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ABSTRAK 

 

Kebutuhan zat besi pada remaja putri sangat tinggi 26 mg per hari untuk 

proses pertumbuhan yang mengakibatkan banyak remaja mengalami anemia 

(AKG, 2013). Kejadian anemia merupakan masalah yang paling banyak 

ditemukan pada remaja, khususnya remaja putri merupakan salah satu kelompok 

yang rentan mengalami anemia.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penyuluhan kesehatan 

tentang zat besi dengan metode audio visual terhadap tingkat pengetahuan anemia 

pada remaja putri di SMPN 1 Karangmalang. Desain penelitian: penelitian 

kuantitatif dengan rancangan penelitian quasi eksperimen design dengan desain 

pretest-posttest design without control yang dilaksanakan pada bulan Desember 

2020. Sampel diambil dengan teknik purposive Sampling dan dianalisis 

menggunakan rumus Uji wilcoxon.  

Hasil penelitian didapatkan dari 56 responden. Sebelum dilakukan 

penyuluhan kesehatan tentang zat besi pengetahuan kurang 4 orang (7,1%), 

pengetahuan cukup 42 orang (75%) dan pengetahuan baik 10 orang (17,9%). 

Sesudah dilakukan penyuluhan kesehatan tentang zat besi pengetahuan kurang 1 

orang (1,8%), pengetahuan cukup 33 orang (58,9%), dan pengetahuan baik 22 

orang (39,3%). Hasil uji statistik Wilcoxon menunjukkan p-value= 0,016 (p value 

< 0,05) sehingga Ha dapat diterima. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pemberian penyuluhan kesehatan tentang zat besi dengan metode audio visual 

pada remaja putri di SMPN 1 Karangmalang efektif meningkatkan pengetahuan 

terhadap anemia. 
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PENDAHULUAN 

Hasil Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) tahun 2013, menunjukkan 

bahwa prevalensi anemia di Indonesia 

yaitu 21,7% dengan prevalensi anemia 

pada perempuan 23,9 %, sedangkan 

prevalensi anemia pada laki-laki 18,4 %. 

Prevalensi anemia pada kelompok umur 

5-14 tahun adalah 26,4 % dan pada 

kelompok umur 15-24 tahun adalah 

18,4%. Berdasarkan data Riskesdas 2018 

proporsi anemia pada perempuan (27,2%) 

lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki 

(20,3%). Proporsi anemia perempuan 

pada kelompok umur 15-24 tahun sebesar 

32% tahun 2018. Cakupan pemberian 

Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja 

putri di Indonesia pada tahun 2018 adalah 

48.52%. Provinsi dengan persentase 

tertinggi cakupan pemberian TTD pada 

remaja putri adalah Bali 92,1%, 

sedangkan persentase terendah adalah 

Kalimantan Barat 9,62% (Profil 

Kesehatan Indonesia 2018). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Tengah (2013) prevalensi 

anemia di Jawa Tengah mencapai 57,1%. 

Di Jawa Tengah Persentasi remaja putri 

yang mendapatkan TTD umur 12-18 

tahun adalah 56,52% (Ditjen Kesehatan 

Masyarakat, Kemenkes RI, 2019). 

Cakupan pemberian TTD pada remaja 

putri di Jawa Tengah adalah 74,20% 

(Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes 

RI, 2020).  

Data anemia pada remaja putri di 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen pada 

tahun 2016 menunjukkan bahwa kejadian 

anemia pada remaja putri usia 10-14 tahun 

sebesar 908 (2,5%) dan usia 15-19 tahun 

sebesar 1.022 (2,7%) dari 35.657 remaja. 

Pada tahun 2017 anemia pada remaja putri 

usia 10-14 sebanyak 1.211 (3,5%) dan 

usia 15-19 tahun sebanyak 846 (2,4%) 

dari 34.608 remaja. Berdasarkan data 

Dinas Kesehatan Kota Sragen (2017), 

anemia banyak tejadi pada usia 10-14 

tahun. Usia 10-14 tahun yang merupakan 

rentang usia Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). 

