Energi Protein (KEP) yang diperuntukkan untuk wanita yang 

kurus akibat kurang energi yang kronis. Definisi ini diperkenalkan oleh World 

Health Organization (WHO). Kurang energi kronik merupakan jenis KEP akibat 

kurang energi yang lebih menonjol dari kekurangan protein. WHO juga 

menggunakan istilah kurus untuk KEK ini. Kurus berdasarkan tingkat 

keparahannya terbagi menjadi tiga, yaitu kurus tingkat ringan (mild), sedang 

(moderate), dan berat (severe) atau orang yang kurus sekali. Risiko Kurang energi 

Kronik (KEK) adalah keadaan dimana remaja putri/wanita mempunyai 

kecenderungan menderita KEK. Salah satu indikator KEK adalah lingkar lengan 

atas (LILA). Seseorang dikatakan menderita KEK apabila LILA kurang dari 23,5 

cm (Syukur, 2017).  
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c. Anemia Gizi Besi (AGB)  

Anemia gizi besi adalah suatu keadaan dimana terjadi penurunan cadangan 

besi dalam hati, sehingga jumlah hemoglobin darah menurun sampai dibawah 

normal. Sebelum terjadi anemia gizi besi, diawali lebih dulu dengan keadaan 

kurang gizi besi (KGB). Apabila cadangan besi dalam hati menurun tetapi belum 

parah, dan jumlah hemoglobin masih normal, maka seseorang dikatakan 

mengalami kurang gizi besi saja (tidak disertai anemia gizi besi). Keadaan kurang 

gizi besi yang berlanjut dan semakin parah mengakibatkan anemia gizi besi, dimana 

tubuh tidak lagi mempunyai cukup zat besi untuk membentuk haemoglobin yang 

diperlukan dalam sel-sel darah yang baru (Restuti, 2017).  

B. Anemia dan Kadar Hemoglobin (Hb) 

1. Pengertian anemia 

Anemia adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin, hematokrit dan sel 

darah merah dalam tubuh lebih rendah dari nilai normal sebagai akibat dari 

defisiensi salah satu atau beberapa unsur makanan esensial (Rahayu et al., 2019). 

Penyebab umum terjadinya anemia adalah defisiensi zat besi atau kurangnya intake 

fe dalam tubuh, dimana kekurangan zat besi secara klinis ditentukan dengan 

turunnya kadar hemoglobin sampai kurang dari 12g/dl (Pritasari, 2017: 93).  

Salah satu faktor penyebab timbulnya masalah gizi pada remaja yakni adalah 

pola makan dari remaja itu sendiri. Dimana kini remaja putri cenderung lebih 

sedikit mengkonsumsi kalori dibandingkan pada remaja laki-laki. Selain itu kini 

remaja cenderung lebih menyukai makanan junk food serta tidak menyukai 

konsumsi sayur dan buah. Pola makan yang buruk akan berdampak pada 

pertumbuhan dan perkembangan yang tidak optimal serta lebih rentan terhadap 
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penyakit-penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskular, kanker, dan osteoporosis 

di masa dewasa (Mokoginta & Manampiring, 2016). 

2. Pengertian hemoglobin  

Hemoglobin  merupakan  zat  warna  yang  terdapat  dalam  darah  merah  

yang berguna untuk mengangkut oksigen dan CO2 dalam tubuh. Hemoglobin 

adalah ikatan antara protein,garam besi,dan zat warna. (Adriani,M., 2012) 

Batas  normal  kadar  hemoglobin  menurut  kelompok  umur  dan  jenis  

kelamin dapat di lihat pada tabel 1 

 

Tabel 1 

Batas Normal Kadar Hemoglobin 

 

 

Kelompok  Jenis Kelompok Hemoglobin(g/dl) 

Dewasa 

Laki-laki  

Perempuan  

Wanita Hamil 

>13 

> 12 

11 

Sumber: (Adriani , M., 2012) 

 

Pada  wanita,  jika  kadar  Hb  dalam  darah  <  12  g/dl  disebut  anemia.  

Anemia  adalah suatu keadaan tubuh yang ditandai dengan defisiensi pada ukuran 

dan jumlah eritrosit atau  pada  kadar hemoglobin  yang  tidak  mencukupi  untuk  

fungsi  pertukaran  O2  dan CO2 di antara jaringan dan darah. Pada penderita 

anemia, lebih sering disebut kurang darah,  kadar  sel  darah  merah  (hemoglobin  

atau  Hb)  di  bawah  nilai  normal. Anemia didefinisikan suatu keadaan yang mana 

nilai hemoglobin dalam darah lebih rendah dari keadaan normal (WHO,2001).  

