
 

BAB IV  

HASIL PENGAMATAN 

A. Hasil  

1. Gambaran Umum Lokasi Pengamatan 

SMP Negeri 1 Kubutambahan merupakan sekolah yang terletak di Jln. Air 

Sanih, Kubutambahan, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, 

Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sekolah ini berdiri tahun 1979 sesuai dengan 

SK. Pendirian yaitu 0188/0/1979. Memiliki luas tanah sebesar 5,800 m
2 

dengan 

status kepemilikan yaitu hak pakai dan akreditasi sekolah yaitu A (Amat Baik). 

Dalam 2 tahun terakhir siswi di SMP Negeri 1 Kubutambahan belum pernah 

dilakukan pengukuran kadar Hb dan belum pernah mendapatkan penyuluhan 

tentang anemia dan Tablet Tambah Darah (TTD), namun program TTD sudah ada 

di sekolah tersebut, hanya saja pembagian TTD dilakukan oleh pihak guru dan 

pemberian TTD tidak rutin diberikan setiap bulan. Sarana kesehatan disekolah 

tersebut yaitu UKS tidak aktif saat adanya pandemi dan di aktifkan kembali oleh 

pihak sekolah pada bulan maret tahun 2022.
 

a. Sarana dan fasilitas sekolah 

SMP Negeri 1 Kubutambahan memiliki 14 ruang kelas untuk kegiatan belajar 

mengajar. Selain ruang kelas, fasilitas yang terdapat di SMP Negeri 1 

Kubutambahan yaitu Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Tata Usaha, 

Ruang BK, Ruang Osis, Ruang Pramuka, Laboratorium IPA, Laboratorium 

Bahasa, Laboratorium Komputer, Perpustakaan, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah 

(UKS), Lapangan Basket, Kantin, Toilet, Parkir Guru dan Tamu. 
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b. Peserta didik 

SMP Negeri 1 Kubutambahan pada tahun ajaran 2021/2022 memiliki 

didik sebanyak 881 siswa yang terdiri dari kelas VII sebanyak 308 siswa, kelas 

sebanyak 289 siswa dan kelas IX sebanyak 284 siswa. Berikut hasil jumlah siswa 

berdasarkan kelas disajikan pada tabel. 

Tabel 1. Data Peserta Didik SMP Negeri 1 Kubutambahan Tahun Ajaran 2021 

 Tabel 2.  

Data Peserta Didik SMP Negeri 1 Kubutambahan Tahun Ajaran 2021/2022 

 

Kelas F % 

VII 308 35,0 

VIII 289 32,8 

IX 284 32,2 

Total 881 100 

Sumber : Profil SMP Negeri 1 Kubutambahan 

Seperti tabel tersaji diatas, total seluruh siswa adalah 881, dan jumlah yang 

berjenis kelamin perempuan terdapat 428 siswi, karena jumlahnya relatif besar 

maka diambil subyek pengamatan sebanyak 20 subyek pengamatan. Namun pada 

saat pengamatan berlangsung siswi kelas IX sudah melaksanakan ujian sekolah 

sehingga tidak dapat diganggu serta siswi kelas VII dan VIII diliburkan, maka 

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang terpilih menjadi responden. 

Berdasarkan profil sekolah SMP Negeri 1 Kubutambahan, anggota OSIS yang 

berjenis kelamin perempuan berjumlah 50 siswi, namun pada saat pengamatan 

berlangsung hanya 20 siswi yang hadir, maka total subyek pengamatan ini adalah 

20 siswi. 
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2. Gambaran Subyek Pengamatan 

Karaktersitik umur subyek pengamatan beriksar 13-15 tahun. Sebaran umur 

paling banyak adalah umur 13-14 tahun masing-masing memiliki persentase 

41,7%. Berikut merupakan uraian dari sebagian subyek pengamatan yang 

mengalami anemia 

a. Subyek pengamatan 1 

Hasil pengamatan yang dilakukan pada Subyek pengamatan atas nama 

Denia, berumur 14 tahun, dengan berat badan 49 kg, tinggi badan 145 cm. Setelah 

dicek kadar Hb nya didapatkan hasil 11,9 gr/dl, hal ini berarti Subyek pengamatan 

memiliki kadar Hb yang rendah dan berisiko mengalami anemia tingkat ringan. 