Salah satu upaya yang dilakukan 

bidan sebagai tenaga kesehatan adalah 

membantu dalam upaya pencegahan 

anemia pada remaja yaitu melakukan 

bimbingan dan penyuluhan kepada 

individu atau kelompok, keluarga 

masyarakat dan remaja masa pra nikah 

untuk penanggulangan masalah kesehatan 

khususnya kesehatan ibu, anak remaja, 

dan keluarga agar dapat mengetahui cara 

untuk mencegah terjadinya anemia (Isniati, 

2008). Pengetahuan atau kognitif 

merupakan domain yang sangat penting 

untuk terbentuknya perilaku. Kurangnya 

pengetahuan mengenai anemia merupakan 

faktor predisposisi dari perilaku kesehatan 

yang mengarah kepada timbulnya 

penyakit. Perilaku yang didasari 

pengetahuan, kesadaran dan sikap positif 

lebih langgeng. Sebaliknya apabila 

perilaku tidak didasari pengetahuan dan 

kesadaran maka perilaku tidak akan 

berlangsung lama (Culia, 2014). 

Media penyuluhan dalam penelitian 

ini adalah dengan metode audio visual. 

Audio visual berupa video animasi dapat 

digunakan sebagai alternatif dalam 

penyuluhan yang diharapkan memberikan 

ketertarikan bagi remaja, sehingga 

dampaknya akan terasa setelah 

dilakukannya penyuluhan dengan metode 

ini. Keunggulan media audio visual yaitu 

tidak membosankan dan hasil mudah 

untuk dimengerti dan dipahami (Fazriah 

2011). Media literasi audio visual sangat 

strategis jika diterapkan dalam 



pembelajaran maupun diluar 

pembelajaran untuk kegiatan literasi 

umum. Sebab, berisi gambar dan video 

yang melibatkan indera penglihatan dan 

juga indera pendengaran (Farid, 2018).  

Berdasarkan studi pendahuluan yang 

dilakukan pada 9 remaja dari 130 remaja 

didapatkan hasil bahwa 9 remaja di 

SMPN 1 Karangmalang belum 

mengetahui pentingnya zat besi dan 

belum pernah mendapatkan penyuluhan 

tentang zat besi. Dari hasil wawancara 

didapatkan data 1 orang dari 9 remaja  

mengalami gejala anemia yaitu mudah 

lelah, mudah mengantuk dan kulit pucat. 

Di SMP N 1 Karangmalang belum ada 

program KPRR. Oleh sebab itu dalam 

penelitian ini akan dilakukan penyuluhan 

zat besi untuk meningkatkan pengetahuan 

tentang zat besi dan mendorong perilaku 

pencegahan anemia pada remaja.  

Berdasarkan data diatas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Efektivitas 

 Penyuluhan Kesehatan Tentang 

Zat Besi Dengan Metode Audiovisual 

Terhadap Tingkat Pengetahuan Anemia 

Pada Remaja Putri di SMPN 1 

Karangmalang. 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu penelitian dilaksanakan pada 

bulan September-Desember 2020 di 

SMPN 1 Karangmalang. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian 

kuantitatif dengan rancangan penelitian 

quasi eksperimen design dengan desain 

pre test-post test design without control. 

Populasi penelitian ini adalah semua siswi 

kelas VIII yang sekolah di SMPN 1 

Karangmalang pada bulan Agustus 2020 

sebanyak 130 siswi. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik purposive 

sampling. Berdasarkan perhitungan rumus 

Slovin didapatkan jumlah sampel 

sebanyak 56 responden. Teknik 

pengolahan data menggunakan Editing, 

Coding, Tabulating. Penelitian ini 

menggunakan uji statistik Uji Wilcoxon.  

 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini merupakan data primer. 

Data primer adalah data yang didapat dari 

responden langsung. Instrumen penelitian 

ini adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan peneliti dalam kegiatan 

mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis. Instrumen 

yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kuesioner. Kuesioner penelitian ini yaitu 

kuesioner tertutup yang digunakan untuk 

mengukur pengetahuan siswi tentang 

anemia. Penelitian ini menggunakan skala 

pengukuran guttman. 