Menurut WHO (2014), kriteria anemia berdasarkan derajat keparahan adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 2 

Kriteria Derajat Keparahan Anemia 

Klasifikasi Angka Hemoglobin 

g/dL 

Normal 12  

Ringan 10,9 - 11,9  

Sedang 8,0 – 10,9  

Berat < 8,0  

Sumber : WHO (2014) 

3. Fungsi hemoglobin  

Menurut Departemen kesehatan Republik Indonesia fungsi Hemoglobin 

antara lain: 

a. Mengatur pertukaran oksigen (O2) dengan karbondioksida (CO2) di dalam 

jaring-jaring tubuh 

b. Mengambil oksigen dari paru-paru kemudian dibawa ke seluruh jaringan-

jaringan tubuh untuk dipakai sebagai bahan bakar. 

c. Membawa karbondioksida dari jaring jaring tubuh sebagai hasil metabolisme 

ke paru-paru untuk dibuang 

Untuk mengetahui apakah seseorang itu kekurangan darah atau anemia, dapat 

diketahui dengan pengukuran kadar hemoglobin. Penurunan kadar hemoglobin dari 

normal menandakan adanya anemia  

4. Faktor-faktor yang menyebabkan anemia  

Ada  tiga  faktor  penting  yang menyebabkan  terjadinya  anemia  yaitu  

kehilangan darah  karena  pendarahan, kerusakan sel darah merah  dan  produksi  

sel  darah  merah yang  tidak  cukup.  Anemia  yang  masih  sering  menjadi  masalah  

kesehatan masyarakat adalah anemia yang disebabkan oleh  faktor terakhir 
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yaitu anemia karena kekurangan zat gizi tertentu atau disebut anemia gizi. 

Kekurangan zat besi merupakan salah satu penyebab dari anemia gizi.  

Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kejadian  anemia  pada tenaga  

kerja wanita adalah : 

a. Asupan zat gizi 

1) Zat besi (Fe)  

Tubuh  mendapatkan  zat  besi  melalui  makanan.  Kandungan  zat  besi  

dalam makanan berbeda-beda,  dimana makanan yang kaya akan kandungan zat  

besi adalah makanan  yang  berasal  dari  hewani  (seperti  ikan,  daging,  hati  dan  

ayam).  Makanan nabati (seperti sayuran hijau tua)  walaupun kaya  akan  zat besi, 

namun hanya sedikit yang bisa diserap dengan baik oleh usus. Rendahnya asupan 

zat besi kedalam tubuh yang berasal dari konsumsi zat besi dari makanan sehari-

hari merupakan salah satu penyebab terjadinya anemia 

Zat  besi  adalah  salah  satu  unsur  penting  dalam  proses  pembentukan  sel  

darah merah.  Zat  besi  mempunyai  beberapa  fungsi  esensial  dalam  tubuh, yaitu: 

sebagai alat angkut oksigen  dari  paru-paru  ke  jaringan  tubuh, sebagai alat angkut 

elektron di dalam sel, dan sebagai  bagian  terpadu  berbagai reaksi enzim di dalam 

jaringan tubuh (Almatsier,2009). Pada wanita, zat besi yang dikeluarkan dari badan 

lebih banyak dari laki-laki. Selain dari kehilangan basal, masih ada kehilangan 

lewat jalur lain. Setiap bulan wanita dewasa mengalami menstruasi, dan selama 

menstruasi dikeluarkan zat besi rata-rata sebanyak 28 mg/periode.  

Remaja putri selama pertumbuhan mengalami peningkatan volume darah dan 

jaringan tubuh sehingga membutuhkan tambahan besi untuk sintesa hemoglobin 

dan myoglobin. 
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2) Vitamin C 

Zat gizi yang telah dikenal luas sangat berperanan dalam meningkatkan 

absorpsi zat besi adalah Vitamin C (Almatsier, 2009). Vitamin C dapat 

meningkatkan absorpsi zat besi  non  hem  sampai  empat  kali  lipat,  yaitu dengan 

merubah  besi  feri  menjadi  fero dalam usus halus sehingga mudah diabsorpsi 

3) Energi  

Kekurangan  konsumsi  energi  dapat  menyebabkan  anemia,  hal  ini  terjadi  

karena pemecahan protein tidak lagi ditujukan untuk pembentukan sel darah merah 

sehingga sel darah merah menjadi kurang. Pemecahan protein untuk energi dapat 

menyebabkan ketidak seimbangan dalam tubuh. 

