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ABSTRAK 

 

Mauliza, Indra. 2011. HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN GIZI DAN 

STATUS GIZI DENGAN ANEMIA PADA IBU – IBU USIA PRODUKTIF DI 

DESA MANGLI KECAMATAN KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG. 

Skripsi, Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas Teknik, Universitas 

Negeri Semarang. 

Kata kunci : pengetahuan gizi, status gizi, anemia 

 

 Salah satu masalah gizi utama masyarakat Indonesia adalah anemia. 

Penderita anemia paling banyak dijumpai adalah kelompok ibu usia produktif 

karena mereka mengalami menstruasi dan kehamilan yang kesemuanya itu 

membutuhkan asupan gizi seimbang dan juga memerlukan pengetahuan gizi yang 

baik. Terpenuhinya asupan gizi ibu bisa dilihat secara tidak langsung dari status 

gizinya. Penelitian bertujuan untuk: a) mengetahui pengetahuan gizi; b) 

mengetahui status gizi; c) mengetahui gambaran anemia; d) mengetahui hubungan 

antara pengetahuan gizi dengan anemia; e) mengetahui hubungan antara status 

gizi dengan anemia; f) mengetahui hubungan antara pengetahuan gizi dan status 

gizi dengan anemia.  

 Penelitian yang dilakukan adalah penelitian korelasional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah ibu usia produktif di Desa Mangli antara usia 20 – 40 tahun 

dengan sampel sebanyak 60 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

proportional random sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini pengetahuan 

gizi dan status gizi, dan variabel terikatnya anemia. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan: a) dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data tentang ibu-ibu usia produktif di desa Mangli; b) wawancara terstruktur 

digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan gizi ibu; c) tes hemoglobin 

digunakan untuk mengetahui anemia ibu usia produktif; dan d) antropometri 

digunakan untuk mengetahui status gizi ibu usia produktif, dalam penelitian ini 

indeks antropometri yang digunakan Indeks Massa Tubuh (IMT). Metode analisis 

data menggunakan rumus korelasi product moment dan korelasi ganda.  

 Hasil penelitian ini adalah: a) Pengetahuan gizi ibu usia produktif di Desa 

Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang mayoritas adalah kurang 

baik sebesar 48,40%, cukup sebesar 43,30% dan baik sebasar 8,30%; b) Status 

gizi ibu usia produktif di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten 

Magelang mayoritas adalah normal yaitu sebesar 75,00%, gemuk tingkat ringan 

15,33%, gemuk tingkat berat sebesar 6,67% dan kurus tingkat ringan sebesar 

5,00%; c) gambaran anemia ibu usia produktif di Desa Mangli Kecamatan 

Kaliangkrik Kabupaten Magelang mayoritas menderita anemia yaitu sebesar 

61,67% dan 38,33%  tidak menderita anemia; d) Ada hubungan antara 

pengetahuan gizi dengan anemia pada  ibu usia produktif di Desa Mangli dilihat 

dari p value =  0,034 dengan tingkat keeratan hubungannya dalam katagori lemah 

dilihat dari r = 0,274 ; e)  Tidak ada hubungan antara status gizi dengan anemia 

ibu usia produktif di Desa Mangli dilihat dari p value = 0,547 dengan tingkat 

keeratan hubungannya dalam katagori sangat lemah dilihat dari r  = 0,079 ; f) 

vii 
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tidak ada hubungan antara pengetahuan gizi dan status gizi dengan anemia ibu 

usia produktif di Desa Mangli dilihat dari p value 0,099. Saran untuk masyarakat 

untuk meningkatkan pendidikan non formal seperti penyuluhan posyandu dan 

PKK, untuk kader Posyandu dan PKK yang merupakan kelompok pembina lebih 

meningkatkan pengetahuan gizinya khususnya anemia dan lebih bisa 

memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Desa Mangli agar digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan zat besi seperti kangkung, bayam, glandir. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia Sehat 2010 merupakan salah satu agenda dalam pembangunan 

nasional. Program Indonesia Sehat 2010 telah ditetapkan Pemerintah Indonesia 

sebagai visi baru pembangunan kesehatan sejak tahun 1999 lalu yang 

menargetkan pada tahun 2010 bangsa Indonesia sudah hidup dalam lingkungan 

yang sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat, serta dapat memilih, menjangkau 

dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan berkeadilan 

sehingga memiliki derajat kesehatan yang optimal. Kesemua tujuan dari progam 

Indonesia Sehat 2010 akan menjadikan seluruh masyarakat Indonesia memiliki 

status gizi yang baik. Memiliki status gizi yang baik merupakan hal yang penting 

karena merupakan salah satu basis pembentukan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Status gizi yang baik dapat menurunkan angka penderita sakit dan 

kematian serta dapat meningkatkan prestasi dan produktivitas kerja. Pangan dan 

gizi yang baik dapat meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat.  

Status gizi dipengaruhi oleh asupan gizi, sanitasi, air bersih dan pelayanan 

kesehatan dasar,  persediaan makanan dan penyakit infeksi (Azwar, 2004 :103). 

Sedangkan menurut Suhardjo (2006 : 8) status gizi dipengaruhi oleh faktor 

ekonomi, faktor budaya, faktor fisiologis dan pengetahuan. Hal ini sama dengan 

yang disampaikan Almatsier (2001 : 9) yang mengatakan bahwa status gizi yang 

dipengaruhi oleh gangguan gizi dikarenakan faktor primer dan faktor sekunder. 

1 
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Faktor primer adalah bila susunan makanan seseorang tidak memenuhi ketentuan 

yang semestinya dalam kualitas dan kuantitas yang disebabkan oleh kurangnya 

penyediaan pangan, kurang baiknya distribusi pangan, kemiskinan, ketidaktahuan, 

kebiasaan makan yang salah, dan sebagainya. Faktor sekunder meliputi semua 

faktor yang menyebabkan zat – zat gizi tidak sampai di sel – sel tubuh setelah 

makanan dikonsumsi. tetapi dengan asupan gizi yang rendah seseorang bisa 

memiliki status gizi yang baik, hal ini mungkin disebabkan  kondisi tubuh yang 

sudah terbiasa dengan mengkonsumsi makanan yang kurang memenuhi 

kebutuhan atau kecakupan gizi sejak kecil.  

 Di sebagian besar dunia saat ini, masalah gizi merupakan persoalan serius 

terutama di negara – negara berkembang tidak terkecuali Indonesia. Pada 

umumnya masyarakat Indonesia sudah sadar gizi, namun kenyataannya masih 

banyak kasus status gizi buruk yang dialami masyarakat Indonesia (Sediaoetama, 

1999:14).  Masalah makanan, tingkat sosial ekonomi dan pengetahuan memang 

merupakan faktor penyebab. Untuk itu pembenahan utama dalam status gizi buruk 

ini adalah pendidikan gizi keluarga. Perbaikan gizi keluarga adalah pintu gerbang 

perbaikan gizi masyarakat, dan pendidikan gizi keluarga merupakan kunci 

pembuka gerbang itu (Sajogyo, 1994:132). Didalam suatu keluarga biasanya ibu – 

ibu berperan merencanakan menu dan membuat makanan untuk keluarga. Oleh 

karena itu ibu  adalah sasaran utama pendidikan gizi keluarga. Selain pendidikan 

gizi akan bermanfaat bagi diri sendiri, pendidikan gizi ibu akan mempengaruhi 

status gizi keluarga.  
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 Pengetahuan gizi merupakan hasil dari pendidikan gizi. Menurut  

Kartasaputra (2003 :15) Pengetahuan gizi merupakan pengetahuan tentang 

seseorang yang berhubungan dengan makanan dan kesehatan. Pola makan 

seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan tentang makanan tanpa memperhatikan 

pengetahuan akan kandungan gizi bahan makanan atau hanya memenuhi selera 

atau nafsunya saja karena sudah dibentuk sejak kecil dari dalam keluarganya. 

Seseorang biasanya mengkonsumsi makanan yang dianggap bisa mengenyangkan 

tanpa memikirkan kandungan gizi yang terkandung dari makanan tersebut. Sebab 

penting dari gangguan gizi adalah pengetahuan tentang gizi yang kurang atau 

kemauan untuk menerapkan informasi tersebut dalam kehidupan sehari – hari 

(Suhardjo, 1996 : 25). Seseorang harus bisa mengaplikasikan pengetahuan gizinya 

agar mendapatkan status gizi yang baik. Walaupun tidak dapat dipungkiri masih 

ada faktor lainnya dalam mencapai status gizi yang baik, namun setidaknya 

pengetahuan gizi harus terlebih dahulu dipelajari. 

 Dengan status gizi salah maka akan berdampak pada masalah gizi. 

Masalah gizi lebih dan gizi kurang yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia saat 

ini sangat bermacam ragamnya. Salah satu masalah gizi utama masyarakat 

Indonesia adalah anemia gizi besi. Menurut Wirakusumah, (1999: 1) anemia 

merupakan suatu keadaan dimana kadar hemoglobin lebih rendah dari normal. 

Terjadinya anemia bisa disebabkan berbagai fakor, diantaranya kekurangan 

kandungan zat besi dalam makanan sehari – hari, penyerapan zat besi dari 

makanan sangat rendah, adanya zat – zat yang menghambat penyerapan zat besi, 

dan adanya adanya parasit di dalam tubuh seperti cacing tambang atau cacing pita, 
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diare atau kehilangan banyak darah akibat kecelakaan atau operasi. Secara umum 

faktor utama yang menyebabkan anemia gizi besi adalah banyaknya kehilangan 

darah, rusaknya sel darah merah dan kurangnya produksi sel darah merah. 