 

HASIL 

Berdasarkan hasil yang telah dikumpulkan 

dan diolah berikut ini 

1. Analisa Univariat  

uraian Frekuensi Presentasi 

Kurang 4 7,1% 

Cukup 42 75% 

Baik 10 17,9% 

Jumlah 56 100% 

Tabel 4.1 Distribusi frekuensi 

pengetahuan remaja putri sebelum 

penyuluhan kesehatan tentang zat besi 

dengan metode audio visual (n=56) 

Sumber:data primer,2021 

 

Berdasarkan tabel 4.1 hasil penelitian 

responden berdasarkan pengetahuan 

remaja tentang anemia sebelum diberikan 

penyuluhan zat besi memiliki 

pengetahuan yang cukup yaitu sebanyak 

42 orang (75%). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan remaja 



sebelum diberikan penyuluhan zat besi 

mayoritas memiliki pengetahuan yang 

cukup. 

uraian Frekuensi Presentasi 

Kurang 1 1,8% 

Cukup 33 58,9% 

Baik 22 39,3% 

Jumlah 56 100% 

Tabel 4.2 Distribusi frekuensi 

pengetahuan remaja putri setelah 

penyuluhan kesehatan tentang zat besi 

dengan metode audio visual (n=56) 

Sumbe: sumber: data primer, 2021 

Pada tabel 4.2 dapat diketahui hasil 

penelitian pengetahuan remaja tentang 

anemia setelah diberikan penyuluhan 

kesehatan tentang zat besi responden yang  

memiliki pengetahuan baik sebanyak 22 

orang (39,3%), cukup yaitu sebanyak 33 

orang (58,9%),  dan pengetahuan kurang 

sebanyak 1 orang (1,8%). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa setelah diberikan 

penyuluhan tentang zat besi mayoritas 

responden memiliki pengetahuan yang 

cukup, pengetahuan yang baik meningkat 

dan pengetahuan yang kurang menurun. 

2. Analisa Bivariat 

Tabel 4.5 Efektivitas  penyuluhan 

kesehatan tentang zat besi dengan metode 

audio visual (Uji Wilcoxon) (n=56) 

Variabel Sebelum Setelah P value 

Pengetahuan 

Mean (SD 
2,1 (0,4) 2,3 (0,5) 0.016 

Median 

(Min- Max) 
2 (1-3) 2 (1-3) 

 

Keterangan: *Uji Wilcoxon 

Hasil penelitian efektivitas 

penyuluhan kesehatan tentang zat besi 

dengan metode audio visual terhadap 

tingkat pengetahuan anemia pada remaja 

putri di SMPN 1 Karangmalang 

didapatkan hasil dari uji statistik 

menggunakan uji komparasi dengan 

wilcoxon menunjukkan bahwa ρ value < α 

yaitu ρ value = 0,016 < α = 0,05, jadi 

hipotesa null (H0) ditolak dan Ha dapat 

diterima. Sehingga menunjukkan bahwa 

adanya Efektivitas penyuluhan kesehatan 

tentang zat besi dengan metode audio 

visual terhadap tingkat pengetahuan 

anemia pada remaja putri di SMPN 1 

Karangmalang. 

 

PEMBAHASAN  

1.    Pengetahuan remaja putri tentang 

anemia sebelum diberikan 

penyuluhan kesehatan tentang zat 

besi dengan metode audio visual di 

SMPN 1 Karangmalang 

Pengetahuan remaja putri tentang 

anemia sebelum diberikan 

penyuluhan zat besi memiliki 

pengetahuan yang cukup yaitu 

sebanyak 42 orang (75%), 

pengetahuan baik sebanyak 10 orang 

(17,9%) dan pengetahuan kurang 

sebanyak 4 orang (7,1%). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan remaja sebelum 

diberikan penyuluhan zat besi 

mayoritas memiliki pengetahuan 

yang cukup. Pengetahuan berupa 

pengetahuan tentang pengertian, 

fungsi, cara pencegahan, dampak dan 

lainya. Anemia lebih banyak terjadi 

pada remaja putri karena proses 

menstruasi, pada masa ini perempuan 

akan mengalami kehilangan zat besi 

sekitar 30 mg. kehilangan darah pada 

saat menstruasi dapat menjadi 

penyebab terjadinya anemia dengan 

gejala yang umum terjadi seperti 

badan lemah lesu, mudah lelah, dan 

mudah mengantuk, sehingga hal ini 

menjadikan sulit berkonsentrasi 

dalam belajar (Santi, 2016).  



Hasil penelitian dan sumber yang 

didapat peneliti dapat penyimpulkan 

bahwa mayoritas remaja dalam 

penelitian ini memiliki pengetahuan 

yang cukup yaitu sebanyak 42 orang 

(75%). Pengetahuan tentang anemia 

sangat diperlukan oleh remaja karena 

anemia pada remaja dapat 

mengakibatkan menurunnya 

produktivitas kerja, pertumbuhan 

terhambat, tubuh mudah terinfeksi, 

kebugaran tubuh berkurang, 

semangat belajar dan prestasi 

menurun. Hal inilah perlunya 

pendidikan kesehatan tentang zat besi 

salah satunya dengan media audio 

visual untuk peningkatkan 

pengetahuan remaja tentang anemia. 