4) Protein 

Protein  dalam  darah  mempunyai  mekanisme  yang  spesifik  sebagai  carrier 

bagi transportasi zat besi pada sel mukosa. Protein itu disebut transferring yang 

disintesa di dalam hati dan transferin akan membawa zat besi dalam darah untuk 

digunakan pada sintesa hemoglobin. Rendahnya kadar transferring dapat 

menyebabkan transportasi zat besi tidak dapat berjalan dengan baik, akibatnya 

kadar Hb akan menurun. 

b. Status gizi  

Status gizi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

produktivitas kerja. Ketahanan dan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan 

dengan produktivitas yang memadai akan lebih dimiliki oleh individu dengan status 

gizi baik. 
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Semakin baik  status  gizi  seseorang,  maka  semakin  baik  juga  kadar 

hemoglobinnya, karena  seseorang  yang  status  gizinya  baik, maka  secara  tidak 

langsung kebutuhan akan zat  besinya tercukupi. (Nurdiana, 2015)  

c. Konsumsi teh / kopi 

Tannin yang merupakan polifenol dan terdapat dalam teh, kopi, dan beberapa 

jenis sayuran dan buah menghambat absorbsi besi dengan cara mengikatnya. Bila 

besi tubuh  tidak  terlalu  tinggi,  sebaiknya  tidak  minum  teh  atau  kopi  waktu  

makan (Almatsier, 2009). 

d. Penyerapan zat besi 

Banyaknya  zat  besi  yang  ada  dalam  makanan  yang  kita  makan yang 

dapat dimanfaatkan oleh tubuh kita tergantung pada tingkat absorsinya. 

Diperkirakan hanya 5-15% besi makanan diabsorbsi oleh orang dewasa yang 

berada dalam status zat besi baik. Dalam keadaan defisiensi besi absorbsi dapat 

mencapai 50%. Penyerapan zat besi didalam usus yang kurang baik (terganggu)  

juga  merupakan  penyebab  terjadinya anemia. 

e. Riwayat penyakit 

Riwayat Penyakit adalah  penyakit  yang  pernah diderita  remaja  putri  yang 

berhubungan  dengan  kejadian  anemia  yaitu  penyakit  tuberculosis,  malaria,  dan 

kecacingan dalam jangka waktu sebulan terakhir. 
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f. Kehilangan zat besi  

Pendarahan atau kehilangan darah dapat menyebabkan anemia misalnya  pada 

peristiwa menstruasi. Pada remaja putri mulai terjadi menarche yang disertai 

pembuangan sejumlah zat besi. Kehilangan darah saat menarche jika tidak 

diimbangi dengan asupan zat besi yang cukup hal tersebut dapat menyebabkan 

anemia. 

5. Metode pengukuran anemia  

Hemoglobin  (Hb)  telah  digunakan  secara  luas  sebagai  parameter  status 

anemia seseorang. Hemoglobin  merupakan  senyawa  pembawa  oksigen  yang  

terdapat  dalam sel darah merah. Hemoglobin dapat diukur secara kimia dan jumlah 

hemoglobin per 100 ml darah dapat digunakan sebagai indeks kapasitas pembawa 

oksigen dalam darah. Kandungan hemoglobin yang  rendah  akan  mengindikasikan  

bahwa  orang tersebut  menderita anemia (Supariasa,dkk., 2013). Pengukuran  

kadar hemoglobin dapat diukur dengan berbagai macam metode, diantaranya : 

a. Metode Sahli 

Metode ini memiliki kesalahan yang paling besar dibandingkan dengan 

metode yang lain, namum paling mudah dilakukan. Pada metode ini, hemoglobin 

akan diubah menjadi hematin asam. Kemudian warna yang akan terjadi 

dibandingkan secara visual dengan standar yang terdapat dalam alat tersebut. 

Metode sahli ini bukanlah metode yang teliti. Sahli tidak dianjurkan karena 

memiliki kesalahan yang tinggi. 

b. Metode Cyanmethemoglobin 

Metode ini dijadikan sebagai Gold Standart yang dianjurkan oleh 

International Committee for Standarization in Hematology (ICSH). Dalam metode 
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ini hemoglobin akan dioksidasi  oleh  kalium  ferrosianida  menjadi  methemoglobin 

yang kemudian bereaksi dengan ion sianida (CN2-) yang akan membentuk sianmet 

hemoglobin yang berwarna merah. Intensitas warna akan dibaca dengan 

menggunakan fotometer dan akan dibandingkan dengan standar. Karena yang 

membandingkan adalah alat elektronik, maka hasilnya akan lebih objektiff. 

Penentuan kadar hemoglobin dengan metode ini memerlukan spektrofotometer  

dengan  harga  yang  relatif  mahal. Maka metode ini belum dapat digunakan secara 

luas di Indonesia. Metode ini baik digunakan untuk  mengukur  kadar  hemoglobin  

di dalam  laboratorium,  namun akan mengalami kesulitan jika digunakan untuk 

pengukuran di lapangan. 

c. Metode Hemoque 

Metode hemoque merupakan pengembangan metode penentuan kadar 

hemoglobin secara spektrofotometer dan telah mendapatkan rekomendasi dari 

badan dunia seperti UNICEF  dan  WHO.  Tingkat  akurasi  alat  ini  mencapai  

99,9%. Hemoque berukuran sebesar buku agenda dan bersifat fortable (dapat   

dengan mudah dibawa dan dipindahkan), dioperasikan dengan tenaga baterai. Alat 

ini terdiri atas dua komponen yaitu fotometer untuk membaca hasil pemeriksaan 

dan microcuvette sebagai pipet.  

