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ABSTRACT 
 

INDAH ASYRI ROKHMAWATI. J 310 100 030 
THE EFFECT OF NUTRITION COUNSELING WITH LEAFLET MEDIA TO 
INCREASE KNOWLEDGE ABOUT ANEMIA IN SMP KRISTEN 1 
SURAKARTA. 

 
Background : Anemia is one of the major nutritional problem that 
affects almost half of young women in Indonesia. Nutritional 
counseling in adolescent girls is given with the aim to address the 
problem of anemia. Nutritional counseling is an effort to increase 
knowledge of young women about anemia. Leaflet as nutritional 
counseling media facilitate the delivery of information and receiving 
messages for young women. Objective : This study research airned 
to know the effects of nutrition counseling with leaflets media to 
increase knowledge about anemia in adolescent girls in SMP 
Kristen 1 Surakarta. Research Methods : Type of this research 
was quantitative with quasi experiment one group pre and post test 
design. The subject of this research were eighth grader who attend 
SMP Kristen 1 Surakarta by 96 female students with a total sample 
of 48 subjects. Data collection research using primary data 
questionnaire. Analytical techniques used is the Wilcoxon rank test. 
Results of the Research : Wilcoxon Rank Test results obtained the 
value of significance of , (p-value) 0.000, then therefore there is a 
significant difference in the level of knowledge about anemia in 
adolescent before and after nutritional counseling with leaflets in 
SMP Kristen 1 Surakarta.Conclusion : There was the difference in 
the level of knowledge about anemia in adolescents before and after 
nutritional counseling with media leaflets in SMP Kristen 1 
Surakarta. Keyword : Nutrition counseling, Knowledge about 
anemia, Leaflet 

  
PENDAHULUAN 

Masa remaja merupakan 
masa transisi dari masa anak-anak 
ke masa dewasa. Selama masa ini 
banyak persoalan yang dihadapi 
para remaja yang berkaitan dengan 
masalah gizi (Departemen Gizi dan 
Kesehatan Masyarakat, 2011). 
Masalah yang berkaitan dengan gizi 
yang paling sering dijumpai pada 
remaja putri adalah anemia, anemia 
lebih sering terjadi pada wanita dan 
remaja putri dibandingkan dengan 
pria (Sulistyoningsih, 2011).. 

Masalah anemia masih 
merupakan masalah gizi di dunia 
terutama di negara berkembang dan 
pada kelompok sosio-ekonomi 
rendah. Menurut WHO (2008), 
menyatakan bahwa terdapat 47,5% 
wanita usia subur (WUS) di Asia 
Tenggara dan 45,7% yang 
menderita anemia. Prevalensi 
anemia di Indonesia menurut Riset 
Kesehatan Dasar (Riskesdas), pada 
tahun 2010 terdapat lebih dari 10% 
anak umur ≤ 14 tahun mengalami 
anemia dan menurut Riskesdas 



  

(2013), prevalensi anemia di 
Indonesia meningkat, terdapat 26,4 
% anak umur 5 – 14 tahun 
mengalami anemia. 

Menurut Riskesdas (2013), 
menyatakan bahwa proporsi anemia 
berdasarkan jenis kelamin pada 
perempuan 23,4% lebih tinggi 
dibandingkan anemia pada laki-laki 
18,4%. Kelompok remaja putri 
merupakan salah satu kelompok 
yang lebih rentan terkena anemia. 
Salah satu penyebab tejadinya 
anemia karena kebutuhan zat gizi 
besi pada remaja putri meningkat 
karena masih dalam masa 
pertumbuhan dan adanya siklus 
menstruasi setiap bulan sehingga 
menyebabkan remaja putri mudah 
terkena anemia defisiensi besi 
(Sediaoetama, 2001). Selama masa 
usia reproduktif, wanita akan 
mengalami kehilangan darah akibat 
peristiwa menstruasi (Arisman, 
2010). 

Salah satu usaha untuk 
menanggulangi masalah anemia 
yaitu melalui penyuluhan. 
Penyuluhan dalam hal ini 
merupakan bagian dari pendidikan 
gizi sebagai upaya untuk 
mengadakan perubahan 
pengetahuan atau sikap dalam hal 
konsumsi makanan (Suhardjo, 
2005). Kelompok usia remaja 
merupakan kelompok sasaran 
stategis karena masih berada pada 
proses belajar sehingga mudah 
menyerap pengetahuan. Penelitian 
mengenai peran pendidikan gizi 
yang dilakukan oleh Zulaekah 
(2009), menyatakan bahwa ada 
pengaruh yang positif mengenai 
pengetahuan gizi dan peningkatan 
kadar hemoglobin setelah adanya 
pendidikan gizi. 

Pengetahuan atau kognitif 
merupakan domain yang sangat 
penting untuk terbentuknya tindakan 
seseorang (Notoatmodjo, 2003). 