Berdasarkan hasil kuisioner didapatkan bahwa kategori skor pengetahuan tentang 

anemia yaitu termasuk pengetahuan cukup. Terdapat beberapa pernyataan yang 

tidak bisa dijawab yaitu diantaranya remaja putri lebih rentan berisiko mengalami 

anemia dibanding remaja putra, pengertian anemia, penyebab anemia, dampak 

anemia, cara pencegahan anemia. Hasil kuisioner kepatuhan Subyek pengamatan 

didapatkan bahwa tidak patuh dalam mengonsumsi tablet tambah darah, subyek 

pengamatan mengonsumsi 4 tablet sekaligus dalam 1 minggu. Siklus haid normal, 

namun setiap haid hari pertama selalu mengalami disminorhea. Tidak gemar 

dalam berolahraga, kegiatan dirumah yaitu membantu menyapu halaman, mencuci 

baju dan piring, serta bermain game gadget. Hasil kuisioner tentang PHBS 

didapatkan bahwa Subyek pengamatan tidak selalu menggunakan alas kaki saat 

dirumah. Pernah mengalami sakit demam pada 1 bulan terakhir selama 3 hari dan 

Subyek pengamatan memiliki riwayat penyakit maag. Berdasarkan hasil form 

SQ-FFQ, pola konsumsinya yaitu nasi 2-3x seminggu porsi kecil, bubur 1x 
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seminggu porsi kecil, biskuit dan roti 1x sehari porsi sedang, mie instan 2-3x 

sehari, daging ayam dan ikan laut 2-3x seminggu dalam porsi kecil, bakso 1x 

seminggu, sayuran kol, wortel, buncis 2-3x sehari porsi kecil. Buah jeruk, pisang, 

semangka 2-3x seminggu, apel, salak, mangga 1-3x sebulan porsi sedang. Teh, 

yoghurt dan susu kental manis 2-3x sehari. Sedang menjalani program diet ketat 

yang sudah berjalan selama 2 minggu. 

b. Subyek pengamatan 2 

Hasil pengamatan yang dilakukan pada Subyek pengamatan atas nama 

Darmayanti, berumur 14 tahun, dengan berat badan 40 kg, tinggi badan 156 cm. 

Setelah dicek kadar Hb nya didapatkan hasil 11,8 gr/dl, hal ini berarti Subyek 

pengamatan memiliki kadar Hb yang rendah dan berisiko mengalami anemia 

tingkat ringan. Berdasarkan hasil kuisioner didapatkan bahwa kategori skor 

pengetahuan tentang anemia yaitu termasuk pengetahuan cukup. Terdapat 

beberapa pernyataan yang tidak bisa dijawab oleh Subyek pengamatan yaitu 

diantaranya remaja putri lebih rentan berisiko mengalami anemia dibanding 

remaja putra, program pemberian TTD pada remaja putri sebagi pencegahan 

anemia, kadar normal Hb remaja putri, penyebab anemia, dampak anemia, dan 

minuman yang mengganggu penyerapan zat besi. Hasil kuisioner kepatuhan 

Subyek pengamatan didapatkan bahwa tidak patuh dalam mengonsumsi tablet 

tambah darah, Subyek pengamatan mengonsumsi 4 tablet sekaligus dalam 1 

minggu. Siklus haid tidak normal yaitu haid berlangsung selama lebih dari 8 hari 

dan setiap haid selalu mengalami disminorhea. Subyek pengamatan tidak gemar 

dalam berolahraga, kegiatan dirumah yaitu mencuci baju dan piring, serta bermain 

gadget. Hasil kuisioner tentang PHBS didapatkan bahwa Subyek pengamatan 
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sudah menerapkan PHBS dengan baik dirumah. Pernah mengalami sakit demam 

pada 1 bulan terakhir selama 7 hari dan memiliki riwayat penyakit maag. 