Menurut Supariasa (2001 : 139) masalah anemia merupakan masalah gizi utama 

yang masih dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Hal ini terbukti dengan masih 

tingginya prevalensi anemia. Prevalensi anemia kelompok rawan masih cukup 

tinggi. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan International 

Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) di 21 Pos Pelayanan Terpadu 

(Posyandu) di Jakarta, Bekasi, dan Sumedang, pada periode 2006-2007, 

ditemukan angka prevalensi anemia atau penyakit kekurangan darah pada balita 

mencapai 50,5%, ibu balita 32,6%, ibu hamil 48,3%, ibu menyusui 39,7%, dan 

kader Posyandu sebesar 21,9%.( www.pdpersi.co.id). Dari data diatas terlihat 

bahwa anemia banyak sekali diderita oleh balita. Tapi secara keseluruhan 

penderita anemia adalah ibu usia produktif, seperti ibu hamil, ibu menyusui dan 

ibu balita. Sehingga sasaran progam peningkatan gizi diutamakan kelompok 

masyarakat dengan resiko tinggi seperti ibu - ibu usia produktif dengan kodratnya 

yang mengalami menstruasi, melayani suami dan keluarganya yang kesemuanya 

itu membutuhkan asupan gizi yang seimbang. 

 Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang merupakan 

desa yang dicanangkan menjadi Desa Mandiri Pangan oleh Gubernur Jawa 

Tengah Pada tahun 2010. Pemberian slogan ini dikarenakan melimpahnya sumber 

daya alam yang dapat mencukupi hampir semua kebutuhan bahan makanan sehari 

– hari bagi masyarakat Desa Mangli. Melihat kenyataan ini seharusnya secara 
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teori masyarakat Mangli akan memiliki status gizi yang baik. Untuk itu diperlukan 

sebuah penelitian apakah benar masyarkat Mangli dengan sumber daya alam yang 

melimpah akan memiliki status gizi yang baik. 

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengambil judul “ Hubungan 

Antara Pengetahuan Gizi Dan Status Gizi Dengan Anemia Ibu - Ibu Usia 

Produktif Di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang” 

  

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimanakah pengetahuan gizi ibu-ibu usia produktif di desa Mangli 

kecamatan Kaliangkrik, kabupaten Magelang? 

1.2.2 Bagaimanakah status gizi ibu-ibu usia produktif di desa Mangli kecamatan 

Kaliangkrik, kabupaten Magelang? 

1.2.3 Bagaimanakah gambaran anemia ibu-ibu usia produktif di desa Mangli 

Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang? 

1.2.4 Adakah hubungan antara pengetahuan gizi dengan anemia ibu-ibu usia 

produktif di desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang? 

1.2.5 Adakah hubungan antara status gizi dengan anemia ibu-ibu usia produktif di 

desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang? 

1.2.6 Adakah hubungan antara pengetahuan gizi dan status gizi dengan anemia 

ibu-ibu usia produktif di desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten 

Magelang? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1.3.1 Mengetahui tentang pengetahuan  gizi pada ibu-ibu usia produktif di desa 

Mangli kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. 

1.3.2 Mengetahui tentang keadaan status gizi pada ibu-ibu usia produktif di desa 

Mangli kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. 

1.3.3 Mengetahui gambaran anemia pada ibu-ibu usia produktif di desa Mangli 

kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.  

1.3.4 Mengetahui hubungan antara pengetahuan gizi dengan anemia ibu-ibu usia 

produktif di desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.  

1.3.5 Mengetahui hubungan antara status gizi dengan anemia ibu-ibu usia 

produktif di desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.  

1.3.6 Mengetahui hubungan antara pengetahuan gizi dan status gizi dengan 

anemia ibu-ibu usia produktif di desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten 

Magelang.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan tujuan diatas, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

sebagai: 

1.4.1 Pengetahuan untuk warga desa Mangli tentang status gizi dan anemia 

sehingga dengan pengetahuan ini warga desa Mangli dapat memperbaiki status 

gizi dan anemia.  
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1.4.2 Sumber data Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sehingga bisa 

menjadi masukan dalam perbaikan  status gizi khususnya anemia pada masyarakat 

Desa Mangli. 

 

1.5. Penegasan Istilah 

            Penegasan istilah mempunyai tujuan untuk menghindari kemungkinan 

terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan pengertian atau makna dari penelitian 

dengan judul Hubungan Antara Pengetahuan Gizi dan Status Gizi Dengan Anemia 

Pada Ibu-Ibu Usia Produktif Di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten 

Magelang. 

1.5.1 Hubungan 

            Hubungan diartikan sebagai rangkaian yang bersambung, saling bertalian 

dan bersangkutan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam penelitian ini 

hubungan yang terjadi antara status gizi dengan anemia, pengetahuan gizi dengan 

anemia dan pengetahuan gizi dan status gizi dengan anemia pada ibu-ibu usia 

produktif di desa Mangli kecamatan Kaliangkrik, kabupaten Magelang. 

1.5.2  Pengetahuan gizi 

            Menurut Suhardjo dkk (2006 : 14) gizi adalah sesuatu yang membicarakan 

tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan dan proses dimana 

organisme menggunakan makanan untuk pemeliharaan kehidupan, pertumbuhan, 

bekerjanya anggota dan jaringan tubuh secara normal. Pengetahuan gizi 

merupakan pengetahuan seseorang yang berhubungan dengan makanan dan 

kesehatan. (Kartasaputra, 2003 :15). Sumber zat gizi berasal dari hewani dan 
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nabati. Akibat dari kekurangan gizi akan mengalami masalah pertumbuhan, 

produksi tenaga, pertahanan tubuh, fungsi otak dan masalah prilaku. (Almatsier, 

2003 : 11)  

 Pengetahuan gizi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi sejauh 

mana ibu-ibu usia produktif mengetahui pengertian, jenis, fungsi, sebab dan akibat 

kekurangan gizi. Selain itu ibu usia produktif harus mengetahui pengertian 

anemia, penyebab anemia, akibat anemia dan cara perbaikan anemia. 

1.5.3 Status Gizi 

            Status gizi adalah keadaan keseimbangan antara asupan (intake) dan 

kebutuhan (requirement) zat gizi. (Soegito, Wiyono, Jawawi 2007 : 1). Sedangkan 

menurut Suhardjo dkk (2006 : 15) status gizi adalah keadaan tubuh yang 

diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan dan penggunaan makanan. 

 Penilaian status gizi bisa diukur secara langsung yang dapat dilakukan 

secara antropometri, klinis, biokimia, biofisik maupun secara tidak langsung 

dengan  survei konsumsi pangan, statistik vital dan faktor ekologi. Dalam 

penelitian kali ini status gizi akan diukur menggunakan parameter antropometri 

dan yang dipilih ialah dengan indeks masa tubuh (IMT). Cara penghitungannya 

harus diketahui terlebih dahulu umur, berat badan dan tinggi badannya. Untuk 

pengukuran berat badan akan menggunakan timbangan injak, sedangkan untuk 

mengukur tinggi badan menggunakan microtoise. 

1.5.4  Anemia  

Menurut Waryana (2010:48), Anemia adalah keadaan dimana kadar 

hemoglobin di dalam darah yang lebih rendah dari pada nilai normal menurut 
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kelompok orang tertentu. Dalam pencarian data apakah warga terkena penyakit 

anemia atau tidak, peneliti akan menggunakan metode sahli yang akan dibantu 

oleh tenaga yang lebih ahli yaitu seorang bidan.  

Menurut Wirakusumah (1999 : 1), penilaian status anemia yang diberikan 

oleh WHO dalam menentukan kriteria anemia berdasarkan kadar hemoglobin 

yaitu anak umur 6 bulan sampai 6 tahun kurang dari 11 g/dl ; anak 6 tahun sampai 

14 tahun kurang dari 12 g/dl ; dewasa laki – laki kurang dari 13 g/dl ; dewasa 

perempuan tidak hamil kurang dari 12 g/dl ; dan dewasa perempuan hamil kurang 

dari 11 g/dl. Dalam penelitian kali ini akan mencari gambaran anemia ibu usia 

produktif atau dewasa perempuan tidak hamil. 

1.5.5  Usia Produktif 

Usia produktif merupakan usia yang masih memungkinkan seseorang 

untuk melakukan suatu aktivitas yang mengeluarkan tenaga dan fikiran yang 

lebih. Dalam penelitian ini produktif yang dimaksud adalah produktif dalam 

kehamilan. Kehamilan dan menyusui anak merupakan keadaan dimana seorang 

ibu mudah terkena anemia gizi besi. 

 Menurut Sugiri usia produktif kehamilan yang baik berkisar antara usia 20 

– 30 tahun. (2008 : 8). Dalam penelitian ini akan dicari ibu usia 20 – 40 tahun 

dikarenakan pada rentangan usia ini mayoritas ibu mengalami kehamilan, 

menyusui, menstruasi, melayani suami dan keluarganya yang kesemuanya itu 

membutuhkan asupan gizi yang seimbang. Ibu usia produktif yang dicari adalah 

ibu – ibu desa Mangli yang berjumlah 60 orang. Pencarian dilakukan secara acak 

sesuai data yang ada di Puskesmas. 
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1.6 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi terdiri dari 3 bagian yaitu bagian awal skripsi, bagian 

isi dan bagian akhir: 

1. Bagian awal skripsi berisi: halaman judul, halaman pernyataan keaslian, 

halaman pengesahan, abstrak, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. Fungsi awal bagian ini 

adalah untuk memudahkan pembaca dalam mencari bagian–bagian yang 

diangggap penting. 