Kadar Hb merupakan ukuran untuk menentukan jumlah hemoglobin dalam 

satuan g/dl. Kadar Hb biasanya di gunakan untuk menentukan status anemia 

seseorang. Pada wanita jika kadar Hb 12 g/dl disebut normal. Sedangkan jika kadar 

Hb < 12 g/dl disebut  tidak  normal  atau  anemia.  Pengukuran  kadar Hb bisa di 

lakukan  dengan berbagai metode pengukuran, salah satunya   dengan metode 

Hemoque. Metode Hemoquedi pilih karena metode ini merupakan metode 



12 
 

penentuan kadar Hb yang di anjurkan dan  selain  itu  metode  ini  mudah  dilakukan 

dan hasil pengukuran cepat di ketahui.  

C. KOMAMI  

1. Pengertian KOMAMI  

KOMAMI merupakan suatu konsep penanggulangan dalam langkah 

perbaikan status gizi, selain itu KOMAMI juga sebagai upaya pencegahan anemia. 

Dimana dalam pesan KOMAMI menganjurkan para remaja putri untuk konsumsi 

makanan bergizi dan seimbang dengan konsep isi piringku, makan banyak  sayur 

dan buah, serta minum air putih minimal 8 gelas perhari. 

2. Bagian-bagian KOMAMI  

a. Konsumsi gizi seimbang dengan konsep isi piringku  

Gizi seimbang adalah susunan makan sehari-hari yang mengandung zat gizi 

dalam jenis dan jumlah (porsi) yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang atau 

kelompok umur. Sebagai bagian dari konsep Gizi Seimbang, terdapat panduan 

keragaman pangan serta porsi yang dianjurkan untuk dikonsumsi setiap kali makan. 

Konsep ini dikenal sebagai “Isi Piringku” dan dituangkan dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan No 41 Tahun 2014. Dalam 1 piring setiap kali makan, isilah 1/3 piring 

adalah makanan pokok, 1/3 piring adalah sayuran, 1/6 piring untuk lauk-pauk dan 

1/6 piring untuk buah. Dalam satu hari, kita dianjurkan untuk makan sumber 

karbohidrat 3-4 porsi, makan sayur 3-4 porsi, buah 2-3 porsi, makanan sumber 

protein hewani dan nabati 2-4 porsi. Selain itu, penting halnya untuk membatasi 

jumlah gula dan garam dalam makanan kita, dan rutin mengkonsumsi air putih 

(Rachmi et al., 2019).  
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Sumber: womanindonesia.org 

Gambar 1. Isi Piringku 

 

b. Makan banyak sayur dan buah  

Secara umum sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, 

mineral, dan serat pangan. Sebagian vitamin, mineral yang terkandung dalam 

sayuran dan buah-buahan berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa 

jahat dalam tubuh. Berbeda dengan sayuran, buah-buahan juga menyediakan 

karbohidrat terutama berupa fruktosa dan glukosa. Sayur tertentu juga menyediakan  

karbohidrat , seperti wortel dan kentang sayur. Sementara buah tertentu juga 

menyediakan lemak tidak jenuh seperti buah alpokat dan buah merah. Oleh karena 

itu konsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam 

mewujudkan gizi seimbang. 

Berbagai kajian menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan 

yang cukup turut berperan dalam menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula 

dan kolesterol darah. Mengendalikan tekanan darah. Konsumsi sayur dan buah 

yang cukup juga menurunkan risiko sulit buang air besar (BAB/sembelit) dan 

kegemukan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang 

cukup turut berperan dalam pencegahan penyakit tidak menular kronik. Konsumsi 

sayuran dan buah-buahan yang cukup merupakan salah satu indikator sederhana 

gizi seimbang. 
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Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara umum menganjurkan konsumsi 

sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat  sejumlah 400 g perorang perhari, yang 

terdiri dari 250 gr sayur dan 150 gr buah. Bagi orang Indonesia dianjurkan 

konsumsi sayuran dan buah-buahan 300-400 gr perorang perhari bagi anak balita 

dan anak usia sekolah, dan 400-600 gr perorang perhari bagi remaja dan orang 

dewasa. Sekitar dua-pertiga dari jumlah anjuran konsumsi sayuran dan buah-

buahan tersebut adalah porsi sayur (Kementrian Kesehatan RI, 2014) 

c. Minum cukup air putih  

Air merupakan salah satu zat gizi makro esensial, yang berarti bahwa air 

dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak untuk hidup sehat, dan tubuh tidak 

dapat memproduksi air untuk memenuhi kebutuhan  ini. Sekitar dua pertiga dari 

berat tubuh kita adalah air. Air diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan 

yang optimal sehingga keseimbangan air perlu dipertahankan dengan mengatur 

jumlah masukan air dan keluaran air yang seimbang.  