Berdasarkan hasil form SQ-FFQ, pola konsumsinya yaitu nasi 2-3x sehari porsi 

sedang. Roti, mie instan, jagung, biskuit 1x sehari porsi sedang. Daging ayam, dan 

ikan laut 1x sehari porsi sedang, tahu 1x sehari porsi kecil, sayur bayam, kacang 

panjang, kol, mentimun, daun singkong 1x sehari porsi kecil. Buah semangka, 

pepaya, pisang dan jeruk 1x seminggu porsi sedang. Minuman sejenis teh 2-3x 

sehari porsi sedang. 

c. Subyek pengamatan 3 

Hasil pengamatan yang dilakukan pada Subyek pengamatan atas nama 

Mitha, berumur 13 tahun, dengan berat badan 50 kg, tinggi badan 158 cm. Setelah 

dicek kadar Hb nya didapatkan hasil 11,8 gr/dl, hal ini berarti Subyek pengamatan 

memiliki kadar Hb yang rendah dan berisiko mengalami anemia tingkat ringan. 

Berdasarkan hasil kuisioner didapatkan bahwa kategori skor pengetahuan tentang 

anemia yaitu termasuk pengetahuan kurang. Terdapat beberapa pernyataan yang 

tidak bisa dijawab yaitu diantaranya remaja putri lebih berisiko terkena anemia 

dibanding remaja putra, pengertian anemia, kadar normal Hb remaja putri, 

penyebab terjadinya anemia, gejala anemia, dampak anemia, dan cara pencegahan 

anemia. Hasil kuisioner kepatuhan didapatkan bahwa Subyek pengamatan tidak 

patuh dalam mengonsumsi tablet tambah darah, 4 tablet diminum sekaligus dalam 

seminggu. Siklus haid normal, hanya saja setiap haid selalu mengalami 

disminorhea. Subyek pengamatan tidak gemar dalam berolahraga, kegiatan 

dirumah yaitu membantu ibunya menyapu dan mengepel lantai, menyapu halaman, 

mencuci baju dan piring, serta bermain gadget. Hasil kuisioner tentang PHBS 
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didapatkan bahwa Subyek pengamatan tidak selalu menggunakan alas kaki saat 

dirumah. Pernah mengalami sakit demam pada 1 bulan terakhir selama 3 hari dan 

tidak memiliki riwayat penyakit. Berdasarkan hasil form SQ-FFQ, pola 

konsumsinya yaitu nasi 2-3x sehari porsi sedang, mie instan, roti, jagung dan 

biskuit 1x sehari porsi sedang. Daging ayam, ikan laut 1x sehari porsi kecil, sosis 

dan bakso 2-3x sehari porsi sedang. Tahu 1x sehari porsi kecil. Sayur sawi hijau, 

wortel, kol 1x sehari porsi kecil. Buah jeruk dan pisang 1x seminggu porsi sedang.  

d. Subyek pengamatan 4 

Hasil pengamatan yang dilakukan pada Subyek pengamatan atas nama 

April, berumur 14 tahun, dengan berat badan 45 kg, tinggi badan 145 cm. Setelah 

dicek kadar Hb nya didapatkan hasil 11,6 gr/dl, hal ini berarti Subyek pengamatan 

memiliki kadar Hb yang rendah dan berisiko mengalami anemia tingkat ringan. 