2. Bagian isi terdiri dari 5 bab yaitu:  

Bab I Pendahuluan  

  Kegunaan pendahuluan adalah mengantarkan pembaca untuk memahami 

gambaran permasalahan yang akan dibahas sehingga pelaksanaan penelitian 

dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan. Bab pendahuluan 

terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penegasan istilah dan sistematika skripsi.  

Bab II Landasan Teori dan Hipotesis 

 Bab ini mengungkap teori-teori dan fakta yang dijadikan alasan untuk 

berfikir secara ilmiah dalam melakukan kegiatan tentang Hubungan Antara 

Pengetahuan Gizi dan Status Gizi Dengan Anemia Pada Ibu – Ibu Usia Produktif 

di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. 

Bab III Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan langkah dan strategi ilmiah yang digunakan 

untuk mengungkapkan permasalahan penelitian dapat dipertanggung jawabkan 
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secara ilmiah. Bab ini membahas mengenai metode penentuan populasi, sampel, 

variabel, metode pengumpulan data, metode penyusunan instrument dan metode 

analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

 Hasil dan pembahasan penelitian berguna untuk membuktikan 

permasalahan yang dirumuskan dan merupakan jawaban terhadap permasalahan 

yang dirumuskan, terdiri atas hasil dan pembahasan penelitian. 

Bab V  Penutup 

 Kesimpulan merupakan pernyataan singkat yang memberikan jawaban 

atas permasalahan yang diangkat ke dalam penelitian dan masukkan bagi pihak 

terkait sejalan dengan temuan yang diperoleh dalam penelitian serta 

memungkinkan untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu. 

3. Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Daftar 

pustaka berisi daftar buku-buku acuan yang digunakan sebagai dasar penulisan 

skripsi ini dan lampiran–lampiran yang berisi pengolahan data, tabel, lembar 

instrument. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

 Teori yang akan diuraikan adalah tentang pengetahuan gizi, status gizi, 

anemia dan hubungan antara pengetahuan gizi dan status gizi dengan anemia. 

2.1.1 Pengetahuan Gizi 

 Pengetahuan didefinisikan oleh Oxford Kamus Inggris sebagai keahlian 

dan keterampilan yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan. 

Ranah kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk 

tindakan seseorang. Menurut taksonomi Bloom dalam Suciati (1994:10) ada enam 

tingkat dalam domain kognitif : 

1. Pengetahuan/ pengenalan (know/recognition) 

 Tujuan instruksional pada level ini menuntut seseorang untuk mampu 

mengingat (recall) informasi yang telah diterima sebelumnya, seperti misalnya : 

fakta, terminologi, rumus, strategi pemecahan masalah dan sebagainya. Beberapa 

contoh kata kerja yang mewakili kelompok ini misalnya : mengidentifikasikan, 

memilih, menyebutkan nama, membuat daftar. 

2. Pemahaman (comprehension) 

 Pemahaman berhubungan dengan kemampuan untuk menjelaskan 

pengetahuan/ informasi yang telah diketahui dengan kata – kata sendiri. Dalam 

hal ini kuesioner menuntut jawaban dengan menerjemahkan, atau menerangkan 

kembali yang telah didengar dengan kata – kata sendiri. Kata kerja dalam 

12 



13 
 

kelompok ini misalnya : membedakan, menjelaskan, menyimpulkan, merangkum, 

memperkirakan. 

3. Penerapan (application) 

 Penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan 

informasi yang telah dipelajari kedalam situasi atau konteks yang lain atau yang 

baru. Kata kerja yang dapat digunakan untuk tingkat penerapan umpamanya : 

menghitung, mengembangkan, menggunakan, memodifikasi, menstransfer dan 

melaksanakan. 

4. Analisis (analysis) 

 Analisis merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan dan 

membedakan komponen – komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, 

asumsi, hipotesa atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk 

melihat ada atau tidaknya kontradiksi. Dalam hal ini seseorang diharapkan mampu 

menunjukan hubungan di antara berbagai gagasan dengan cara membandingkan 

gagasan tersebut dengan standar, prinsip atau prosedur yang telah dipelajari.. 

contoh kata kerja tingkat analisis : membuat diagram, membedakan, 

menghubungkan, menjabarkan ke dalam bagian – bagian. 

5. Sintesis (synthesis) 

 Tujuan instruksional level ini menuntut seseorang untuk mampu 

mengkombinasikan bagian atau elemen ke dalam satu kesatuan atau struktur yang 

lebih besar. Contoh kata kerja operasional : menciptakan, mendesain, 

memformulasikan, membuat prediksi. 
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6. Evaluasi (evaluation) 

 Tujuan ini merupakan tujuan yang paling tinggi tingkatnya, yang 

mengharapkan seseorang mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai 

suatu gagasan, metode, produk atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. 

Kata kerja operasional : mengkritik, menilai, membandingkan, mengevaluasi. 

 Menurut Almatsier (2003:3) kata “gizi” berasal dari bahasa Arab ghidza 

yang berarti “makanan”.  Sedangkan menurut Suhardjo dkk (2006;14) gizi adalah 

sesuatu yang membicarakan tentang makanan dalam hubungannya dengan 

kesehatan dan proses dimana organisme menggunakan makanan untuk 

pemeliharaan kehidupan, pertumbuhan, bekerjanya anggota dan jaringan tubuh 

secara normal. Menurut WHO gizi merupakan pilar utama dari kesehatan dan 

kesejahteraan sepanjang kehidupan, sejak janin dalam kandungan, bayi, balita, 

anak, remaja, dewasa dan lanjut usia. Makanan yang memenuhi syarat gizi 

merupakan kebutuhan utama karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, 

kemampuan belajar dan kerja. (Almatsier, 2003:3). Sehingga dalam 

mengkonsumsi makanan diharuskan memenuhi syarat gizi. 

 Pengetahuan gizi diartikan sebagai segala apa yang diketahui berkenaan 

dengan zat makanan. Menurut Suhardjo (2006:55), pengetahuan gizi 

membicarakan mengenai makanan beserta unsur gizinya dalam hubungannya 

dengan kesehatan, pertumbuhan, bekerjanya jaringan dan anggota tubuh secara 

normal, dan produktivitas kerja. Menurut Kartasaputra (2003 :15) Pengetahuan 

gizi merupakan pengetahuan tentang seseorang yang berhubungan dengan 

makanan dan kesehatan. Pola makan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan 
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pengetahuan tentang makanan tanpa memiliki atau memperhatikan pengetahuan 

akan bahan makanan yang bergizi. Secara tidak sadar seseorang yang hanya 

mengutamakan produktivitas kerja tanpa asupan gizi yang baik akan mengalami 

gangguan karena kurangnya zat gizi yang diterima oleh tubuh . 

 Jadi pengetahuan gizi merupakan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan zat makanan yang berpengaruh terhadap kondisi tubuh dan aktivitas 

manusia. Aspek yang harus diketahui dalam pengetahuan gizi adalah zat – zat 

makanan dan fungsinya untuk kesehatan. 

 

2.1.1.1 Zat – Zat Makanan 

 Makanan yang berfungsi untuk tubuh adalah makanan yang mengandung 

zat – zat makanan secara lengkap, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. 

Sehingga makanan yang dimakan sehari – hari harus dapat memelihara dan 

meningkatkan kesehatan. 

 Menurut Kartasapoetra (2003:4) masing – masing zat makanan 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

2.1.1.1.1 Karbohidrat 

 Karbohidrat terdiri dari unsur C,H,O. Berdasarkan gugus penyusun 

gulanya dapat dibedakan menjadi monosakarida, disakarida, oligosakarida, 

polisakarida. Karbohidrat dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu karbohidrat 

yang dapat dicerna dan karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Karbohidrat dari 

kelompok yang dapat dicerna, bisa dipecah oleh enzim a-amilase untuk 

menghasilkan energi, penghemat protein dan pengatur metabolisme lemak, 
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pemberi rasa manis pada makanan. Monosakarida, disakarida, dekstrin dan pati 

adalah kelompok karbohidrat yang dapat dicerna. Kelompok karbohidrat tidak 

dapat dicerna (juga dikelompokan sebagai serat makanan) tidak bisa dipecah oleh 

enzim a-amilase. Hanya sekitar 20% - 50% fiber yang berfungsi sebagai pengatur 

antara lain membentuk massa tinja sehingga menjadi mudah ketika mengeluarkan 

feses, mencegah kanker colon, mencegah ambeyen dan mencegah varises. Contoh 

dietary fiber adalah selulosa, hemiselulosa, lignin dan substansi pekat.  

2.1.1.1.2 Protein 

 Protein terdiri dari unsur – unsur C,H,O dan N serta kadang – kadang S 

dan P. Berdasarkan sumbernya protein dibagi menjadi protein hewani dan protein 

nabati. Protein hewani adalah protein dalam makanan yang berasaldari binatang 

seperti protein dari daging, protein dari susu. Protein nabati adalah protein yang 

berasal dari bahan makanan tumbuhan, seperti protein dari kacang – kacangan 

(protein dari leguminose), protein dari jagung, protein dari terigu. Menurut 

Kartasapoetra (2003:60) secara garis besarnya fungsi protein dalam tubuh adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebagai zat pembangun bagi pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. 