Bagi tubuh, air berfungsi sebagai pengatur proses biokimia, pengatur suhu, 

pelarut, pembentuk atau komponen sel dan organ, media tranportasi zat gizi dan 

pembuangan sisa metabolisme, pelumas sendi dan bantalan organ. Proses 

biokimiawi dalam tubuh memerlukan air yang cukup. Gangguan terhadap 

keseimbangan air di dalam tubuh dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan 

atau penyakit, antara lain: sulit ke belakang (konstipasi), infeksi saluran kemih, batu 

saluran kemih, gangguan ginjal akut dan obesitas.  

Pemenuhan kebutuhan air tubuh dilakukan melalui konsumsi makanan dan 

minuman. Sebagian besar (dua-pertiga) air yang dibutuhkan tubuh dilakukan 

melalui minuman yaitu sekitar dua liter atau delapan gelas sehari bagi remaja dan 
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dewasa yang melakukan kegiatan ringan pada kondisi temperatur harian di 

kantor/rumah tropis. Pekerja yang berkeringat, olahragawan, ibu hamil dan ibu 

menyusui memerlukan tambahan kebutuhan air selain dua liter kebutuhan dasar air. 

Air yang dibutuhkan tubuh selain jumlahnya yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan juga harus aman yang berarti bebas dari kuman penyakit dan bahan-

bahan berbahaya (Kementrian Kesehatan RI, 2014).  

D. Yoga 

1. Pengertian yoga  

Yoga adalah suatu disiplin ilmu dan seni tentang kehidupan yang menyatukan 

dan menyeimbangkan kegiatan fisik dengan nafas, fikiran dan jiwa . Yoga berasal 

dari bahasa Sansekerta “yuj” yang bearti union atau        penyatuan. Penyatuan dalam 

hal ini bisa bearti menyatukan tiga hal yang penting dalam yoga, yaitu latihan 

fisik, pernafasan dan meditasi (Khotimah, 2019). Yoga adalah sebuah filosofi 

tentang kehidupan yang dicapai melalui latihan olah tubuh, nafas dan meditasi. 

Konsentrasi yoga berparan dalam kontraksi dan refleksi sel otot tubuh manusia. 

Yoga juga berperan dalam bidang kesehatan yaitu sebagai terapi terhadap penyakit. 

Saat ini masyarakat sangat menggemari yoga karena berbagai manfaat yang dapat 

diperoleh dari latihan yoga (Sutramiani, 2016).   
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2. Jenis-jenis yoga  

Secara garis besar, terdapat empat jenis yoga yang berkaitan dengan orientasi 

hidup dan kecenderungan manusia. Keempat jenis yoga tersebut antara lain bakti 

yoga, karma yoga, jnana yoga, dan raja yoga 

a. Bakti Yoga  

Yoga ini dipelajari oleh mereka yang berpikir religius, yaitu apa yang terjadi 

di muka bumi ini ada kaitannya dengan Tuhan. Bakti yoga adalah jenis yoga yang 

cenderung bernuansa religi. Jadi cara melakukan bakti yoga sendiri adalah dengan 

jalan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam pandangan umat 

muslim, bakti yoga seperti konsep takwa, yakni melakukan segala perintah-Nya 

dan menjauhi segala larangan-Nya.  

Bakti terhadap Tuhan terwujud dalam totalitas kepasrahan, engorbanan, dan 

kecintaan yang tulus dan mendalam. Rasa cinta seorang bakta (praktisi bakti yoga) 

tidak hanya terwujud kepada Tuhan saja, tetapi juga terefleksi kepada semua 

mahluk ciptaan-Nya. Bahkan benda tak bergerak seperti bebatuan pun tak luput dari 

cinta-kasih seorag bakta.  

b. Karma Yoga  

Yoga ini dipelajari oleh mereka yang menganggap bahwa hidup itu cukup 

dengan berbuat baik kepada orang lain dan tidak merugikan mereka (meskipun 

tidak beragama). Inti dari ajaran karma yoga adalah kita harus konsekuen dalam 

hidup. Bila secara umum kita mengenal istilah law of atraction (LoA), itu pula 

konsep dari karma yoga, yakni kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa 

yang telah kita lakukan. Melalui karma yoga, seorang akan belajar untuk dapat 

menerima keadaan meskipun sulitnya keadaan tersebut.  
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Sikap menerima tersebut pun jangan disalah artikan sebagai bentuk sikap 

yang pasif. Maksudnya adalah bahwa dalam menghadapi kenyataan hidup kita 

harus bersikap tegar apalagi ketika ditimpa berbagai persoalan. Masalah atau 

persoalan yang datang haruslah dihadapi untuk diselesaikan, bukan dengan 

bersembunyi, mengalihkan bahkan melarikan diri. Apabila kita selalu lari dari 

masalah, masalah yang ada akan bertambah parah dan mungkin akan terus 

menumpuk, dan timbul masalah baru.  

