
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anemia merupakan  keadaan berkurangnya kemampuan darah

untuk membawa oksigen, yang biasanya disebabkan oleh penurunan

jumlah sel darah merah yang beredar, keadaan ini tercermin dari

konsentari hemoglobin dan nilai hetokrit yang rendah (Robins dan

Cotran, 2009: 361). Anemia defisiensi besi merupakan penyebab

anemia yang paling sering ditemukan di dunia (Robins dan Cotran,

2009: 373). Kejadian anemia yang banyak di derita oleh remaja putri

adalah saat menstruasi, sering remaja putri tidak memperhatikan

kebutuhan zat besi yang diperlukan oleh tubuh (Laksanano, Siska,

Gayuh, 2009). Bagi remaja putri kebutuhan zat gizi pada makanan

terutama digunakan untuk pertumbuhan fisik serta mengganti zat gizi

yang hilang saat menstruasi (Gayuh, 2009). Anemia merupakan

kelainan yang sangat sering dijumpai baik klinik maupun dilapangan

(Astuti, 2013).

Penelitian pada remaja putri di Nepal tahun 2009 menunjukkan

prevalensi anemia sebesar 78,3% (Astuti, 2013). Menurut Laporan

hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2007 di Indonesia

prevalensi anemia pada remaja putri sebesar 14,2%. Sedangkan di

provinsi Jawa Timur prevalensi anemia pada remaja putri adalah

14,2%. Berdasarkan hasil survei cepat Dinas Kesehatan kabupaten

Madiun tahun 2014, untuk remaja putri prevalensi anemia remaja
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adalah 39%. Setelah dilakukan studi pendahuluan di kelas XII MAN

Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun terhadap 10

remaja putri kelas XII didapati hasil 40% mempunyai perilaku positif,

60% mempunyai perilaku negatif. Hal ini dikarenakan kurangnya

informasi tentang cara mencegah anemia zat besi dan penelitian ini

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang cara mencegah

anemia zat besi pada remaja putri kelas XII. Jika prevalensi anemia

pada remaja putri masih terus meningkat dapat mengakibatkan

menurunnya kualitas hidup individu karena menurunya fungsi kognitif

seperti konsentrasi belajar rendah dan memperlambat daya tangkap

remaja usia sekolah (Astuti, 2013).

Anemia pada remaja dapat terjadi bila perilaku remaja dalam

mencegah anemia tidak memperhatikan kebutuhan- kebutuhan zat besi

yang diperlukan dalam tubuh. Berdasarkan penelitian Sumarmi

tentang ”Faktor Yang Mempengaruhi Anemia Pada Remaja Putri Di

MA Darussalam Ketandan Dagangan Madiun” menjelaskan bahwa

terdapat 2 faktor yang menyebabkan remaja mengalami anemia yaitu

faktor pangan dan non pangan, sedangkan faktor lain seperti

perdarahan, misalnya kehilangan darah secara kronis melalui

menstruasi juga dapat menyebabkan terjadinya anemia (Sumarmi,

2008). Akan tetapi sampai saat ini belum ada program yang

dimasukkan dalam Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk

menanggulangi atau memberi pengetahuan mengenai anemia

khususnya anemia defisiensi besi pada remaja putri di sekolah-sekolah
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sehingga perilaku dalam mencegah anemiapun masih belum

diperhatikan (Sihotang dan Febriany, 2012). Jika mayoritas anak

perempuan menderita anemia terutama anemia defisiensi besi,

dampaknya akan berlanjut. Mengingat, mereka adalah para calon ibu

yang akan melahirkan generasi penerus (Sihotang dan Febriany,

2012).  Jika tidak ditanggulangi, dikhawatirkan akan meningkatkan

risiko perdarahan pada saat persalinan yang dapat menimbulkan

kematian ibu (Sihotang dan Febriany, 2012).

Melihat dampak yang di timbulkan anemia pada remaja putri

dapat berakibat fatal pada masa kehidupan remaja dan selanjutnya,

perlu di perhatikan perilaku remaja untuk memenuhi zat besi dalam

tubuhnya seperti mengonsumsi makanan yang mengandung banyak

zat besi, konsumsi suplemen penambah darah, buah-buahan yang

mengandung vitamin C, dan makanan yang memiliki gizi seimbang.

Berdasarkan data di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai Gambaran perilaku remaja putri kelas XII dalam

mencegah anemia zat besi di MAN Rejosari, Kecamatan Kebonsari,

Kabupaten Madiun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

“Bagaimanakah gambaran perilaku remaja putri kelas XII dalam

mencegah anemia zat besi di MAN Rejosari, Kecamatan Kebonsari,

Kabupaten Madiun?”
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C. Tujuan

Mengetahui gambaran perilaku remaja putri kelas XII dalam

mencegah anemia zat besi di MAN Rejosari, Kecamatan Kebonsari,

Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan

dan sumber bagi penelitian selanjutnya tentang Faktor-Faktor

Yang Mempengaruhi Perilaku Remaja Putri Dalam Mencegah

Anemia Zat Besi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Menambah referensi ilmu kebidanan khususnya kesehatan

reproduksi remaja, utamanya kejadian anemia pada remaja

putri, dan sebagai pertimbangan untuk mengembangkan

penelitian selanjutnya tentang anemia pada remaja.

b. Bagi peneliti

Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari mata kuliah

metodologi penelitian dan pengalaman nyata dalam penelitian.

c. Bagi responden

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan

pengetahuan dan perilaku remaja dalam mencegah anemia zat

besi.
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d. Bagi tempat penelitian

Hasil penelitian dapat dipakai sebagai bahan pengambilan

kebijakan dalam meningkatkan perilaku dalam mencegah

anemia zat besi