2. Sebagai pengatur kelangsungan proses di dalam tubuh. 

3. Sebagai pemberi tenaga, jika keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh 

karbohidrat dan lemak. 

 Berdasarkan macam asam amino yang membentuknya, protein dapat 

digolongkan sebagai berikut : 

1. Protein sempurna (Complete Protein) yaitu protein yang mengandung asam – 
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asam amino essensial secara lengkap dalam jumlah yang cukup sehingga dapat 

menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kehidupan jaringan yang ada. 

Umumnya protein hewani merupakan protein sempurna dan memiliki nilai 

biologis yang tinggi. Contoh protein sempurna adalah kasein pada susu dan 

albumin pada putih telur, hati ayam, daging sapi, ikan 

2. Protein kurang sempurna (Partially Complete Protein) Protein yang 

mengandung asam – asam amino esensial secara lengkap, tetapi ada satu atau dua 

diantaranya jumlahnya hanya sedikit saja, karenanya golongan protein ini tidak 

dapat menjamin pertumbuhan sepenuhnya, kecuali hanya dapat mempertahankan 

berbagai jaringan dalam tubuh. Contoh dari protein kurang sempurna adalah 

legumin pada kacang – kacangan dan giladin pada gandum. 

3. Protein tidak sempurna (Incomplete Protein) yaitu protein yang tidak 

mengandung asam – asam amino esensial atau kandungan asam amino 

esensialnya hanya satu sampai dua macam saja itupun sangat sedikit kuantitasnya. 

Contoh dari protein tidak sempurna adalah zain pada jagung dan lain – lain 

protein nabati. Protein demikian dinilai selain tidak dapat menjamin berbagai 

keperluan pertumbuhan dan tidak dapat mempertahankan kehidupan berbagai 

jaringan pada tubuh. Protein yang tidak sempurna akan diubah menjadi enegi. 

(Suhardjo dan Kusharto, 1992:31) 

2.1.1.1.3 Lipida 

 Lipida merupakan senyawa organik yang majemuk terdiri dari unsur – 

unsur C,H,O yang biasa disebut triglederida ester yang terbentuk oleh satu 

molekul gliserol dan tiga molekul asam lemak bebas. Lipida terdiri dari lemak dan 
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minyak. Menurut Almatsier (2001:60) fungsi lipida adalah : (a) alat angkut 

vitamin larut lemak, (b) sumber energi, (c) sumber asam lemak esensial, (d) 

menghemat protein, (e) pelindung organ tubuh, (f) sebagai pelumas, (g) 

memelihara suhu tubuh, (h) memberi rasa kenyang dan kelezatan. Menurut 

sumbernya terdapat lipida hewani dan lipida nabati. Sumber lipida hewani seperti 

lemak daging, susu, ikan laut dalam, telur. Sedangkan sumber lipida nabati seperti 

kelapa, kemiri, kacang – kacangan, alpukat. 

2.1.1.1.4 Air 

 Air atau cairan tubuh merupakan bagian utama tubuh, yaitu 55- 60% dari 

berat badan orang dewasa atau 70% dari bagian tubuh tanpa lemak (Almatsier, 

2001:220). Melihat pentingnya air dalam tubuh, dianjurkan dalam sehari untuk 

mengkonsumsi (minum) air sebanyak 2 – 2,5 liter. Menurut Almatsier (2001:221) 

air mempunyai berbagai fungsi dalam proses vital tubuh, seperti : 

1. Pelarut dan alat angkut. Air di dalam tubuh berfungsi sebagai pelarut zat – zat 

gizi berupa monosakarida, asam amino, lemak, vitamin dan mineral serta bahan – 

bahan lain yang diperlukan tubuh seperti oksigen dan hormon- hormon. 

2. Katalisator. Air berperan sebagai katalisator dalam berbagai reaksi biologik 

dalam sel, termasuk didalam saluran cerna. 

3. Pelumas. Air berperan sebagai pelumas dalam cairan sendi – sendi tubuh. 

4. Fasilitator pertumbuhan. Air sebagai bagian dari jaringan tubuh diperlukan 

untuk pertumbuhan.  

5. Pengatur suhu. Mengingat kemampuan air untuk menyalurkan panas, air 

memegang peranan dalam mendistribusikan panas di dalam tubuh. Sebagian besar 
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pengeluaran kelebihan panas ini dilakukan melalui penguapan air dari permukaan 

tubuh (keringat). 

6. Peredam benturan, Air yang ada didalam mata (air mata),  dalam jaringan saraf 

tulang belakang dan dalam kantung ketuban berguna untuk melindungi organ – 

organ tubuh dari berbagai benturan. 

2.1.1.1.5 Vitamin 

 Vitamin berdasarkan kemampuan larutnya dapat dikelompokan menjadi 

dua, yaitu : vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut  lemak/ minyak. 

Vitamin larut dalam air meliputi vitamin B dan C, sedangkan vitamin yang larut 

lemak/ minyak meliputi A,D,E dan K. 

2.1.1.1.6 Garam Mineral 

 Mineral merupakan komponen mikro yang sangat dibutuhkan oleh tubuh 

meskipun hanya sedikit. Mineral merupakan bagian dari tubuh dan memegang 

peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, 

organ maupun fungsi tubuh secara keseluruhan (Almatsier, 2001:228). Mineral 

esensial untuk tubuh seperti : zat kapur. zat fosfor, zat besi, natrium, kalium,dan 

iodium. 

 Zat kapur (Ca) berfungsi bersama fosfor membentuk matriks tulang, yang 

dalam pembentukan ini dipengaruhi pula oleh vitamin D2, membantu proses 

penggumpalan darah, mempengaruhi penerimaan rangsang pada urat dan syaraf. 

Sumber zat kapur didapat dari susu, keju, kuning telur, mentega, sayuran hijau, 

bengkoang, kol bit, wortel dan kacang. 
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 Zat fosfor (P) berfungsi mempengaruhi semua proses perombakan dan 

pembentukan zat, membentuk fosfatid atau bagian yang penting dari plasma, 

dalam pembelahan inti sel dan memberikan sifat – sifat keturunan, membentuk 

matriks tulang bersama – sama zat kapur, membantu proses pengerutan otot. 

Sumber zat fosfor didapat dari ikan, jagung dan kacang – kacangan. 

 Zat besi (Fe) berfungsi sebagai komponen dalam fermen sitokrom yang 

penting dalam pernafasan, sebagai komponen hemoglobin yang penting untuk 

mengikat oksigen dalam sel darah merah. Zat besi dapat diperoleh dari bayam, 

kangkung, hati, ginjal, daging, teri, telur dan ikan.  Zat fluor (F),  berfungsi 

menguatkan gigi. 

 Natrium (Na) merupakan komponen yang menjaga nilai osmotik, menjaga 

keseimbangan air dalam tubuh, mempertahankan iritabilitas dari sel rangka, otot 

polos, jantung dan saraf. Apabila kekurangan natrium antara lain akan 

menyebabkan terganggunya regulasi suhu tubuh. Sumber natrium di dapat dari 

garam dapur. 

 Kalium (K) merupakan komponen anorganik yang penting dalam cairan 

intra seluler, sebagai komponen penting bagi kontraksi otot serta demikian 

penting bagi pertumbuhan. Sumber kalium bisa didapatkan dari garam. Sedangkan 

Iodium (I), berfungsi sebagai komponen yang penting dalam pembentukan 

tiroksin pada kelenjar gondok. Sumber iodium didapatkan dari ikan laut, minyak 

ikan, sayuran hijau dan garam. 
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2.1.1.2 Fungsi Pengetahuan Gizi 

 Menurut Suhardjo (2006:31) suatu hal yang meyakinkan tentang 

pentingnya pengetahuan gizi didasarkan pada tiga kenyataan yaitu : 

1.Status gizi yang cukup adalah penting bagi kesehatan dan kesejahteraan. 

2.Setiap orang hanya akan cukup gizi jika makanan yang dimakannya mampu 

menyediakan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan tubuh yang optimal, 

pemeliharaan dan energi. 

3.Ilmu gizi memberikan fakta – fakta yang perlu sehingga penduduk dapat belajar 

menggunakan pangan dengan baik bagi kesejahteraan gizi. 

 Pengetahuan yang kurang dan salah konsepsi tentang kebutuhan pangan 

dan nilai pangan adalah umum dijumpai disetiap daerah di Indonesia. Masalah 

gizi lebih dan gizi kurang yang dialami di berbagai daerah di Indonesia perlu 

diberantas dengan pemberian pengetahuan gizi kepada masyarakat, ini 

dikarenakan penyebab yang penting dari gangguan gizi adalah kurangnya 

pengetahuan tentang gizi dan kemampuan untuk menerapkan informasi tersebut 

dalam kehidupan sehari – hari (Suhardjo, 1996:25). 

 Seorang wanita harus mempunyai pengetahuan gizi agar ketika sudah 

memiliki keluarga mampu memilih  makanan untuk memenuhi kebutuhan dan 

kecukupan gizi. Apabila suatu bahan tidak dapat diperoleh dengan alasan musim 

atau harga yang tinggi, dia akan menggunakan pengetahuannya untuk mencari 

bahan makanan pengganti yang memiliki kandungan gizi yang hampir sama atau 

dengan harga yang lebih murah. Selain itu, dengan dimilikinya pengetahuan gizi, 

seorang ibu akan mampu memperkirakan jumlah kecukupan gizi setiap anggota 
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keluarganya, cara mengolah makanan, serta menyajikannya dengan baik. Hal ini 

berarti bahwa dia mampu mengatur konsumsi pangan yang baik bagi keluarganya. 