2.    Pengetahuan remaja putri tentang 

anemia setelah diberikan penyuluhan 

kesehatan tentang zat besi dengan 

metode audio visual di SMPN 1 

Karangmalang.     

Pengetahuan remaja putri setelah 

diberikan intervensi penyuluhan 

kesehatan tentang anemia dengan 

metode audio visual mengalami 

peningkatan yaitu pengetahuan yang 

baik menjadi 22 orang (39,3%), 

pengetahuan yang cukup sebanyak 33 

orang (58,9%), sedangkan 

pengetahuan yang kurang mengalami 

penurunan menjadi 1 orang (1,8%). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

setelah diberikan penyuluhan tentang 

zat besi mayoritas responden 

memiliki pengetahuan yang cukup, 

pengetahuan yang baik meningkat 

dan pengetahuan yang kurang 

menurun. Pemberian informasi atau 

pengetahuan dapat dilakukan melalui 

penyuluhan kesehatan. Penyuluhan 

kesehatan pada hakikatnya adalah 

suatu kegiatan menyampaikan pesan 

kesehatan kepada masyarakat, 

kelompok atau individu 

(Nurohimmah, 2017). Penyuluhan 

kesehatan tentang anemia sangat 

penting bagi para remaja putri, karena 

dengan di berikannya penyuluhan 

kesehatan akan menambah informasi 

bagi para remaja putri agar dapat 

mencegah anemia (Nurohimmah, 

2017).  

3.    Efektivitas penyuluhan kesehatan 

tentang zat besi dengan metode audio 

visual terhadap tingkat pengetahuan 

anemia pada remaja putri   

Hasil penelitian yang sudah 

dilakukan tentang efektivitas 

penyuluhan kesehatan tentang zat 

besi dengan metode audio visual 

terhadap tingkat pengetahuan anemia 

pada remaja putri di SMPN 1 

Karangmalang didapatkan hasil dari 

uji statistik menggunakan uji 

komparasi dengan wilcoxon 

menunjukkan bahwa ρ value < α 

yaitu ρ value = 0,016 < α = 0,05, jadi 

hipotesa null (H0) ditolak dan Ha 

dapat diterima. Sehingga 

menunjukkan bahwa adanya 

efektivitas penyuluhan kesehatan 

tentang zat besi dengan metode audio 

visual terhadap tingkat pengetahuan 

anemia pada remaja putri di SMPN 1 

Karangmalang.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Pemberian penyuluhan kesehatan 

tentang zat besi dengan metode 

audiovisual efektif meningkatkan 

pengetahuan tentang anemia pada 



remaja putri di SMPN 1 

Karangmalang (p value ≤0,05). 

2. Tingkat pengetahuan remaja putri 

SMPN 1 Karangmalang tentang 

anemia sebelum diberikan intervensi 

penyuluhan kesehatan tentang zat besi 

dengan metode audio visual pada 

kategori pengetahuan cukup 42 orang 

(75%), dengan mean 2,1 dan median 

2. 

3. Tingkat pengetahuan remaja putri 

SMPN 1 Karangmalang tentang 

anemia setelah diberikan intervensi 

penyuluhan kesehatan tentang zat besi 

dengan metode audio visual pada 

kategori pengetahuan baik 22 orang 

(39,3%), dengan mean 2,3 dan 

median 2. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka 

peneliti dapat memberikan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi Pihak Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

motivasi untuk meningkatkan edukasi 

tentang anemia dengan menggunakan 

media seperti audio visual yang dapat 

digunakan untuk pencegahan anemia 

dan peningkatan prestasi belajar. 

2. Bagi Responden 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan tentang anemia 

dan dapat menambah informasi 

pengetahuan tentang pencegahan 

anemia. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

masukan dalam memperkaya daftar 

pustaka, berguna bagi pembaca secara 

keseluruhan khususnya pada 

mahasiswa kebidanan mengenai 

pengetahuan anemia 

4. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan pengetahuan dan acuan 

agar dapat meneliti tentang intervensi 

lainnya tentang pengetahuan anemia 

dengan pengembangan variabel dan  

sampel yang lebih besar. 
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