
BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Wilayah penelitian ini adalah Desa Tinggarsari. Desa ini adalah Desa yang 

terletak di Kecamatan Busungbiu, kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dimana Desa 

ini memiliki rata-rata ketinggian 550 meter dari permukaan laut.  

Desa Tinggarsari dibagi menjadi empat wilayah yang disebut dengan Banjar 

, yakni diantaranya: Banjar  Sudamukti, Banjar  Kapasjawa, 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, serta berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Desa 

Tinggarsari terdapat 67 remaja putri di Desa Tinggarsari. 

Di wilayah Desa Tinggarsari para remaja putri dominan melakukan aktivitas 

fisik ringan. Bentuk aktivitas fisik yang biasa dilakukan sebagian besar remaja putri 

di Desa Tinggarsari sebenarnya merupakan kegiatan sehari-hari yang biasa 

dilakukan di rumah seperti menyapu lantai, berjalan kaki, bersepeda, dll. Serta 

dimana sebagian besar remaja di Desa Tinggarsari tidak menerapkan perilaku gizi 

seimbang dengan konsep isi piringku dan bahkan tidak memahami konsep isi 

piringku. 
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2. Karakteristik subjek penelitian  

Adapun karakteristik sampel yang telah diteliti adalah sebagai berikut : 

a. Karakteristik sampel penelitian berdasarkan usia  

Karakteristik sampel berdasarkan usia digolongkan menjadi 4 yaitu 14 tahun, 

15 tahun, 16 tahun, dan 17 tahun. Distribusi frekuensi sampel berdasarkan usia 

menunjukan sampel paling banyak yakni sampel yang berusia 17 tahun yakni 

sebanyak 15 sampel dengan persentase 37.5% sedangkan sampel paling sedikit 

yakni sampel yang berusia 14 tahun yakni sebanyak 2 sampel dengan persentase 

5%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5. 

 

Tabel 5 

Karakteristik Sampel Penelitian Berdasarkan Usia  

Pada Remaja Putri di Wilayah Desa Tinggarsari 

Usia (tahun)  f (%) 

14 

15 

16 

17 

18 

2 

5 

14 

15 

4 

5 

12.5 

35 

37.5 

10 

TOTAL  40 100 

 

b. Karakteristik sampel penelitian berdasarkan tingkat pendidikan  

Karakteristik sampel berdasarkan tingkat pendidikan digolongkan menjadi 2, 

yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Hasil penelitian menunjukan sampel paling banyak yakni sampel yang sedang 

menempuh pendidikan di tingkat  SMA yakni sebanyak 37 sampel dengan 

persentase 92.5% sedangkan sisa diantaranya yakni sebanyak 3 sampel sedang 
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menempuh pendidikan di tingkat SMP dengan persentase 7,5%. Hal ini dapat diihat 

pada tabel 6. 

 

Tabel 6 

Karakteristik Sampel Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pada Remaja Putri di Wilayah Desa Tinggarsari 

Katagori   f (%) 

SMP  

SMA  

3 

37 

7.5 

92.5 

TOTAL 40 100 

 

3. Hasil pengukuran terhadap objek penelitian berdasarkan variabel  

Hasil pengumpulan data kadar hemoglobin sebelum intervensi (Pretest) 

menunjukan rata rata sebesar 9,9 g/dl dimana nilai minimum kadar hemoglobin 

sebelum intervensi sebesar 7,4g/dl sedangkan nilai maksimum yakni sebesar 

12,6g/dl. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kadar hemoglobin pada remaja putri 

sebelum intervensi edukasi KOMAMI serta melakukan penerapan yoga terdapat 4 

sampel remaja putri yang memiliki kadar hemoglobin ≥12g/dl dengan persentase 

10%, sisa diantaranya yakni sebanyak 36 sampel memiliki kadar hemoglobin 

<12g/dl dengan persentase 90%. 

Hasil pengumpulan data kadar hemoglobin sesudah intervensi (Posttest) 

menunjukan rata rata kadar hemoglobin sebesar 12,7 g/dl dimana nilai minimum 

kadar hemoglobin sesudah intervensi sebesar 10,5 g/dl sedangkan nilai maksimum 

yakni sebesar 14,2g/dl. 
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Hasil penelitian menunjukan bahwa kadar hemoglobin pada remaja putri Desa 

Tinggarsari sesudah intervensi KOMAMI dan penerapan yoga mengalami 

peningkatan dimana sebanyak 34 sampel memiliki kadar hemoglobin ≥12g/dl 

dengan persentase 85%, dan sisa diantaranya yakni sebanyak 6 sampel memiliki 

kadar hemoglobin <12g/dl.  

Terjadi penurunan remaja putri yang memiliki kadar hemoglobin <12g/dl 

sebanyak 30 remaja putri (75%)  dari 36 (90%) menjadi 6 (15%). Terjadi 

peningkatan status remaja putri yang memiliki kadar hemoglobin ≥12 gr/dl 

sebanyak 30 remaja putri (75%) dari 4 (10%) menjadi 34 (85%). Distribusi kadar 

hemoglobin sebelum dan sesudah intervensi edukasi KOMAMI dan penerapan 

yoga dapat dilihat pada tabel 7.  