Selain itu pengetahuan gizi akan bermanfaat bagi individu itu sendiri. 

 Seorang ibu rumah tangga juga perlu menyusun dan menilai hidangan 

yang akan disajikan kepada anggota keluarganya. Suatu hidangan harus (sanggup) 

memenuhi beberapa fungsi : 

1. Memenuhi kepuasan diri 

 Memuaskan selera, menghilangkan rasa lapar, memberikan rasa kenyang, 

memenuhi syarat agama serta memenuhi tingkat keuangan. 

2. Memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesehatan 

 Mengandung zat – zat gizi: karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan 

mineral. Dalam menyajikan menu makanan harus sesuai dengan jumlah yang 

dibutuhkan oleh tubuh (Sediaoetama, 1999:1). 

 Selain menyusun makanan ibu juga harus menerapkan pola hidup sehat 

untuk menjaga status gizi keluarganya. Ada 13 pedoman usaha gizi seimbang 

yang dapat diterapkan oleh ibu, yaitu : 

1. Makanlah aneka ragam makanan. 

2. Makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. 

3. Makanlah makanan sumber karbohidrat, setengah dari kebutuhan energi. 

4. Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai seperempat dari kebutuhan energi. 

5. Gunakan garam beryodium. 

6. Makanlah makanan sumber zat besi. 
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7. Berikan ASI saja pada bayi sampai umur 6 bulan dan tambahkan MP-ASI 

sesuadahnya. 

8. Biasakan makan pagi. 

9. Minumlah air bersih, aman yang cukup jumlahnya. 

10. Lakukan aktivitas fisik secara teratur. 

11. Hindari minuman yang beralkohol. 

12. Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. 

13. Bacalah label pada makanan yang dikemas. 

(Almatsier. 2003:292) 

 

2.1.1.3Pengukuran Pengetahuan Gizi 

 Menurut Baliwati (2004:117) pengukuran pengetahuan gizi dilakukan 

dengan wawancara terstruktur dengan kuesioner. Kedalaman pertanyaan 

disesuaikan dengan karateristik responden. Jawaban dinilai dengan skor yaitu 

tahu/ tidak tahu; kurang tahu/ tahu dengan tepat; tidak tahu/kurang tahu/ tahu. 

2.1.1.3.1 Aspek – aspek dalam pengetahuan gizi.  

 Untuk mengetahui tingkat pengetahuan gizi aspek – aspek yang 

ditanyakan adalah : 

1. Pangan dan gizi (pengertian, jenis, fungsi, sebab dan akibat kekurangan), 

anemia (pengertian, sebab dan akibat, cara perbaikan). 

2. Pangan / gizi bayi (ASI, MPASI, umur pemberian, jenis). 

3. Pangan / gizi balita. 

4. Pangan / gizi ibu hamil. 
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5. Pertumbuhan anak (pengertian, cara pengukuran KMS) 

6. Kesehatan anak (jenis, guna dan umur imunisasi, penyakit yang sering terjadi 

pada anak – anak dan cara penanggulangannya). 

7. Pengetahuan tentang pengasuhan anak (tugas pengasuhan, asuh makan). 

2.1.1.3.2 Penilaian tingkat pengetahuan gizi. 

 Untuk mengetahui tingkat pengetahuan gizi, dilakukan beberapa tahap 

penilaian dengan jalan: 

1. Melaksanakan wawancara terhadap masyarakat. Setiap item telah diberi skor 

tertentu. 

2. Tabulasi data. 

3. Nilai/ skor setiap jawaban dijumlahkan. 

4. Pengkatagorian tingkat pengetahuan gizi adalah : 

(1) Baik : > 80% jawaban benar 

(2) Cukup : 60 – 80% jawaban benar 

(3) Kurang : < 60% jawaban benar 

 

2.1.2 Status Gizi 

 Status gizi menurut Supariasa, dkk (2001: 17) adalah ekspresi dari keadaan 

keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari nutriture 

dalam bentuk variabel tertentu. Sedangkan menurut (Almatsier 2003 : 3) status 

Gizi merupakan keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan 

penggunaan zat – zat gizi. Dibedakan antara status gizi buruk, kurang, baik dan 

lebih. Menurut Suhardjo (2006:15) status gizi adalah keadaan tubuh yang 
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diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan dan penggunaan makanan. Status gizi 

adalah keadaan keseimbangan antara asupan (intake) dan kebutuhan (requirement) 

zat gizi (Soegito, Wiyono, Jawawi 2007:1). Dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksudkan dengan status gizi adalah keadaan kesehatan tubuh yang terlihat 

karena keseimbangan antara kebutuhan gizi tubuh, konsumsi makanan dan 

penggunaan zat – zat gizi, dimana tanda – tanda itu disebut indikator. Penilaian 

status gizi bisa diukur secara langsung yang dapat dilakukan secara antropometri, 

klinis, biokimia, biofisik maupun secara tidak langsung dengan  survei konsumsi 

pangan, statistik vital dan faktor ekologi. Dalam penelitian kali ini status gizi akan 

diukur menggunakan parameter antropometri dan yang dipilih ialah dengan 

metode indeks masa tubuh (IMT). Cara penghitungannya harus diketahui terlebih 

dahulu umur, berat badan dan tinggi badannya  

 Ada beberapa penyakit – penyakit yang berhubungan dengan gizi, salah 

satunya adalah golongan penyakit gizi salah (malnutrition). Penyakit gizi salah 

berupa gizi kurang dan gizi lebih. Pada penyakit gizi lebih, susunan hidangan 

mungkin seimbang, tetapi jumlah yang dikonsumsi secara keseluruhan melebihi 

apa yang diperlukan oleh tubuh. Sebaliknya pada penyakit gizi kurang mungkin 

susunan hidangan yang dikonsumsi juga masih seimbang, hanya jumlah 

keseluruhannya tidak mencakupi kebutuhan tubuh (Sediaoetama, 1999:27). 

 

2.1.2.1 Faktor Status Gizi 

 Menurut Azwar ( 2004 ) dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 

VIII Tahun 2004, faktor yang mempengaruhi status gizi dibagi menjadi penyebab 
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langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung gizi kurang adalah 

asupan gizi dan penyakit infeksi. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah 

persediaan makanan, pola asuh anak dan sanitasi dan air bersih/ pelayanan 

kesehatan dasar. 

2.1.2.1.1 Penyebab Langsung 

1. Asupan gizi 

 Makanan merupakan salah satu naluri yang diperoleh manusia sejak lahir. 

Secara khusus makanan mempunyai fungsi biologis. Makanan yang terdiri dari 

berbagai unsur protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral dan air mempunyai 

fungsi utama yaitu sebagai zat pembangun, sumber tenaga dan sebagai zat 

pengatur. Sehingga jumlah dan mutu asupan gizi makanan yang dikonsumsi akan 

mempengaruhi status gizi. 

2. Penyakit infeksi 

 Antara status gizi kurang dan infeksi terdapat interaksi bolak – balik. 

Infeksi akut mengakibatkan kurangnya nafsu makan dan toleransi terhadap 

makanan. Di berbagai tempat di dunia, makanan yang tercemar oleh barbagai bibit 

penyakit dapat menimbulkan gangguan dalam penyerapan zat gizi oleh tubuh. 

Orang yang mengalami gizi kurang maka daya tahan tubuh terhadap penyakit 

menjadi rendah, sehingga mudah terkena serangan penyakit infeksi. Demikian 

pula sebaliknya, orang yang kena penyakit infeksi dapat mengalami gizi kurang. 
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2.1.2.1.2 Penyebab Tidak Langsung 

1. Persediaan Makanan 

 Produksi pertanian yang rendah dihampir semua negara sedang 

berkembang menjadikan pembatas bagi usaha – usaha untuk memperbaiki 

keadaan gizi penduduk. Ini dikarenakan semua persediaan makanan tergantung 

dari produksi pertanian. Makanan merupakan faktor yang mempengaruhi status 

gizi. Dengan tidak cukupnya persediaan makanan berarti terbatasnya pula asupan 

gizi yang akan dikonsumsi. 

2. Sanitasi, air bersih dan pelayanan kesehatan dasar 

 Kondisi sanitasi dihubungkan dengan tersedianya air bersih dan sarana 

pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau oleh seluruh keluarga. Air merupakan 

elemen yang terpenting dalam tubuh kita, yaitu 55- 60% dari berat badan orang 

dewasa atau 70% dari bagian tubuh tanpa lemak. Setiap hari kita harus 

mengkonsumsi air untuk memenuhi kebutuhan air dalam tubuh.. Air tidak hanya 

untuk diminum, tapi juga untuk memasak, mencuci atau pekerjaan lainnya. Oleh 

karena itu penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat. 

Sanitasi lingkungan yang baik akan berpengaruh terhadap ketersediaan air. Kalau 

air yang digunakan untuk dikonsumsi dan beraktifitas itu kotor atau tidak baik, 

maka tubuh akan mudah terserang penyakit.Apabila pelayanan kesehatan tidak 

memadai, gejala penyakit yang seharusnya dapat ditangani secepat dan 

semaksimal mungkin tidak akan teratasi karena fasilitas yang tidak mencukupi. 
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3. Pola asuh anak 

 Kemampuan keluarga dan masyarakat untuk menyediakan waktu, 

perhatian dan dukungan terhadap anak agar dapat tumbuh kembang dengan 

optimal baik secara fisik, mental dan sosial. 