Pengetahuan merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi kejadian 
anemia. Tingkat pengetahuan 
remaja putri tentang anemia yang 
tinggi dapat mempengaruhi 
kebiasaan makan yang pada 
akhirnya akan mempengaruhi kadar 
hemoglobin (Khomsan, 2003). 
Berdasarkan penelitian Wetipulinge 
(2006), menyatakan bahwa ada 
hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan anemia terhadap kadar 
hemoglobin pada remaja putri. 

Media penyuluhan banyak 
jenisnya, dalam menentukan media 
hendaknya menyesuaikan pada 
karakteristik dari audience supaya 
apa yang disampaikan dapat 
diterima secara efektif (Notoatmodjo, 
2005). Diantaranya adalah media 
presentasi berbasis power point. 
Menurut penelitian Nurhidayat 
mengenai perbandingan media 
penyuluhan kesehatan (2012), 
menyatakan bahwa ada perbedaan 
peningkatan pengetahuan 
kesehatan gigi dan mulut pada siswa 
sekolah dasar yang signifikan antara 
posttest kelompok I (media power 
point) dan kelompok kontrol (flip 
chart). Hal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa dengan bantuan 
media penyuluhan kesehatan dapat 
meningkatkan pengetahuan tentang 
kesehatan gigi dan mulut. 

Media penyuluhan selain 
power point dan flip chart yang 

sering digunakan oleh petugas 
kesehatan adalah leaflet. Menurut 

penelitian Siagian dkk (2009), 
penelitian mengenai pengaruh 
media visual poster dan leaflet 

terhadap perilaku makanan jajanan 
pada anak sekolah, menyatakan 
bahwa terdapat perbedaan yang 
bermakna antara perilaku konsumsi 
makanan jajanan pada anak sekolah 
sebelum dan sesudah intervensi. Hal 
tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penyuluhan gizi menggunakan 



  

media poster dan leaflet mampu 

meningkatkan perilaku gizi anak 
sekolah. Hasil penelitian 
Sucianingrum (2012), menjelaskan 
bahwa dengan melakukan 
pendidikan gizi tentang makanan 
jajanan berbahaya menggunakan 
media leaflet dapat meningkatkan 

pengetahuan gizi anak SDN 
Mojolegi, Kecamatan Teras, 
Boyolali. Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan skor rata-rata 
pengetahuan sebelum dan sesudah 
penyuluhan adalah 78,8% dan 
sesudah penyuluhan meningkat 
menjadi 86,6%. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa peran 
pendidikan kesehatan sangat 
bermakna untuk meningkatkan 
pengetahuan seseorang. 

Leaflet merupakan salah satu 

media penyuluhan gizi yang 
memudahkan penyampaian 
informasi dan penerimaan pesan 
bagi sasaran penyuluh. Peneliti 
menggunakan media cetak berupa 
leaflet, dikarenakan dalam media ini 
sasaran dapat menyesuaikan dan 
belajar mandiri, pengguna dapat 
melihat isinya disaat santai, 
informasi dapat dibagi dengan 
keluarga dan teman, dapat 
memberikan informasi lebih detail 
mengenai informasi yang tidak dapat 
diberikan secara lisan dan 
mengurangi kebutuhan mencatat. 

Hasil pemeriksaan darah 
kadar hemoglobin di SMP Kristen 1 
Surakarta pada tahun 2013 dengan 
jumlah siswa kelas VII sebanyak 202 
siswa, terdapat 68 (30,90%) siswa 
menderita anemia, kejadian anemia 
pada sekolah ini merupakan suatu 
masalah kesehatan. Berdasarkan 
latar belakang tersebut menjadikan 
ketertarikan peneliti untuk 
melakukan penelitian tentang efek 
penyuluhan gizi dengan media 
leaflet terhadap peningkatan 

pengetahuan tentang anemia pada 
remaja putri di SMP Kristen 1 
Surakarta. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif jenis 
eksperimen semu (quasi 
eksperimen) dengan menggunakan 
rancangan desain one group pretest-
posttest design yaitu 
mengungkapkan hubungan sebab 
akibat dengan melibatkan suatu 
kelompok kerja. Kelompok subjek 
diukur pengetahuan sebelum dan 
sesudah dilakukan intervensi 
kemudian diukur pengetahuan lagi 
setelah intervensi (Murti, 2003). 
Teknik pengambilan datanya adalah 
cross sectional yaitu rancangan 

dengan mengikutkan subjek yang 
sama dimana data yang 
dikumpulkan dalam waktu yang 
bersamaan atau point time (Arikunto, 
2006). Populasi dalam penelitian ini 
adalah remaja putri kelas VIII yang 
sekolah di SMP Kristen 1  Surakarta 
yang berjumlah 96 orang, 
sedangkan besarnya sampel 
ditentukan menggunakan rumus 
Lamesshow (1997) dan diperoleh 
sampel penelitian sebanyak 48 
subjek. Analisis data dilakukan untuk 
mengetahui ada atau tidaknya 
perbedaan pengetahuan tentang 
anemia pada remaja putri sebelum 
dan sebelum diberikan penyuluhan 
gizi dengan media leaflet di SMP 
Kristen 1 Surakarta, data penelitian 
menggunakan skala data rasio 
sehingga dilakukan uji normalitas 
data. Hasil uji normalitas data 
dengan menggunakan uji 
kolmogorov-Smirnov diperoleh hasil 
bahwa data penelitian berdistribusi 
normal (p>0,5),  maka analisis data 
penelitian menggunakan uji 
Wilcoxon Rank Test. Pengolahan 
data menggunakan software 
program SPSS windows versi 17.  