Berdasarkan hasil kuisioner didapatkan bahwa kategori skor pengetahuan tentang 

anemia yaitu termasuk pengetahuan cukup. Terdapat beberapa pernyataan yang 

tidak bisa dijawab yaitu diantaranya remaja putri lebih berisiko terkena anemia 

dibanding remaja putra, program pemerintah yaitu pemberian TTD pada remaja 

putri untuk mencegah terjadinya anemia, kadar normal Hb remaja putri, penyebab 

anemia, dan dampak anemia pada pertumbuhan remaja putri. Hasil kuisioner 

kepatuhan didapatkan bahwa Subyek pengamatan tidak patuh dalam 

mengonsumsi tablet tambah darah, masih terdapat 3 tablet yang belum diminum 

dengan alasan karena takut akan efek samping yang muncul dan tidak di izinkan 

oleh orangtuanya mengonsumsi TTD. Siklus haid normal, hanya saja setiap haid 

selalu mengalami disminorhea. Subyek pengamatan tidak gemar dalam 

berolahraga, kegiatan dirumah yaitu tidur/beristirahat dikamar seharian sambil 
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bermain gadget. Hasil kusisioner tentang PHBS didapatkan bahwa Subyek 

pengamatan tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah makan menggunakan 

sabun dan air mengalir saat dirumah. Pernah mengalami sakit demam pada 1 

bulan terakhir selama 4 hari dan memiliki riwayat penyakit asma. Berdasarkan 

hasil form SQ-FFQ, pola konsumsinya yaitu nasi dan bubur 2-3x sehari porsi 

sedang, roti, biskuit dan ubi 1x sehari, daging ayam, ikan laut 1x sehari porsi 

sedang, kacang tolo, kacang ijo, dan kacang tanah 2-3x seminggu porsi kecil. 

Sayur kol, labu siam, tauge dan mentimun 1x sehari porsi kecil. Buah semangka, 

jeruk, pepaya dan pisang 1x seminggu, salak, anggur dan apel 1-3x sebulan.  

e. Subyek pengamatan 5 

Hasil pengamatan yang dilakukan pada Subyek pengamatan atas nama 

Serlyani, berumur 14 tahun, dengan berat badan 38 kg, tinggi badan 149 cm. 

Setelah dicek kadar Hb nya didapatkan hasil 11,4 gr/dl, hal ini berarti subyek 

pengamatan memiliki kadar Hb yang rendah dan berisiko mengalami anemia 

tingkat ringan. Berdasarkan hasil kuisioner didapatkan bahwa kategori skor 

pengetahuan tentang anemia yaitu termasuk pengetahuan kurang. Terdapat 

beberapa pernyataan yang tidak bisa dijawab yaitu diantaranya remaja putri lebih 

berisiko terkena anemia dibanding remaja putra, pengertian anemia, kadar normal 

Hb remaja putri, penyebab terjadinya anemia, gejala anemia, dampak anemia, dan 

cara pencegahan anemia, serta hasil kuisioner kepatuhan didapatkan bahwa 

Subyek pengamatan tidak patuh dalam mengonsumsi tablet tambah darah, masih 

terdapat sisa 3 tablet yang belum dikonsumsi dengan alasan lupa mengonsumsi. 

Siklus haid tidak normal yaitu siklus haid datang lebih dari 28 hari dan setiap haid 

hari pertama selalu mengalami disminorhea. Tidak gemar dalam berolahraga, 
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kegiatan dirumah yaitu menyapu halaman, menjaga toko dan tidur sambil bermain 

gadget. Hasil kuisioner tentang PHBS didapatkan bahwa Subyek pengamatan 

tidak selalu menggunakan alas kaki dirumah. Tidak pernah mengalami sakit pada 

1 bulan terakhir dan memiliki riwayat penyakit maag. Berdasarkan hasil form 

SQ-FFQ, pola konsumsinya yaitu , frekuensi makan 2-3x sehari. Nasi 1x sehari 

porsi sedang, mie instan 1x sehari, roti, ubi dan biskuit 2-3x sehari porsi sedang, 

daging ayam, ikan laut, telur ayam, bakso 1x sehari porsi sedang, sosis 2-3x sehari 

porsi sedang, tahu, tempe 1x sehari porsi kecil, sayur bayam, kangkung 2-3x 

seminggu porsi kecil, sayur bayam, wortel dan kol 1x sehari porsi kecil. Buah 

semangka, pepaya, pisang dan jambu biji 1x seminggu porsi kecil, sedangkan 

buah apel, salak, sawo, anggur, mangga 1-3x sebulan porsi kecil. Susu kental 

manis 2-3x sehari porsi sedang.  

f. Subyek pengamatan 6 

Hasil pengamatan yang dilakukan pada Subyek pengamatan atas nama 

Ariani, berumur 15 tahun, dengan berat badan 65 kg, tinggi badan 160 cm. Setelah 

dicek kadar Hb nya didapatkan hasil 11,7 gr/dl, hal ini berarti subyek pengamatan 

memiliki kadar Hb yang rendah dan berisiko mengalami anemia tingkat ringan. 