 

2.1.2.2 Dampak Kekurangan Gizi 

 Menurut Almatsier (2003:11) dampak kekurangan gizi antara lain : 

2.1.2.2.1 Pertumbuhan terganggu 

 Anak – anak tidak tumbuh menurut potensialnya karena sebagian besar 

protein digunakan sebagai zat pembakar, sehingga otot – otot menjadi lembek dan 

rambut mudah rontok. 

2.1.2.2.2 Produksi Tenaga  Berkurang 

 Kekurangan energi berasal dari makanan, menyebabkan seseorang 

kekurangan tenaga untuk bekerja dan melakukan aktivitas. Orang merasa lemah, 

menjadi malas dan produktivitas menurun.  

2.1.2.2.3 Pertahanan Tubuh Rendah 

 Daya tahan terhadap tekanan atau stress menurun akibatnya sistem 

imunitas berkurang sehingga seseorang mudah terserang infeksi. 

2.1.2.2.4 Struktur dan Fungsi Otak Tidak Maksimal 

 Kurang gizi pada usia muda dapat berpengaruh terhadap perkembangan 

kecerdasan, dengan demikian kemampuan berpikir akan menjadi lemah. 
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2.1.2.2.5 Perilaku Menyimpang 

 Anak – anak yang kurang gizi menunjukan perilaku tidak tenang. Mereka 

cenderung  cengeng dan apatis. Sedangkan orang dewaa yang kurang gizi 

cenderung mudah tersinggung dan apatis. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa kekurangan gizi dapat 

berakibat terganggunya pertumbuhan fisik dan perkembangan mental serta status 

kesehatan seseorang yang buruk. Oleh karena itu pemeliharaan kesehatan sejak 

dini sangatlah penting dalam upaya menunjang kesehatan hidup manusia. 

 Menurut Sediaoetama (2009 :46) Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia mengenal empat jenis penyakit akibat defisiensi gizi yang dianggap 

mencapai kegawatan nasional, yaitu : 

1. Kekurangan Energi Protein (KEP). 

2. Kekurangan Vitamin A (KVA). 

3. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). 

4. Anemia Gizi Zat Besi. 

 

2.1.2.3 Penilaian Status Gizi 

 Penilaian status gizi dimaksudkan untuk mengetahui apakah seseorang 

atau sekelompok orang mempunyai status gizi kurang, cukup atau lebih. Penilaian 

status gizi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keseimbangan antara 

zat gizi yang masuk dalam tubuh dengan zat gizi yang digunakan tubuh, sehingga 

tercipta kondisi yang optimal. Menurut Supariasa, dkk (2001 : 18) terdapat dua 
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cara penilaian status gizi, yaitu penilaian status gizi secara langsung dan penilaian 

status gizi tidak langsung. 

2.1.2.3.1 Penilaian Secara Langsung 

 Penilaian status gizi secara langsung dapat dilakukan dengan empat cara 

penilaian yaitu: antropometri, klinis, biokimia dan biofisik (Supariasa, dkk, 

2001:18). Adapun penilaian dari masing – masing cara adalah sebagai berikut : 

2.1.2.3.1.1 Antropometri 

2.1.2.3.1.1.1 Pengertian Antropometri 

 Menurut Supariasa,dkk (2001:36) Antropometri adalah dimensi ukuran 

tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Berbagai jenis ukuran tubuh 

antara lain : berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas dan tebal lemak 

dibawah kulit. Ditinjau dari sudut pandang gizi, antropometri berhubungan 

dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari 

berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Antropometri sangat umum digunakan 

untuk mengukur status gizi dari berbagai ketidak seimbangan antara asupan energi 

dan protein. 

2.1.2.3.1.1.2 Keunggulan Antopometri 

Antropometri memiliki beberapa keunggulan, yaitu : 

1. Prosedurnya sederhana, aman dan dapat dilakukan dengan simpel yang benar. 

2. Relatif tidak membutuhkan tenaga ahli. 

3. Alatnya murah, mudah dibawa dan tahan lama. 

4. Metode ini tepat akurat, karena dapat dibakukan. 

5. Dapat digunakan untuk mendeteksi riwayat gizi masa lampau. 
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6. Umumnya dapat mengidentifikasi status gizi sedang, kurang dan gizi buruk. 

7. Metode anropometri dapat mengevaluasi perubahan status gizi pada periode 

tertentu.  

(Supariasa,dkk, 2001:36) 

2.1.2.3.1.1.3 Kelemahan Antropometri 

 Meskipun antropometri memiliki banyak keunggulan tetapi antropometri 

juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu : 

1. tidak sensitif 

2. faktor dari luar gizi dapat menurunkan spesifikasi dan sensitivitas pengukuran 

antropometri. 

3. Kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran dapat mempengaruhi presisi, 

akurasi dan validitas antropometri gizi. 

4. Kesalahan yang terjadi karena pengukuran, perubahan hasil pengukuran baik 

fisik maupun komposisi jaringan dan analisis keliru. 

5. Sumber kesalahannya biasanya akan berhubungan dengan latihan petugas yang 

tidak cukup, kesalahan alat atau alat tidak ditera dan kesulitan pengukuran. 

(Supariasa,dkk,2001:36) 

2.1.2.3.1.1.4 Jenis Parameter 

 Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan 

mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh 

manusia, antara lain : umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar 

kepala, lingkar dada, lingkar pinggul dan tebal lemak dibawah kulit 

(Supariasa,dkk,2001:38). 
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2.1.2.3.1.1.5 Indeks Antropometri 

 Indikator status gizi yang dipilih harus peka terhadap perubahan status gizi 

artinya perubahan yang sifatnya sangat kecil pada status gizi masih dapat 

ditunjukan oleh indikator tersebut dengan nyata (Supariasa, Bakri, Fajar 2001 : 

56). Beberapa indeks antropometri yang sering digunakan yaitu Berat Badan 

Menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U), Berat Badan 

Menurut Tinggi Badan (BB/TB), Lingkar Lengan Atas Menurut Umur (LLA/U ) 

dan Indeks Massa Tubuh (IMT). Dalam penelitian kali ini status gizi akan diukur 

menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT). 

 Laporan FAO/WHO/UNU tahun 1985 menyatakan batasan berat badan 

normal orang dewasa ditentukan berdasarkan nilai body Mass Index (BMI). Di 

Indonesia istilah ini diterjemahkan menjadi Indeks Massa Tubuh (IMT). IMT 

merupakan alat sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa khususnya 

yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan, maka 

memepertahankan berat badan normal memungkinkan seseorang dapat mencapai 

usia harapan hidup lebih panjang (Supariasa,dkk,2001:60). 

Rumus perhitungan IMT adalah sebagai berikut (Supariasa,dkk,2001:60) : 
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Setelah diketahui Indeks Massa Tubuh, langkah selanjutnya adalah 

dikonsultasikan  dengan merujuk ketentuan FAO/WHO. Untuk kepentingan 

Indonesia, berat batas ambang dimodifikasi lagi berdasarkan pengalaman klinis 
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dan hasil penelitian Negara berkembang. Berikut ini katagori ambang batas IMT 

yang disajikan dalam tabel : 

Tabel 2.1 

Katagori Ambang Batas IMT Untuk Indonesia 

 Katagori IMT 

Kurus Kekurangan berat badan tingkat berat < 17,0 

Kekurangan berat badan tingkat ringan 17,0 – 18,5 

Normal  > 18,5 – 25,0 

Gemuk Kelebihan berat badan tingkat ringan > 25,0 – 27,0 

Kelebihan berat badan tingkat berat > 27,0 

     Sumber : (Supariasa,dkk,2001:61)  

2.1.2.3.1.1.6 Kelemahan dan Kelebihan Indeks Massa Tubuh 

Menurut Supariasa,dkk(2001:72)  terdapat kelebihan dan kelemahan dari 

Indeks Massa Tubuh : 

Kelebihan Indeks Massa Tubuh : 

1. Tidak memerlukan data umur 

2. Perhitungannya mudah 

Kelemahan Indeks Massa Tubuh : 

1. Hanya berlaku untuk orang dewasa diatas 18 tahun. 

2. Tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil dan olahragawan. 

3. Orang tua yang berbadan pendek akan terlihat normal karena dalam 

perhitungan indeks massa tubuh yang dilihat hanya tinggi badan dan berat badan 

saja tanpa membandingkan dengan umurnya. 
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2.1.2.3.1.2  Klinis 

 Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai 

status gizi masyarakat. Metode ini, didasarkan atas perubahan-perubahan yang 

terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal tersebut dapat 

dilihat pada jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada 

organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid 

(Supariasa,dkk, 2001:19). 

2.1.2.3.1.3 Biokimia 

 Penilaian gizi dengan biokimia adalah suatu pemeriksaan spesimen yang 

diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. 

Jaringan tubuh yang digunakan antara lain: urine, tinja, darah, beberapa jaringan 

tubuh lain seperti hati dan otot (Supariasa,dkk, 2001:19). 

 Metode ini digunakan sebagai suatu peringatan bahwa kemungkinan akan 

terjadi malnutrisi yang lebih parah lagi. Mengingat banyak gejala klinis yang 

kurang spesifik maka penentuan kimia faal lebih banyak menolong untuk 

menentukan kekurangan gizi yang spesifik. 