  

Interpretasi data adalah jika p≥0,05 
berarti Ho diterima maka tidak ada 
ada perbedaan pengetahuan 
tentang anemia pada remaja putri 
sebelum dan sesudah diberikan 
penyuluhan gizi dengan media 
leaflet di SMP Kristen 1 Surakarta, 
sedangkan jika p<0,05 berarti Ho 
ditolak maka ada perbedaan 
pengetahuan tentang anemia pada 
remaja putri sebelum dan sesudah 

diberikan penyuluhan gizi dengan 
media leaflet di SMP Kristen 1 

Surakarta. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Distribusi karakteristik subjek 
berdasarkan usia ditampilkan pada 
tabel 8 berikut. 

 

Tabel 8. Karakteristik Subjek Berdasarkan Usia 

Usia (tahun) 
Frekuensi Persentase 

N % 

13 31 58,5 
14 22 41,5 

Total 53 100 

 

Berdasarkan Tabel 8 usia 
subjek dalam penelitian ini 
menunjukkan distribusi tertinggi 
berumur 13 tahun yaitu sebanyak 31 
subjek (58,5%) dan distribusi 
terendah adalah usia 14 tahun yaitu 
22 subjek (41,5%).  
 
PENGETAHUAN TENTANG 
ANEMIA PADA SUBJEK  

Tingkat pengetahuan tentang 
anemia pada subjek penelitian 

diukur melalui jawaban kuesioner 
pengetahuan tentang anemia yang 
terdiri dari 27 item pertanyaan. 
Pertanyaan meliputi: pengertian 
anemia, penyebab anemia, gejala 
anemia, cara mencegah dan cara 
mengobati anemia.  Jawaban 
pertanyaan mengenai pengetahuan 
anemia dapat dilihat dalam Tabel 9 
berikut. 

 
Tabel 9. Pengetahuan Gizi Remaja 

No  
Pertanyaan  

Pre test Post test 

% % 

1 Pengertian Anemia 93% 100% 
2 Tanda-tanda Anemia 84% 86% 
3 Penyebab Anemia 71% 82% 

4 Akibat Anemia 67% 87% 
5 Cara mencegah dan 

mengobati Anemia 
70% 81% 

 
Berdasarkan Tabel 9 

mengenai distribusi jawaban yang 
benar pada kuesioner pre test 
pengetahuan tentang anemia 
diketahui bahwa paling banyak 
subjek menjawab benar pada soal 
pengertian tentang anemia  yaitu 

93% dan soal paling sedikit dijawab 
benar oleh subjek adalah tentang 
akibat anemia yaitu 67%. Pada soal 
post test pengetahuan tentang 

anemia diketahui bahwa paling 
banyak subjek menjawab benar 
pada soal pengertian tentang 



  

anemia  yaitu 100,0% dan soal 
paling sedikit dijawab benar oleh 
subjek adalah tentang cara 
mencegah dan mengobati anemia 
yaitu 81%. Untuk mendapatkan 
tingkat pengetahuan mengenai 
anemia, nilai pengetahuan tentang 
anemia dikelompokkan menjadi 3 

kategori kurang (nilai <60), cukup 
(nilai 60-80) dan baik (nilai >80). 

Distribusi jawaban subjek  
terhadap pertanyaan kuesioner 
pengetahuan, maka diperoleh 
distribusi frekuensi tingkat 
pengetahuan tentang anemia dalam 
tabel 10 berikut. 

 
Tabel  10. Distribusi Frekuensi Pengetahuan tentang Anemia 

Pengetahuan 
tentang Anemia 

Pre test Post test 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

N % N % 

Kurang 7 13% 0 0% 

Cukup 34 64% 18 34% 

Baik 12 23% 35 66% 

Total 53 100 53 100 

 

Berdasarkan tabel 10 dapat 
dilihat bahwa pada pre test sebagian 

besar subjek memiliki pengetahuan 
tentang anemia cukup yaitu 
sebanyak 34 subjek (64%), 
pengetahuan tentang anemia baik 
sebanyak 12 subjek (23%) dan 
pengetahuan tentang anemia kurang 
sebanyak 7 subjek (13%). 
Selanjutnya data post test tingkat 

pengetahuan tentang anemia 
menunjukkan sebagian besar subjek 
penelitian memiliki tingkat 
pengetahuan anemia baik yaitu 
sebanyak 35 subjek (66%) dan 18 
subjek (34%) memiliki tingkat 
pengetahuan cukup.  