Berdasarkan hasil kuisioner didapatkan bahwa kategori skor pengetahuan tentang 

anemia yaitu termasuk pengetahuan cukup. Terdapat beberapa pernyataan yang 

tidak bisa dijawab yaitu diantaranya. Hasil kuisioner kepatuhan didapatkan bahwa 

Subyek pengamatan tidak patuh dalam mengonsumsi tablet tambah darah, karena 

tidak pernah mengonsumsi tablet tambah darah yang diberikan dengan alasan 

tidak suka mengonsumsi tablet. Siklus haid tidak normal yaitu datang lebih dari 

28 hari, serta setiap haid hari pertama selalu mengalami disminorhea. Tidak gemar 
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dalam berolahraga, kegiatan dirumah yaitu menjaga toko keluarga sambil bermain 

gadget. Hasil kusisioner tentang PHBS didapatkan bahwa Subyek pengamatan 

sudah menerapkan PHBS dengan baik dirumah. Tidak pernah mengalami sakit 

pada 1 bulan terakhir dan memiliki riwayat penyakit maag. Berdasarkan hasil 

form SQ-FFQ, pola konsumsinya yaitu nasi 2-3x seminggu porsi kecil, bubur 1x 

seminggu porsi kecil, biskuit dan roti 1x sehari porsi sedang, mie instan 2-3x 

sehari, daging ayam dan ikan laut 2-3x seminggu dalam porsi kecil, bakso 1x 

seminggu, sayuran kol, wortel, buncis 2-3x sehari porsi kecil. Buah jeruk, pisang, 

semangka 2-3x seminggu porsi sedang, dan buah apel, salak, mangga 1-3x 

sebulan porsi sedang. Teh dan susu kental manis 2-3x sehari, Subyek pengamatan 

sedang menjalani program diet ketat yang sudah berjalan 1 bulan. 

B. Pembahasan  

Sarana prasarana penunjang pencegahan dan penanggulangan anemia di 

SMP Negeri 1 Kubutambahan kurang memadai karena kurang mendapat perhatian 

dari pihak sekolah. Sarana kesehatan sekolah yaitu UKS tidak aktif sejak adanya 

pandemi dan di aktifkan lagi pada bulan Maret 2022. Program pencegahan anemia 

relatif kurang bagus hal ini nampak dari keterangan siswi di SMP Negeri 1 

Kubutambahan yang belum pernah dilakukan pengukuran kadar Hb disekolah 

selama 2 tahun terakhir dan belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang 

anemia dan Tablet Tambah Darah (TTD) dari petugas kesehatan yang ada, namun 

program TTD sudah ada di sekolah tersebut, hanya saja pembagian TTD 

dilakukan oleh pihak guru dan pemberian TTD di sekolah tersebut tidak rutin 

diberikan setiap bulan.  
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Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 12 siswa yang mengalami anemia 

ditemukan sebanyak 2 orang atau 16,7% memiliki pengetahuan tentang anemia 

dengan kategori baik, 8 orang atau 66,7% memiliki kategori cukup, sedangkan 2 

orang atau 16,7% memiliki kategori kurang. Siswi yang memiliki pengetahuan 

anemia yang baik belum tentu patuh dalam mengonsumsi tablet tambah darah, hal 

ini dibuktikan dengan hasil pengamatan yang menunjukan bahwa tingkat 

kepatuhan seluruh siswi yang menjadi subyek pengamatan tidak patuh dalam 

mengonsumsi TTD. Hal tersebut dapat terjadi kemungkinan dikarenakan oleh 

kurangnya literasi siswi terhadap anemia dan TTD serta fasilitas yang kurang 

mendukung, seperti tidak aktifnya program UKS dalam jangka waktu yang lama 

dan TTD yang tidak rutin diberikan oleh pihak sekolah serta tidak adanya kerja 

sama antara pihak sekolah dengan tenaga kesehatan yang ada untuk memberikan 

penyuluhan kepada siswi tentang bahaya anemia dan pentingnya mengonsumsi 

TTD sejak remaja.  