2.1.2.3.1.4 Biofisik 

 Penentuan gizi secara fisik adalah suatu metode penentuan gizi dengan 

melihat kemampuan fungsi, khususnya jaringan dan melihat perubahan struktur 

jaringan. Umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti kejadian buta 

senja episemic (epidemic of might blindes). Cara yang digunakan adalah tes 

adaptasi gelap. 
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2.1.2.3.2 Penilaian Secara Tidak Langsung 

 Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tiga 

cara yaitu : survei konsumsi pangan, statistik vital dan faktor ekologi. Penilaian 

secara tidak langsung tidak akan dijabarkan mengingat dalam penelitian ini tidak 

menggunakan penilaian ini.  

 

2.1.3 Anemia 

Anemia menurut Notoadmodjo (1997:200) terjadi karena konsumsi besi 

(Fe) kurang seimbang dibanding kebutuhan zat tubuh. Zat besi merupakan mikro 

element yang essensial bagi tubuh dan sangat dibutuhkan untuk pembentukan 

hemoglobin (Hb) darah. Penyerapan zat besi (Fe) membutuhkan vitamin C yang 

berperan mengubah ion ferri (Fe
3+

) menjadi ferro (Fe
2+

). Penyerapan zat besi (Fe) 

mempunyai mekanisme autoregulasi yang diatur oleh kadar ferritin yang terdapat 

dalam sel mukosa usus. Pada kondisi normal, hanya 10 persen zat besi (Fe) yang 

bisa diserap oleh sel mukosa usus. Pada pria ekskresi Fe dilakukan salah satunya 

melalui kulit, namun dalam jumlah sangat kecil. Pada wanita ekskresi Fe lebih 

banyak melalui menstruasi. Oleh sebab itu, kebutuhan Fe pada wanita dewasa 

lebih banyak dibandingkan pada pria. 

 

2.1.3.1 Pengertian Anemia 

 Pengertian anemia pada dasarnya dapat dibedakan antara anemia, anemia 

gizi dan anemia gizi besi, dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Anemia adalah suatu keadaan dengan kadar hemoglobin yang lebih rendah dari 
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nilai normal (Wirakusumah, 1999:1). Sedangkan menurut Waryana (2010:48) 

anemia merupakan keadaan dimana kadar hemoglobin di dalam darah lebih 

rendah dari pada nilai normal menurut kelompok orang tertentu. 

2. Anemia gizi adalah keadaan dimana kadar hemoglobin dalam darah kurang 

dari normal, yang berbeda untuk setiap kelompok umur dan jenis darah 

(Supariasa, 2001 : 169). Sedangkan menurut Kardjati (1985:156) anemia gizi 

adalah keadaan dimana kadar hemoglobin darah lebih rendah dari normal, sebagai 

akibat ketidakmampuan jaringan pembentuk sel darah melakukan reproduksi 

hemoglobin. 

3. Anemia gizi besi adalah keadaan berkurangnya jumlah, warna atau ukuran dari 

sel – sel darah merah (Tan, 1996:11). 

 

2.1.3.2 Klasifikasi Anemia 

 Anemia mempunyai tingkatan yang berbeda – beda tergantung seberapa 

tinggi nilai kekurangan hemoglobin seseorang dalam tubuhnya dan seberapa lama 

ia membiarkan hal tersebut terjadi. Menurut Wirakusumah (1999:2) Secara 

morfologis anemia dapat diklasifikasikan menurut ukuran sel dan hemoglobin 

yang dikandung darah, yaitu : 

1. Makrositik 

 Pada anemia makrositik ukuran sel darah merah bertambah besar dan 

jumlah hemoglobin tiap sel juga bertambah. Terdapat dua jenis anemia 

makrositik, yaitu anemia megaloblastik dan anemia non-megaloblastik. 

Kekurangan vitamin B12, asam folat atau gangguan sintesis DNA, merupakan 
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penyebab anemia megaloblastik, sedangkan anemia non-megaloblastik 

disebabkan eritropoiesis yang lebih cepat dan peningkatan luas permukaan 

membran. 

2. Mikrositik 

 Mengecilnya ukuran sel darah merah merupakan ssalah satu tanda anemia 

mikrositik. Penyebabnya adalah defisiensi besi, gangguam sintesis globin, porfirin 

dan heme serta gangguan metabolisme besi lainnya. 

3. Normositik 

 Pada anemia normositik, ukuran sel darah merah tidak berubah. Penyebab 

anemia jenis ini adalah kehilangan darah yang parah, meningkatnya volume 

plasma secara berlebihan, penyakit – penyakit hemolitik, gangguan endokrin, 

ginjal dan hati. 

 Untuk mempermudah dalam melakukan dan mendapat gambaran derajat 

atau tingkat keseriusan dalam anemia, dapat dilihat kadar hemoglobin dalam 

darah yang dibagi dalam beberapa tingkatan. Berikut ini batas normal kadar Hb 

yang disajikan dalam tabel: 

Tabel 2.2 

Batas Normal Kadar Hb 

Kelompok Umur Hemoglobin (g/100 dl) 

Anak 

 

 

Dewasa 

6 bulan sampai 6 tahun 

6 – 14 tahun 

 

Laki – laki 

Wanita 

Wanita hamil 

11 

12 

 

13 

12 

11 
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2.1.3.3 Penyebab Anemia 

 Menurut Royston dan Amstrong (1996:180) penyebab anemia bernacam – 

macam, antara lain : kekurangan masukan bahan baku zat besi (defisiensi besi), 

gangguan sumsum tulang (anemia plastis), pembentukan hemoglobin tidak 

normal seperti pada talasemia yang mengakibatkan pendeknya masa hidup sel 

darah merah. Kekurangan asam folat juga menjadi penyebab lain anemia. 

Wirakusumah (1999:2) mengemukakan bahwa zat gizi yang paling berperan 

dalam proses terjadinya anemia gizi adalah besi. Defisiensi besi merupakan 

penyebab utama anemia dibanding defisiensi zat gizi lain, seperti asam folat, 

vitamin B12. Protein, vitamin dan trace elements lainnya. Maka dari itu anemia 

sering diidentikan dengan anemia gizi besi. 

 Menurut DeMaeyer (1993:4) anemia bisa disebabkan bukan hanya oleh 

defisiensi zat besi tetapi juga oleh kondisi – kondisi lain seperti: penyakit malaria, 

cacing tambang, dan infeksi lainnya. Kardjati (1985) berpendapat penyebab 

anemia adalah kurang gizi, kemiskinan, keterbelakangan, kurang pengetahuan dan 

tingkat pendidikan yang rendah. Penyebab lain anemia adalah kebutuhan zat gizi 

besi yang meningkat akibat pertumbuhan. Bayi, balita, anak – anak dan remaja 

membutuhkan zat besi dalam jumlah yang lebih besar, karena masa – masa 

pertumbuhan membutuhkan lebih banyak zat makanan yang bergizi tinggi. 

 Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya anemia adalah kurangnya 

konsumsi zat besi yang berasal dari makanan, atau rendahnya absorpsi zat besi 

yang ada dalam makanan, dengan kata lain bahan makanan yang masuk kedalam 

tubuh susah diserap zat besinya karena dihambat oleh bahan lain, sehingga tubuh 



39 
 

kekurangan zat besi dan akhirnya mengalami anemia. Selain faktor – faktor diatas, 

kehilangan darah dalam jumlah banyak juga merupakan salah satu penyebab 

anemia. Kehilangan darah ini disebabkan karena haid, operasi, kecelakaan dan 

adanya investasi cacing tambang. Senada dengan pendapat tersebut, Wirakusumah 

(1999:2) menyatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan anemia adalah 

banyak kehilangan darah, rusaknya sel darah merah dan kurangnya produksi sel 

darah merah. 

 

2.1.3.4 Gejala Anemia 

 Gejala anemia paling umum adalah mudah lelah (Royston dan 

Amstrong,1996:83). Gejala anemia menurut Depkes RI (1985) adalah : pucat 

terutama bagian muka, bibir, lidah, telapak tangan dan kaki, kuku pucat, 

penglihatan berkunang – kunang, lemah, cepat mengantuk dan lesu. Gejala lain 

yaitu cepat lelah, napas pendek, jantung berdenyut kencang, susah buang air 

besar, perut tidak enak dan kepala pusing. 

 

2.1.3.5 Dampak Anemia 

 Menurut DeMaeyer (1993:5) akibat anemia adalah : 

1. Bayi dan anak – anak : 

1) Gangguan perkembangan motorik dan koordinasi. 

2) Gangguan perkembangan bahasa dan kemajuan belajar. 

3) Pengaruh pada psikologis dan perilaku. 

4) Penurunan aktivitas fisik. 
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2. Orang dewasa pria dan wanita : 

1) Penurunan kerja fisik dan daya pendapatan. 

2) Penurunan daya tahan terhadap keletihan. 

3. Wanita hamil 

1) Peningkatan angka kesakitan dan kematian ibu. 

2) Peningkatan angka kesakitan dan kematian janin. 

3) Peningkatan resiko berat badan lahir rendah. 

Sedangkan Wirakusumah (1999:27) mengemukakan bahwa anemia dapat 

memberikan akibat buruk bagi penderitanya, yaitu : 

1. Pengaruh pada penampilan kerja 

 Berdasarkan beberapa hasil penelitian, anemia ringan ternyata 

menurunkan kemampuan kerja buruh di perkebunan atau di tempat kerja yang 

lain. Hal ini disebabkan menurunnya gairah kerja, karena kondisi tubuh yang 

cepat lemah, letih, lesu, lelah dan mudah mengantuk sehingga motivasi bekerja 

cenderung menurun yang  berakibat pada merosotnya produktivitas kerja. 