Pre test pengetahuan subjek 
tentang anemia menunjukkan bahwa 
sebagian besar memiliki tingkat 
pengetahuan yang cukup. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa 
sebelum mendapatkan penyuluhan 
gizi tingkat pengetahuan subjek 
tentang anemia relatif baik. Tingkat 
pengetahuan subjek tentang anemia 
yang cukup baik tersebut 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
antara lain pengalaman, tingkat 
pendidikan dan sumber informasi 
(Notoatmodjo, 2007). Sumber 
informasi tersebut diperoleh subjek 

dari fasilitas bacaan dan informasi 
tentang anemia yang ada di sekolah, 
seperti perpustakaan. Faktor lain 
adalah kemudahan mencari 
informasi tentang anemia yang 
dapat diperoleh remaja dari berbagai 
media, baik media cetak, media 
visual maupun media online. 
Remaja-remaja saat ini pada 
umumnya telah memiliki 
kemampuan untuk mengoperasikan 
alat komunikasi terkini, misalnya 
internet baik menggunakan 
komputer maupun smartphone. 

Kemampuan tersebut mendukung 
kebutuhan remaja putri khususnya 
tentang jenis sumber makanan untuk 
mencegah penyakit anemia dan 
makanan yang harus dihindari 
melalui internet, sehingga 
pengetahuan mereka tentang 
anemia menjadi baik.  

Post test pengetahuan 

subjek tentang anemia menunjukkan 
bahwa sebagian besar memiliki 
tingkat pengetahuan yang baik. Hal 
ini membuktikan bahwa penyuluhan 
gizi dapat meningkatkan 
pengetahuan, pengetahuan dapat 
diperoleh salah satunya adalah dari 
mendengar dan membaca. Hal ini 
sesuai dengan teori bahwa 



  

pengetahuan dipengaruhi oleh faktor 
eksternal berupa penyuluhan 
dengan pemberian leaflet. Setelah 

responden mendapatkan 
stimulus/rangsangan maka akan 
memiliki sesuatu yang diingat dan 
dipahami demikian juga dengan 
adanya leaflet akan memudahkan 

dalam mengadopsi suatu hal yang 
baru. Penelitian lain yang sejalan 
dengan ini yaitu penelitian yang 
dilakukan oleh Pratama (2009), 
menyatakan bahwa sebagian besar 
pengetahuan responden tentang ASI 
ekslusif meningkat setelah 
menerima leaflet. Begitu pula 

penelitian yang dilakukan oleh 
Vitriasari (2010), bahwa skor 
pengetahuan responden tentang 

penyakit menular seksual (PMS) 
sebelum menerima buku saku 
adalah 67,54, dikategorikan sebagai 
pengetahuan cukup baik. 
 
PERBEDAAN TINGKAT 
PENGETAHUAN TENTANG 
ANEMIA PADA REMAJA 
SEBELUM DAN SESUDAH 
DIBERIKAN PENYULUHAN GIZI 
DENGAN MEDIA LEAFLET 

 

Hasil analisis tentang 
perbedaan tingkat pengetahuan 
tentang anemia sebelumdan 
sesudah diberikan penyuluhan gizi 
dengan media leaflet  ditampilkan 
dalam tabel 11 berikut.

 
Tabel 11. Hasil Analisis Perbedaan Tingkat Perbedaan Tingkat Pengetahuan 

tentang Anemia pada Remaja Sebelum dan Sesudah Penyuluhan Gizi 

Pengetahuan tentang Anemia Pre test Post test p-value 

 
Rata-rata ± SD 

Minimum  
Maximum  

 
19,47 ± 2,48 

11.00 
25.00 

 
22,73 ± 2,54 

18.00 
26.00 

0,000* 
 

*Uji Wilcoxon Rank Test 
 

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat 
bahwa nilai rata-rata pengetahuan 
tentang anemia sebelum diberikan 
penyuluhan gizi nilai rata-ratanya 
adalah 19,47± 2,48. Dari nilai rata-
rata ± SD kemudian di kategorikan 
tingkat pengetahuan, diketahui 7 
responden (13%) masih mempunyai 
pengetahuan kurang tentang 
anemia. Hal ini kemungkinan 
dipengaruhi oleh status ekonomi 
(kemampuan untuk mendapatkan 
fasilitas pendukung dalam 
mendapatkan pengetahuan) juga 
akan menentukkan tersedianya 
suatu fasilitas yang diperlukkan 
untuk kegiatan tertentu, sehingga 
status ekonomi ini mempengaruhi 
pengetahuan responden. 