Sesuai dengan penelitian Risva, 2016, menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan pengetahuan dengan kebiasaan konsumsi tablet tambah darah. Hal yang 

mempengaruhi kepatuhan konsumsi tablet tambah darah adalah sikap responden, 

semakin baik sikap dan kesadaran responden maka semakin patuh pula terhadap 

konsumsi TTD responden (Risva, Suyatno, & Rahfiludin, 2016).  

Pola konsumsi yang kurang beragam dapat berisiko mengalami anemia. Hal 

tersebut dibuktikan dengan hasil pengamatan yaitu sebanyak 2 (16,7%) subyek 

pengamatan sedang melakukan program diet ketat sehingga pola konsumsinya 

kurang beragam, frekuensi dan porsi makanan yang tidak tepat. Kurangnya 

asupan energi bersumber pada makronutrien dan mikronutrien akibat pola makan, 
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sehingga dapat berkontribusi terhadap rendahnya kadar hemoglobin. Selain 

jumlah zat besi, kualitas makanan juga perlu mendapat perhatian (Putri, 

Simanjutak, & Kusdalinah, 2017), dan jika disertai dengan remaja putri 

mengalami gangguan siklus haid yakni siklus haid yang pendek dan lama 

menstruasi/perdarahan yang tidak normal, sehingga akan banyak kehilangan darah 

pada saat menstruasi, sehingga rentan berisiko mengalami anemia (Nofianti & 

Wahyudi, 2021). Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengamatan, ditemukan 

sebanyak 4 (33,3%) subyek pengamatan yang mengalami siklus haid tidak 

normal.  

Menurut Rusmanto & Mukono, 2012 Remaja putri yang memiliki perilaku 

personal hygiene yang kurang baik dapat menimbulkan penyakit infeksi dan 

apabila disertai dengan memiliki kebiasaan begadang maka dapat mempengaruhi 

kejadian anemia, kebiasaan sering begadang dapat mengakibatkan penurunan 

imunitas tubuh sehingga mudah terserang penyakit infeksi (BR. Sembiring, 2018) 

hal ini dibuktikan dengan hasil pengamatan yaitu ditemukan 6 (50%) siswi 

memiliki personal hygiene yang kurang baik dan Sebanyak 8 (66,7%) siswi 

memiliki kebiasaan bergadang sampai larut malam. Sebanyak 8 (66,7%) subyek 

pengamatan memiliki riwayat penyakit infeksi selama 1 bulan terakhir dan 9 

subyek pengamatan memiliki penyakit kronis yaitu maag dan asma. 

Sesuai dengan penelitian Irnawati, 2020 Pencegahan anemia dapat 

dilakukan dengan cara melakukan aktifitas fisik, sebab aktifitas dapat 

mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang apabila aktifitas fisik sangat rendah 

hal tersebut rentan menyebabkan imunitas tubuh menurun dan berisiko terkena 

penyakit infeksi yang menyebabkan terjadinya anemia (Irnawati, Qariati, & 
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Widyarni, 2020). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil pengamatan dari 

siswi yang mengalami anemia yaitu sebanyak 10 (83,3%) siswi memiliki tingkat 

aktivitas ringan dan 2 (16,7%) siswi memiliki tingkat aktivitas sedang. Secara 

kumulatif, penyakit infeksi dapat menimbulkan kerugian zat gizi berupa kalori 

dan protein serta kehilangan darah.(Rusmanto & Mukono, 2012).  