c. Jnana Yoga  

Yoga ini dipelajari oleh mereka yang mengagungkan ilmu pengetahuan, 

pencinta dan pencari ilmu pengetahuan. Jnana yoga adalah jenis yoga yang 

menjunjung tinggi pengetahuan dn ilmu. Praktisi jnana yoga memahami bahwa 

dengan ilmu pengetahuan, seseorang akan lebih menyadari hakikatnya sebagai 

manusia. Rahasia alam serta berbagai sisi di dunia ini dapat terungkap melalui ilmu 

pengetahuan, baik yang terlihat, maupun tidak terlihat, yang bergerak maupun 

diam. Bahkan ilmu pengetahuan pun dapat memperkuat keimanan seseorang hamba 

kepada tuhannya.  

Ada ungkapan bahwa ilmu pengetahuan dapat lebih memanusiakan manusia, 

yang bermakna bahwa pengeahuan dapat merubah kualitas hidup seseorang. 

Pengetahuan dapat memusnahkan kebodohan, karena kebodohan pangkal dari 

kemiskinan, penindasan, ketidakadilan, bahkan, kesewenang-wenangan. Oleh 

karenanya para praktisi jnana yoga berharap bahwa dengan memahami hakikat dari 

jnana akan terwujud kehidupan yang damai dan sejahtera.  
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d. Raja Yoga  

Raja yoga adalah tingkatan yoga yang tertinggi. Orang yang mencapai 

tingkatan ini telah bisa beresperimen atas tiga kecenderungan sebelumnya, 

sehingga hidupnya akan seimbang. Seseorang yang telah mendalami raja yoga akan 

mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Dampak dari raja yoga adalah 

terintegrasiya potensi yang dimiliki manusia., adanya penyatuan antara potensi 

indera (secara fisik) dengan pikiran. Hubungan yang sinergis seperti ini akan 

memperkuat spiritualitas. Ini yang disebabkan menjadi tujuan pada akhirnya adalah 

seseorang akan merasakan kehadiran dan kedektan dengan Tuhannya. Dengan 

demikian seseorang mampu mendapatkan sesuatu yang disebut dengan 

pencerahan/enlightenment.  

Aliran-aliran lain yang berkembang di luar empat aliran ini dianggap sebagai 

pengembangan terutama dari raja yoga, sebagai berikut:  

1) Kudalini yoga  

Yoga yang dilakukan dengan membangkitkan energi kudalini.  

2) Yantra yoga  

Yoga yang dilakukan dengan menggunakan mandala sebagai objek meditasi  

3) Tantra yoga  

Yoga yang dilakukan dengan cara membangkitkan kekuatan laten dari tiap 

tiap cakra manusia  

4) Mantra yoga  

Yoga yang dilakukan dengan penekanan pada bunyi dan suara 
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5) Hatha yoga  

Yoga yang dilakukan dengan penguasaan akan tubuh dan napas serta 

pengetahuan yang baik tentang anotomi tubuh manusia. (Eduard, 2011: 17). Jenis 

yoga ini adalah jenis yoga yang benyak dipraktikkan karena hatta yoga di anggep 

yang paling legkap (asana, pranayama dan meditasi). 

a) Asana (Postur tubuh) 

Asana merupakan postur tubuh dalam yoga. Asana yoga mampu 

mempercepat dan menstimulasi sistem pertahanan tubuh, serta mengubah pola 

penerimaan rasa sakit ke fase yang lebih menenangkan, sehingga tubuh bisa 

berangsur angsur pulih dari gangguan. Postur-postur asana meliputi : Posisi 

menekuh tubuh ke belakang (Khotimah, 2019) 

b) Pranayama 

Pranayama adalah latihan pernafasan dalam yoga. Pranayama berasal dari 

kata “prama” yang bearti nafas sedangkan “ayama” bearti panjang atau 

memanjang (Khotimah, 2019). Pernafasan yang baik di dalam latihan yoga adalah 

dengan mengontrol nafas yang masuk melalui hidung dan kelar melalui mulut. Cara 

adalah dengan pada saat menarik nafas, perut akan terisi udara sehingga 

mengembang. Pada saat membuang nafas, udara akan keluar sehingga perut 

mengempis. Bernafaslah secara dalam dan pelan. Tarik nafas selama 5 detik dan 

buang nafas selama 5 detik detik pula. Lakukan secara rileks tanpa memaksa nafas 

(Khotimah, 2019). 
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c) Meditasi  

Meditasi dilakukan dengan memfokuskan pada apa yang terjadi di dalam 

tubuh. Meditasi dapat dilakukan dengan mengamati dan memperhatikan setiap 

hembusan nafas pada saat menarik maupun membuang nafas (Amalia, 2015). 