Pengetahuan tentang anemia 
sesudah diberikan penyuluhan gizi 

meningkat dari 19,47 ± 2,48 menjadi 
22,73 ± 2,54 . Hasil ini menunjukkan 
adanya selisih nilai rata-rata 3,26. 
Ditinjau dari kategori tingkat 
pengetahuan diketahui terjadi 
perubahan pengetahuan tentang 
anemia pada responden. Pre test  

pengetahuan terdapat 7 responden 
dengan pengetahuan kurang dan 
setelah post test pengetahuan yang 

kurang sudah tidak ada. Pemberian 
post test dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah dengan 
penyuluhan tersebut dapat 
mencapai sasaran yaitu terjadi 
peningkatan pengetahuan pada 
responden. 

Hasil analisis perbedaan 
pengetahuan tentang anemia pada 
remaja putri sebelum dan sesudah 
diberi penyuluhan gizi dengan 



  

menggunakan uji Wilcoxon Rank 
Test. Hasil uji statistik menunjukkan 

nilai p sebesar 0,000, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan pengetahuan tentang 
anemia pada remaja sebelum dan 
sesudah diberikan penyuluhan gizi 
dengan media leaflet di SMP Kristen 

1 Surakarta. 
Pengetahuan tentang anemia 

pada remaja mengalami 
peningkatan sesudah diberikan 
penyuluhan gizi. Penyuluhan gizi 
dengan metode ceramah merupakan 
salah satu metode yang ditujukan 
agar kekuranganpahaman 
responden tentang masalah anemia 
pada remaja putri dapat terjawab. 
Diskusi pada sesi tanya jawab 
menjadikan faktor penting bagi 
responden. Pertanyaan yang 
diajukan seputar penyebab 
terjadinya anemia, gejala anemia 
dan cara mencegah anemia adalah 
pertanyaan yang banyak muncul 
pada sesi tanya jawab. 

Penyuluhan gizi tentang 
anemia bertujuan untuk memberikan 
informasi kepada siswi tentang 
pengetahuan anemia yang meliputi: 
pengertian anemia, penyebab 
anemia, resiko-resiko yang dapat 
terjadi pada anemia, dan cara 
pencegahan dan cara mengobati 
anemia. Melalui  pemberian 
informasi tersebut diharapkan 
pengetahuan siswa tentang anemia 
meningkat pula. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Azwar (2000), 
yang mendefinisikan penyuluhan gizi 
sebagai suatu upaya atau kegiatan 
untuk menciptakan perilaku 
masyarakat yang kondusif untuk 
kesehatan. Penyuluhan gizi ini 
bertujuan agar masyarakat 
mengetahui bagaimana cara 
memelihara kesehatan, menghindari 
dan mencegah hal-hal yang 
merugikan kesehatan diri sendiri dan 
orang lain. Penyuluhan gizi 

merupakan suatu pendidikan yang 
dilakukan dengan cara menyebarkan 
pesan menanamkan keyakinan 
sehingga sadar, tahu dan mengerti, 
tetapi juga mau serta bisa 
melakukan suatu tindakan yang ada 
hubungannya dengan kesehatan 
(Suhardjo, 2003). 

Pentingnya penyuluhan gizi 
bagi masyarakat yang dilakukan 
terus menerus dapat meningkatkan 
pengetahuan dan merubah sikap 
menjadi lebih baik mengenai 
masalah anemia pada remaja putri. 
Perubahan sikap yang baik akan 
mendorong seseorang untuk 
menampilkan perilaku yang bijak 
dalam penggunaan dan pemilihan 
bahan makanan yang membantu 
penyerapan zat besi. Penelitian 
Zulaekah (2009), yang meneliti 
mengenai peran pendidikan gizi 
komprehensif untuk mengatasi 
masalah anemia di Indonesia, 
menyimpulkan bahwa sebaiknya 
kegiatan suplementasi besi 
dipadukan dengan kegiatan 
pendidikan gizi yang komprehensif 
yaitu pada anak, guru dan orang 
tuanya.  

Peningkatan pengetahuan 
responden setelah mengikuti 
penyuluhan gizi dengan 
menggunakan media leaflet 

memperkuat teori Notoatmodjo 
(2007), tingkat pengetahuan dari 
seseorang ada 6 tingkatan yaitu: 
tahu, memahami, aplikasi, analisis, 
sintesis dan evaluasi. Faktor 
penguat meningkatnya pengetahuan 
adalah informasi saat dilakukan 
penyuluhan pada responden dengan 
metode ceramah dan tanya jawab 
juga pengunaan media leaflet yang 
diterima responden. Leaflet 

merupakan salah satu media 
penyuluhan gizi yang memudahkan 
penyampaian informasi dan 
penerimaan pesan bagi responden. 
Responden dapat menyesuaikan 



  

dan belajar mandiri, dapat melihat 
isinya disaat santai, informasi dapat 
dibagi dengan keluarga dan teman, 
dapat memberikan informasi lebih 
detail mengenai informasi yang tidak 
dapat diberikan secara lisan dan 
mengurangi kebutuhan mencatat. 
Berdasarkan hasil penelitian rata-
rata skor pengetahuan sebelum 
penyuluhan gizi adalah 19,47% dan 
rata-rata skor pengetahuan sesudah 
penyuluhan gizi meningkat menjadi 
22,73%. Hal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa penyuluhan gizi 
menggunakan media leaflet mampu 

meningkatkan tingkat pengetahuan 
tentang anemia pada remaja putri. 

Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian Khoiron 
(2014), tentang efektifitas pendidikan 
kesehatan dengan menggunakan 
media leaflet dan media slide power 
point terhadap perubahan 

pengetahuan, sikap dan perilaku 
deteksi dini kanker serviks pada ibu-
ibu PKK di wilayah kerja Puskesmas 
Kartasura Sukoharjo. Penelitian 
tersebut menyimpulkan ada 
peningkatan pengetahuan setelah 
menerima leaflet. Penelitian lain 

dilakukan oleh Mulidah (2010), 
tentang peran leaflet terhadap skor 

pengetahuan remaja putri tentang 
dismenora. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa leaflet memiliki 

peran dalam peningkatan skor 
pengetahuan remaja putri tentang 
dismenora.  

 
 
KETERBATASAN PENELITIAN 

Keterbatasan penelitian ini 
hanya mengukur tingkat 
pengetahuan sebelum dan sesudah 
penyuluhan tanpa ada penelitian 
mengenai hubungan yang 
mempengaruhi.   
 
KESIMPULAN 
 

1. Pengetahuan remaja tentang 
anemia sebelum pemberian 
penyuluhan gizi tentang anemia 
di SMP Kristen 1 Surakarta 
sebagian besar adalah cukup 
(64%). 

2. Pengetahuan remaja tentang 
anemia sesudah pemberian 
penyuluhan gizi tentang anemia 
di SMP Kristen 1 Surakarta 
sebagian besar adalah baik 
(66%). 

3. Terdapat perbedaan tingkat 
pengetahuan tentang anemia 
pada remaja sebelum dan 
sesudah diberikan penyuluhan 
gizi dengan media leaflet di SMP 
Kristen 1 Surakarta (p-value) 

0,000. 
 
SARAN 
 

1. Bagi Remaja Putri di SMP 
Kristen 1 Surakarta 

Remaja putri hendaknya 
meningkatkan pengetahuan 
mereka tentang anemia, 
sehingga mereka mampu 
memahami gejala-gejala anemia, 
penyebab, akibat dan cara untuk 
mencegah timbulnya anemia. 

2. Bagi SMP Kristen 1 Surakarta 
Pihak Sekolah hendaknya 

turut memperhatikan kesehatan 
anak didiknya, salah satunya 
adalah kelompok remaja putri 
yang rentan terhadap timbulnya 
anemia. sekolah dapat 
bekerjasama dengan petugas 
kesehatan di sekitar sekolah 
misalnya Puskesmas untuk 
melakukan tindakan penyuluhan 
guna meningkatkan 
pengetahuan remaja putri 
tentang anemia. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Hasil penelitian ini dapat menjadi 
pijakan awal untuk 
mengembangkan penelitian-
penelitian selanjutnya yang 



  

berhubungan dengan 
peningkatan pengetahuan 
remaja putri tentang anemia, 
misalnya umur, pendidikan, 
pengalaman dan sebagainya 
sehingga sehingga diketahui 
faktor manakah yang paling 
dominan berhubungan dengan 
pengetahuan remaja putri 
tentang anemia. 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Adriana. 2010. Faktor-faktor yang 

Berhubungan dengan 
Kejadian Anemia di 
Madrasah Aliyah Negeri 2 
Bogor Tahun 2010. Skripsi 

UIN. Jakarta. 
Adriani, M. 2012. Pengantar Gizi 

Masyarakat. Kencana 
Prenada Media Group. 
Jakarta. 

Ahmed, F. 2000. Anemia in 
Bagladesh: A Review of 
Prevalence and Aetiology. 
Journal Public Health 
Nutrition. 

AKG. 2013. Angka Kecukupan Gizi 
yang Dianjurkan. Gizi 

Indonesia. 
Anggraeni, D.N. 2010. Perbedaan 

Pengetahuan  Remaja 
tentang Keamanan Pangan 
Dengan Menggunakan 
Strategi Ceramah 
Konvensional Dan Ceramah 
Menggunakan Buku Saku. 
Skripsi. Fakultas Ilmu 
Kesehatan. UMS. Surakarta. 

Arikunto, S. 2006. Prosedur 
Penelitian Suatu Pendekatan 
Praktik. Rineka Cipta. 

Yogyakarta. 
Arisman, M.B. 2008. Buku Ajar Ilmu 

Gizi dalam Daur Kehidupan. 

EGC. Jakarta.  
Arisman, M.B.  2010. Buku Ajar Ilmu 

Gizi Dalam Daur Kehidupan. 

EGC. Jakarta. 