 

Tabel 7 

Distribusi Sampel Berdasarkan Kadar Hemoglobin Pada Remaja Putri 

 Sebelum dan Sesudah Intervensi Edukasi KOMAMI dan Penerapan Yoga 

Kadar 

Hemoglobin  

Sebelum Sesudah Perubahan kadar 

hb 
p 

value 
f % f % f % 

<12g/dl 

≥12g/dl 

36 

4 

90 

10 

6 

34 

15 

85 

-30 

+30 

75 

75 0,001 

TOTAL  40 100 40 100   

 

4. Hasil Analisis Data  

Hasil Uji Paired t test didapatkan nilai p value 0,001 (p value <α ; α=0,05) 

yang berarti Ho ditolak H1 diterima sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan 

kadar hemoglobin antara sebelum dan sesudah diberikannya intervensi edukasi 

KOMAMI dan penerapan yoga terhadap remaja putri. 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian  

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, yang dimana kekurangan zat besi secara klinis ditentukan dengan 

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

Pada penelitian ini terdapat perbedaan angka kadar hemoglobin pada 40 

sampel remaja putri antara sebelum dan sesudah menerapkan intervensi edukasi 

KOMAMI dan penerapan yoga. Hal ini diduga adanya kontribusi intervensi edukasi 

KOMAMI dan penerapan yoga terhadap perbedaan kadar hemoglobin. Kadar 

hemoglobin sangat dipengaruhi oleh asupan gizi seimbang. Untuk mencegah 

anemia diperlukan asupan makanan yang mengandung beragam zat gizi seperti 

protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral dengan contoh makanan seperti 

hati ayam, ikan, daging merah, telur ayam, kacang merah, sayur bayam, buah 

buahan yang mengandung vitamin c seperti jeruk tomat, bit,dsb. Pemenuhan asupan 

vitamin dan mineral dapat dilakukan dengan mengkonsumsi sayur dan buah-

buahan dan dengan mencukupi pemenuhan kebutuhan cairan dengan minum air 

yang cukup minimal 8 gelas perhari (Direktorar Gizi Masyarakat, 2020). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 20 remaja putri di 

Desa Tinggarsari saat sebelum diberikan intervensi berupa edukasi KOMAMI dan 

penerapan yoga, dapat disimpulkan bahwa 15 remaja putri diantaranya masih 

kurang peduli akan adanya masalah terkait masalah anemia serta dimana sebagian 
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besar remaja di Desa Tinggarsari tidak menerapkan perilaku gizi seimbang dengan 

konsep isi piringku dan bahkan tidak memahami konsep isi piringku dengan 

persentase sebesar 75%. Selain itu remaja putri dominan melakukan aktivitas fisik 

ringan. Bentuk aktivitas fisik yang biasa dilakukan sebagian besar remaja putri di 

Desa Tinggarsari sebenarnya merupakan kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan 

di rumah seperti menyapu lantai, berjalan kaki, bersepeda, dll. 

Proses perubahan perilaku yang dijelaskan oleh para ahli perilaku, menurut 

Roger (1962) terdapat 5 tahap perubahan yang dikenal dengan teori AIETA yakni 

awareness (kesadaran), interest (keinginan), evaluation (evaluasi), trial (mencoba), 

adoption (penerimaan) (Irwan, 2017). Selama penelitian berlangsung tepatnya saat 

pengukuran kadar hemoglobin dan pelaksanaan penerapan yoga berlangsung 

terdapat beberapa sampel yang merasakan kelima tahap perubahan perilaku 

tersebut. Beberapa sampel menyadari bahwa mereka memiliki kadar hemoglobin 

yang tergolong rendah sehingga mereka tertarik untuk mencoba dan menerima 

intervensi yang direkomendasikan oleh peneliti yakni KOMAMI dan penerapan 

yoga. Pada saat pelaksanaan kegiatan yoga berlangsung terjadi interaksi antara 

remaja putri dan remaja putri dengan peneliti yang membahas terkait KOMAMI 

dimana hal tersebut bertujuan sebagai penguatan tentang edukasi KOMAMI.     

Dukungan penerapan aktivitas fisik juga menjadi upaya pencegahan anemia. 

Pada penderita anemia diperkenankan untuk melakukan jenis olahraga dengan 

intensitas yang sedang, gerakan yang mudah, dan tanpa alat tertentu atau alat 

khusus (Jasmani, 2020). Salah satu jenis olahraga yang baik dilakukan oleh 

penderita anemia adalah yoga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Neena 

Sharma,dkk .2017 pada penelitiannya yang berjudul “A Study of Yoga in Anemic 
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Patient” dituliskan bahwa dalam melakukan aktifitas yoga terdapat 3 unsur yang 

berperan yakni diantaranya adalah gerak (body), nafas (breath), dan pikiran (mind). 

Bagi penderita anemia yang biasanya sering merasakan lemah, letih, dan lesu 

dengan memberikan stimulasi gerak pada tubuh hal tersebut mampu mengaktifkan 

metabolisme tubuh sehingga hal tersebut mampu memicu peningkatan kadar 

hemoglobin. Selain itu efek antistres dan antioksidan yang dihasilkan dari aktivitas 

yoga bermanfaat dalam peningkatan kadar hemoglobin pada pasien anemia 

sehingga mampu meningkatkan sirkulasi darah dan meningkatkan sistem peredaran 

darah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Neena Sharma,dkk.2017 dituliskan 

bahwa dalam sebulan penerapan latihan yoga selama 3 kali dalam seminggu dengan 

durasi 30 menit mampu menyeimbangkan tubuh dan meningkatkan kadar 

hemoglobin (Sharma & Gupta, 2017). Selain itu pada penelitian Sucheta 

Kumari,dkk.2018 pada penelitiannya yang berjudul “Efect Yoga Therapy on Body 

Mass Index” dijelakan bahwa latihan yoga dapat mengatur semua fungsi tubuh 

secara seimbang dan membantu dalam memberikan kesehatan yang berkelanjutan 

(Kumari N et al., 2018).  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Neena 

Sharma,dkk yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kadar hemoglobin antara 

sebelum dan sesudah latihan yoga pada pasien anemia dengan nilai (p=0,001).  