3. Manfaat yoga  

Manfaat melakukan yoga secara umum menurut (Khotimah, 2019): 

a. Meningkatkan kekuatan 

Gerakan-gerakan dalam yoga jika dilakukan secara rutin akan menguatkan 

tubuh. Bagian tubuh yang menguat adalah persediaan, otot dan tulang. Hal ini dapat 

terjadi karena banyak pose dalam yoga menuntut kekuatan. Misalnya, menahan 

tubuh pada pose yang sulit akan menjadikan tubuh lebih kuat daripada sebelumnya 

b. Meningkatkan kelenturan 

Yoga meningkatkan kelenturan tubuh karena latihannya ringan sehingga 

membuat tubuh terhindar dari kekakuan, tekanan, nyeri dan kelelahan. Melakukan 

yoga dengan rutin akan membuat tubuh menjadi lebih lentur dan mudah untuk 

digerakkan. 

c. Mengurangi nyeri 

Nyeri yang dirasakan dapat berkurang karena gerakan yoga yang di lakukan 

secara rutin akan membuat peredaran darah menjadi lancar. Dengan lancarnya 

peredaran darah tersebut menyebabkan nyeri yang mucul pada tubuh dapat 

menghilang. 

d. Mengendalikan emosi 

Melalui pernafasan yang dalam dan panjang dalam yoga dapat membantu kita 

menjadi rileks sehingga emosi dapat terkontrol atau terkendali. 
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e. Memperbaiki postur dan mekanisme tubuh  

Kebanyakan posisi yoga berdiri dan duduk membangun kekuatan di bagian 

tengah tubuh karena bertumpu pada otot perut ketika melakukan posisi yoga 

tersebut. Dengan otot perut yang kuat, anda akan duduk dan berdiri dengan benar.  

f. Meningkatkan kapasitas paru-paru  

Dengan adanya latihan pernafasan pada saat melakukan yoga, kapasitas paru-

paru pun akan meningkat. Lalu, sistem pernafasan menjadi lebih baik dan terhindar 

dari penyakit yang dapat menyerang sistem tersebut.  

g. Antistres 

Melalui relaksasi dan meditasu yang positif dalam keadaan bernafas, duduk, 

tidur, maupun dalam segala hal posisi yoga yang dilakukan, biasanya konsentrasi 

akan terpusat pada napas dan postur yang dilakukan sehingga yoga juga berguna 

untuk mendiamkan isi pikiran yang sibuk memikirkan segala aktivitas. Pada 

akhirnya, tubuh akan merasa damai, tenang, dan rileks. Tubuh akan merasakan 

respons antistres, yaitu menurunnya hormon yang timbul akibat stres dan 

meningkatnya hormon yang meningkatkan rasa tenang dalam diri sehingga 

menumbuhkan rasa percaya yang terhubung dengan orang-orang disekeliling.  

h. Menyehatkan jantung  

Gerakan ringan dalam yoga juga sangat membantu tubuh memperbaiki sistem 

peredaran darah. Saat sistem peredaran darah baik, banyak penyakit yang dapat 

terhindar dari tubuh, seperti tekanan darah tinggi, stroke, dan kolesterol.  

i. Perbaikan sistem tubuh  

Selama latihan senam yoga, otot-otot dalam tubuh mengalami peregangan. 

Oleh karena itu, semua organ dan sistem dalam tubuh mengalami perbaikan.  
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j. Alat terapi  

Yoga dapat memperbaiki sistem pencernaan tubuh melalui latihan otot perut 

dan teknik memilin. Banyak juga penyakit yang dapat disembuhkan dengan 

melakukan latihan yoga dengan beberapa posisi yang berbeda-beda.  

4. Pesiapan melakukan yoga  

Secara umum persiapan sebelum melakukan sebelum melakukan yoga adalah 

sebagai berikut (Khotimah, 2019) : 

a. Pilihlah waktu berlatih yoga yang nyaman, kapanpun selama kita bisa dan 

sempat. Yang terbaik adalah pada pagi hari sebelum memulai aktivitas dan pada 

malam hari setelah selesai melakukan aktivitas. 

b. Pastikan tempat melakukan gerakan yoga nyaman dan segar. 

c. Pakailah pakaian yang nyaman untuk bergerak (tidak ketat dan kaku). 

d. Siapkan peralatan yang mungkin di butuhkan untuk melakukan yoga. 

e. Jangan bicara saat melakukan yoga. 

f. Lakukan yoga pada suasana yang tenang agar memudahkan rileksasi. 