Azwar, A. 2000. Kebijaksanaan 
Penanggulangan Kasus Gizi. 

Makalah disampaikan pada 
rapat kerja kesehatan 
nasional (Rakernas). Jakarta.  

Brotosaputro, B. 1998. Pengantar 
Ilmu Kesehatan Masyarakat. 
UNDIP. Semarang. 

Brown, J.E. 2005. Nutrition Trough 
The Life Cycle. California. 

Departemen Kesehatan RI. 2007. 
Pedoman Penanggulangan 
Anemia Gizi untuk Remaja 
dan WUS. Depkes RI. 
Jakarta. 

Departemen Gizi dan Kesehatan 
Masyarakat. 2011.  Gizi dan 
Kesehatan Masyarakat Edisi 
Revisi. Raja Grafindo 

Persada. Jakarta. 
Effendi. 2003. Penyuluh Kesehatan. 

Jakarta. 
Gibney. 2009. Gizi Kesehatan 

Masyarakat. EGC. Jakarta. 
Irawati. 1992. Pengetahuan Gizi 

Murid Sekolah Dasar (SD) 
dan Sekolah Lanjutan 
Tingkat Pertama (SLTP) Di 
Kotamadya Bogor. Penelitian 
gizi dan makanan 21 hal: 78-
9. 

Junadi, P. 1995. Strategi 
Operasional 
Penanggulangan Anemia 
Gizi di Indonesia. FKM UI. 

Depok. 
Khomsan, A. 2003. Pengantar 

Pangan dan Gizi. Penebar 
Swadaya. Jakarta. 

Kuswarini, D.I.F. 2012. Hubungan 
Tingkat Pengetahuan Dan 
Sikap Dengan Angka 
Kejadian Anemia Gizi Besi 
Pada Mahasiswa Stikes Al 
Qodiri Jember Tahun 2011. 

Program Pascasarjana UNS. 
Tesis. Surakarta. 

Lemeshow, S. 1997. Besar Sampel 
dalam Penelitian Kesehatan  
(Dibyo Pramono, 



  

Penerjemah). Gajah Mada 

University Press. Yogyakarta. 
Lucie, S. 2005. Teknik Penyuluhan 

dan Pemberdayaan 
Masyarakat. Pustaka 

Wirausaha Muda. Bogor 
Lynch, S. R. 2000. The Potential 

Impact of Adolescene on Iron 
Status in Pregnancy. Am. J. 
Clin. Nutrition. Vol 130. Page 
44. 

Madanijah, S. 2004. Pendidikan Gizi 
dalam Pengantar Pengadaan 
Pangan dan Gizi. Penebar 
Swadaya. Jakarta  

Mulidah, S. Kawuriasari, R. 
Fajarsari, D. 2010. Studi 
Efektifitas Leaflet terhadap 
Skor Pengetahuan Remaja 
Putri tentang Dismenorea di 
SMP Kristen 1 Purwokerto 
Kabupaten Banyumas. Jurnal 
Ilmiah Kebidanan Volume 1 
No.1 Edisi Desember 2010. 

Murti, B. 2003. Prinsip dan Metode 
Riset Epidemiologi. Gajah 

Mada University Press. 
Yogyakarta. 

Notoatmodjo, S. 2003. Pendidikan 
dan Perilaku 
Kesehatan.Rineka Cipta. 
Jakarta. 

Notoatmodjo, S. 2005. Metodologi 
Penelitian Kesehatan Edisi 
Revisi. Rineka Cipta. Jakarta. 

Notoatmodjo, S. 2007. Promosi 
Kesehatan Teori dan Ilmu 
Perilaku. Rineka Cipta. 
Jakarta. 

Notoatmodjo, S. 2010. Promosi 
Kesehatan Teori dan 
Aplikasi. Rineka Cipta. 

Jakarta. 
Nurhidayat, O. Tunggul, P. E. 

Wahyono, B. 2012. 
Perbandingan Media Power 
Point dengan Flip Chart 
dalam Meningkatkan 
Pengetahuan Kesehatan Gigi 

dan Mulut. Unnes Journal of 
Public Health. Semarang. 

Pratama, R. A. 2009. Studi 
Efektivitas Leaflet terhadap 
Skor Pengetahuan Ibu Hamil 
tentang ASI Ekslusif di Desa 
Karangklesem Kecamatan 
Purwokerto Selatan 
Purwokerto. KTI. Akademi 

Kebidanan YLPP. 
Purwokerto. 

Price. 2005. Patofisiologi Konsep 
Klinis Prses-Proses Penyakit 
Edisi 6 Volume 2. EGC. 
Jakarta. 

Proverawati, A. 2011. Anemia dan 
Kehamilan. Nuha Medika. 
Yogyakarta. 

Pulungan, R. 2007. Pengaruh 
Metode Penyuluhan terhadap 
Peningkatan Pengetahuan 
dan Sikap Dokter Kecil dalam 
Pemberantasan Sarang 
Nyamuk Demam Berdarah 
(PSN-DBD) di Kecamatan 
Helvetia Tahun 2007. Tesis. 

Sekolah Pascasarjana. USU. 
Medan. 

Reksodiputro. 2004. Buku  Ajar Ilmu 
Penyakit Dalam (Ed IV). 

Departemen IPD FKU. 
Jakarta. 

Riset Kesehatan Dasar. 2013.  
Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan. 

Departemen Kesehatan 
Republik Indonesia. Jakarta 

Salimar., Mulyati S., Triwinarto A., 
Dewi, R. 2009. Peran 
Penyuluhan dengan Leaflet 
terhadap Perubahan dan 
Sikap Ibu Balita Gizi Kurang. 
Jurnal Penelitian Gizi 
Masyarakat vol 32 hal 122-
130. Jakarta. 

Santrock, J. 2005. Adolescence. 

Dialih bahasakan oleh Shinto 
BA. Erlangga. Jakarta. 

Sediaoetama, A.D. 2001. Ilmu Gizi 
untuk Mahasiswa dan Profesi 



  

di Indonesia. Dian Rakyat. 

Jakarta. 
Siagian A., Jumirah,. Tampubolon, 

F. 2009. Pengaruh Media 
Visual Poster dan Leaflet 
Makanan Sehat serta 
Perilaku Konsumsi Jajanan 
Siswa Lanjutan Atas di 
Kabupaten Mandailing Natal. 
Jurnal Kesehatan. USU. 

Medan.  
Siahaan, N.R. 2012. Faktor-faktor 

yang Berhubungan dengan 
Status Anemia pada Remaja 
Putri di Wilayah Kota Depok 
Tahun 2011. Skripsi. UI. 

Depok. 
Sitohang S.D., Febrianty, N. 2009. 

Pengetahuan dan Sikap 
Remaja Puteri tentang 
Anemia Defisiensi Besi di 
SMA Negeri 15 Medan. 
Jurnal Kesehatan. Fakultas 

Keperawatan. USU. Medan  
Soebroto, I. 2009. Cara Mudah 

Mengatasi Anemia. Bangkit. 

Yogyakarta. 
Sucianingrum, T. 2012. Manfaat 

Pendidikan Gizi tentang 
Makanan Jajanan Berbahaya 
dengan Media Leaflet 
terhadap Peningkatan 
Pengetahuan Gizi Anak SDN 
Mojolegi Kecamatan Teras 
Kabupaten Boyolali. Skripsi. 

Fakultas Ilmu Kesehatan. 
UMS. Surakarta. 

Suhardjo. 2003. Berbagai Cara 
Pendidikan Gizi. Bumi 

Aksara. Jakarta. 
Suhardjo. 2005. Sosio Budaya Gizi. 

Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Direktorat 
Jendral Pendidikan Tinggi 
dan Pusat Antar Univesitas 
Pangan dan Gizi.IPB. Bogor. 

Sulistyoningsih, H.  2011. Gizi untuk 
Kesehatan Ibu dan Anak 
Edisi Pertama. Graha Ilmu. 

Yogyakarta. 

Sulistyoningsih, H. 2012. Gizi untuk 
Kesehatan Ibu dan Anak. 

Graha Ilmu. Yogyakarta. 
Supariasa I.D.N., Bakri B., Fajar, I. 

2000. Penilaian Status Gizi. 

Buku Kedokteran EGC. 
Jakarta. 

Supariasa I.D.N., Bakri B., Fajar, I. 
2001. Penilaian Status Gizi. 

Buku Kedokteran EGC. 
Jakarta. 

Vijayaraghavan, K. 2004. Anemia 
Karena Defisiensi Zat Besi. 

Gizi Kesehatan Masyarakat. 
Penerbit Buku Kedokteran 
EGC. Jakarta  

Vitriasari, N., Suryandari A. E., 
Santjaka, A. 2010. Studi 
Efektivitas Buku Saku 
Terhadap Skor Pengetahuan 
Penyakit Menular Seksual 
pada Siswa SMA Negeri 
Banyumas. Jurnal Ilmiah 
Kebidanan. Vol 1 No 1 Edisi 
Desember.  

Wetipulinge. 2006. Pengetahuan 
Anemia dan Kebiasaan 
Makan terhadap Kadar Hb 
pada Remaja Putri SMA 
Muhammadiyah III 
Yogyakarta . Skripsi. 
Fakultas Kedokteran. UGM. 
Yogyakarta. 

WHO. 2008. Worldwide Prevalence 
of Anaemia 1993-2005. WHO 

global Database on Anemia. 
WHO. Geneva. 

Zulaekah, S. 2009. Peran 
Pendidikan Gizi 
Komprehensif untuk 
Mengatasi Masalah  Anemia 
di Indonesia. Journal 
Kesehatan. Volume 2. No . 2 
Hal: 169-172. ISSN: 1976-72



  

 