5. Gerakan yoga untuk anemia  

Gerakan yoga yang dapat dilakukan bagi penderita anemia, yakni sebagai 

berikut: 

a. Tadaasana  

Berdiri tegak lurus, letakan kedua tangan disamping dan ambil nafas panjang 

perlahan. Lakukan gerakan tersebut selama 15-30 detik dan ulangi pose ini 

sebanyak 3 kali. 

Manfaat : Gerakan ini berguna untuk melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh, 

menguatkan otot perut, membantu menyeimbangkan fungsi otot tubuh.  
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Sumber: olahragapedia.com 

Gambar 2. Gerakan Tadasana 

b. Vrikshasana  

Berdiri tegak dengan kedua tangan berada di sisi tubuh. Pastikan tubuh 

seimbang. Angkat salah satu bagian kaki ke kemudian bengkokkan ke arah kaki 

lainnya. Dalam menentukan kaki bagian mana yang akan diangkat dapat dilakukan 

dengan bebas, asalkan kaki tersebut kuat menahan beban tubuh. Ketika tubuh sudah 

seimbang, cobalah tarik napas dalam-dalam. Kemudian angkat kedua tangan dan 

satukan seperti posisi berdoa. Fokuskan pandangan pada satu objek yang ada di 

depan. Hal tersebut membantu menjaga keseimbangan tubuh juga. 

Saat mengatur pernapasan, pastikan tulang belakang tegak dan kuat. Namun, di sisi 

lain, harus rileks. Rasakan jiwa dan tetap tersenyum saat melakukan pose ini. Jika 

ingin kembali ke posisi normal, turunkan kedua tangan dan salah satu kaki secara 

perlahan. Lakukan gerakan tersebut selama 15-30 detik dan ulangi pose ini 

sebanyak 3 kali.  

Manfaat: meningkatkan kebugaran, memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh, 

memperkuat tulang dan otot, meningkatkan kemampuan untuk focus dan 

konsentrasi, membantu koordinasi neuromuskular, serta meningkatkan 

kemampuan melihat dan mendengar juga memperdalam toraks. 
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Sumber: olahragapedia.com 

Gambar 3. Gerakan Vriksasana 

 

c. Bhujangasana  

Lakukan dengan berbaring tenglungkung, kemudian angkat bagian tubuh 

bagian atas dan bertumpu pada kedua tangan sambil bernarik nafas. Lakukan 

gerakan tersebut selama 15-30 detik dan ulangi pose ini sebanyak 3 kali. 

Manfaat : meningkatkan kebugaran, melancarkan sirulasi darah dalam tubuh,  

memperkuat tulang dan otot, mengecilkan perut.  

 

 

Sumber: olahragapedia.com 

Gambar 4. Gerakan Bhujangasana 

d. Virabhadrasana I  

Membuka kaki lebar yang diikuti dengan turunnya pinggul , dan tekuk kaki 

depan untuk menahan berat badan, kemudian letakan kedua tangan diatas. Lakukan 

gerakan tersebut selama 15-30 detik dan ulangi pose ini sebanyak 3 kali. 

Manfaat: meningkatkan kebugaran, melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh, 

memperbaiki fokus, keseimbangan dan kestabilan, memperkuat tulang dan otot. 
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Sumber: olahragapedia.com 

Gambar 5 .Gerakan Virabhasana I 

 

e. Virabhadrasana II 

Membuka lebar kedua kaki, tekuk kaki depan sambil buka atau rentangkan 

kedua tangan. Lakukan gerakan tersebut selama 15-30 detik dan ulangi pose ini 

sebanyak 3 kali. 

Manfaat: Meningkatkan kebugaran, memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh, 

membantu meregangkan dada, paru-paru, meningkatkan stamina, meningkatkan 

kekuatan otot dan tulang, meningkatkan keseimbangan. 

 

 

Sumber: olahragapedia.com 

Gambar 6. Gerakan Virabhadarsana II 

f. Padmasana  

Duduk dengan kaki bersila seperti orang bersemedi. Tutup kedua tangan. 

Tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan pelan pelan dalam 8 hitungan. Lakukan 

gerakan tersebut selama 15-30 detik dan ulangi pose ini sebanyak 3 kali. 

Manfaat : Gerakan ini berguna untuk menenangkan pikiran, menguatkan otot 

kaki, membuka pinggul dan menghilangkan ketidaknyamanan saat menstruasi. 
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Sumber: olahragapedia.com 

Gambar 7. Gerakan Padmasana 

 

 

 