2. Pengaruh daya tahan tubuh terhadap infeksi 

 Penderita anemia kebanyakan mempunyai daya tahan tubuh atau stamina 

yang lebih lemah secara fisik terhadap penyakit. Hal ini disebabkan karena 

lemahnya pertahanan tubuh akibat kurangnya kadar hemoglobin dalam darah, 

yang berarti juga kurang kuatnya benteng pertahanan tubuh terhadap segala jenis 

kuman penyakit yang masuk. Penderita anemia gizi besi lebih sering dihinggapi 

penyakit infeksi, baik umum maupun setempat dibandingkan dengan yang tidak 

menderita anemia. 
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3. Pengaruh terhadap kesakitan dan kematian 

 Ibu hamil yang menderita anemia yang berat lebih mudah diserang 

penyakit. Apabila sakitnya berat, besar kemungkinan berakhir dengan kematian 

bayi bahkan kematian ibu. Bila tidak terlalu parah, kehamilan tadi dapat diakhiri 

dengan kelahiran bayi dengan berat lahir rendah dengan cadangan zat gizi yang 

rendah pada tubuhnya. 

 

2.1.3.6 Penanggulangan dan Pengobatan Anemia 

2.1.3.6.1 Penanggulangan Anemia 

Menurut Wirakusumah (1999:30) pencegahan dan penanggulangan zat 

besi dapat dilakukan dengan cara: meningkatkan konsumsi zat besi dari makanan, 

suplementasi zat besi, fortifikasi zat besi dan penanggulangan penyakit infeksi dan 

parasit. Ditambahkan oleh Kardjati (1985:161) penyuluhan merupakan cara untuk 

penanggulangan anemia. 

1. Konsumsi Zat Besi dari Makanan 

 Mengkonsumsi pangan hewani, seperti daging, ikan, hati atau telur dalam 

jumlah yang cukup sebenarnya dapat mencegah anemia gizi besi. Makanan yang 

beraneka ragam memiliki zat gizi yang saling melengkapi. Sayuran hijau dan buah 

– buahan ditambah dengan kacang – kacangan dan padi – padian cukup banyak 

mengandung zat besi dan vitamin lain untuk memenuhi kebutuhan tubuh. 

Mengkonsumsi makanan yang cukup beragam jumlah maupun kualitasnya dapat 

membantu mencegah anemia gizi besi. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi 

di dalam tubuh dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin C. 
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2. Suplementasi Zat Besi 

 Pemberian suplemen besi menguntungkan karena dapat memperbaiki 

status hemoglobin dalam waktu yang relatif singkat. Di Indonesia, pil besi yang 

umum digunakan dalam suplementasi zat besi ini adalah ferro sulfat. Kendala 

utama dalam suplementasi zat besi ini adalah efek samping yang dihasilkan 

seperti: mual, muntah, konstipasi dan diare serta kesulitan mematuhi minum pil 

karena kurangnya kesadaran akan pentingnya masalah anemia. 

3. Fortifikasi Zat Besi 

 Fortifikasi adalah penambahan suatu jenis zat gizi kedalam bahan pangan 

untuk meningkatkan kualitas pangan suatu kelompok masyarakat. Di Barat yang 

sudah umum dilakukan adalah fortifikasi zat besi pada cereal, makanan bayi dan 

susu bubuk. Sebaiknya  fortifikasi zat besi tidak merubah rasa, warna maupun 

daya simpan. 

4. Penanggulangan Penyakit Infeksi dan Parasit 

 Penyakit infeksi dan parasit merupakan salah satu penyebab anemia. 

Beberapa jenis penyakit seperti cacingan dapat memperbanyak pengeluaran zat 

besi dari tubuh ataupun menghambat penyerapan zat besi melalui usus. Dengan 

menanggulangi penyakit infeksi dan memberantas parasit diharapkan dapat 

meningkatkan status besi dalam tubuh. Tentu saja upaya ini harus diikuti dengan 

peningkatan konsumsi pangan yang seimbang dan beragam. 
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5.Penyuluhan 

Penyuluhan hendaknya dilakukan untuk memberitahukan kepada 

masyarakat luas tentang bahayanya anemia gizi besi dan masyarakat diberi tahu 

pula cara mencegah serta mengobati anemia. 

2.1.3.6.2 Pengobatan Anemia 

 Pengobatan diberikan apabila seseorang sudah diindikasikan terkena 

anemia. Menurut DeMaeyer (1993:30) pengobatan pilihan untuk penderita anemia 

adalah 1) pemberian secara oral ferro fumarat, glukonat dan sulfat; 2) pengobatan 

secara parenteral ditujukan hanya kepada mereka yang mutlak tidak toleran 

terhadap zat besi; 3) Transfusi darah diperlukan hanya pada kasus berat (kadar 

hemoglobin kurang dari 3g/dl). 

 

2.1.4 Hubungan Antara Pengetahuan Gizi Dan Status Gizi Dengan Anemia  

2.1.4.1 Hubungan Antara Pengetahuan Gizi Dengan Anemia  

 Perbaikan gizi keluarga adalah pintu gerbang perbaikan gizi masyarakat, 

dan pendidikan gizi keluarga merupakan kunci pembuka gerbang itu (Sajogyo, 

1994 : 132). Pengetahuan gizi merupakan hasil dari pendidikan gizi. Dalam 

lingkungan keluarga, sebenarnya seluruh anggota keluarga harus mengetahui atau 

memiliki pengetahuan gizi yang baik. Ibu adalah sosok yang paling utama 

didalam keluarga untuk memiliki pengetahuan gizi karena didalam suatu keluarga 

biasanya ibu  berperan merencanakan menu dan membuat makanan untuk 

keluarga. Dengan memiliki pengetahuan gizi yang baik diharapkan akan 
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menghasilkan status gizi yang baik bagi ibu dan seluruh keluarga sehingga akan 

terhindar dari masalah gizi. 

 Salah satu dari masalah gizi utama masyarakat Indonesia adalah anemia. 

Dengan pengetahuan gizi yang baik dari ibu, diharapkan ibu bisa meyusun menu 

makanan yang kaya zat besi sehingga anggota keluarga dan ibu itu sendiri bisa 

terhindar dari anemia. Untuk dapat menyusun menu makanan yang kaya zat besi 

berarti ibu harus mempelajari telebih dahulu pengetahuan bahan makanan. Untuk 

itu pengetahuan bahan makanan termasuk bagian dari pengetahuan gizi. Hal ini 

berati dengan pengetahuan gizi yang baik akan membuat ibu tahu bagaimana cara 

mengatasi atau menangani ketika ibu atau anggota keluarganya dinyatakan 

terkena anemia. 

 Pengetahuan gizi bisa didapatkan dimana saja salah satunya dari Ilmu 

Kesejahteraan Keluarga (IKK). IKK merupakan sistemasi dari dasar mekanisme 

pelaksanaan kehidupan berkeluarga. Pengetahuan yang dipetik dari IKK 

merupakan suatu alternatif penanganan atau pendekatan dalam memberikan 

pendidikan gizi secara mikro, yaitu bagi keluarga dan para anggotanya 

(Sediaoetama, 1999 : 275). 

 

2.1.4.2 Hubungan Antara Status Gizi Dengan Anemia 

 Banyak sekali faktor – faktor yang dapat mempengaruhi status gizi 

seseorang. Dengan beberapa faktor tersebut akan menjadikan seseorang 

mengalami masalah gizi lebih ataupun gizi kurang. Salah satu dari masalah gizi 

yang bisa terjadi adalah anemia. Anemia secara umum terjadi karena kehilangan 
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banyak darah, rusaknya sel darah merah dan kurangnya produksi sel darah merah 

(Wirakusumah, 3 : 1999). Selain ketiga penyebab umum ini masih banyak lagi 

faktor lainnya seperti kurangnya asupan zat besi kedalam tubuh.  Kurangnya 

asupan zat besi kedalam tubuh merupakan dampak dari pola makan tidak 

seimbang. Makan tidak seimbang menjadi salah satu faktor dari status gizi 

seseorang. 

 Akibat dari anemia gizi besi juga akan memberi dampak terhadap status 

gizi seseorang. Anemia yang terjadi pada anak – anak akan mengganggu 

pertumbuhan dan perkembangannya. Anak menjadi lemah karena sering terkena 

infeksi akibat pertahanan tubuhnya menurun. Dalam kegiatan sehari – hari anak 

menjadi tidak aktif, malas, cepat lelah dan sulit berkonsentrasi serta cepat 

mengantuk. Ibu hamil yang menderita anemia tidak akan mampu memenuhi 

kebutuhan zat – zat gizi bagi dirinya dan janin dalam kandungannya yang dapat 

menyebabkan berat badan bayi yang dilahirkan rendah, keguguran bahkan 

kematian bagi ibu dan janin.( Wirakusumah,27 : 1999). Menurut penelitian dari 

Allen (2000) ada bukti substansial bahwa ibu yang menderita anemia akan 

meningkatkan resiko melahirkan prematur dan berat badan bayi rendah. Terdapat 

pula hubungan antara ibu yang menderita anemia dengan kelahiran bayi yang juga 

menderita anemia.  

 Kekurangan zat besi yang merupakan salah satu faktor terjadinya anemia 

dapat menurunkan ketahanan tubuh untuk menghadapi penyakit infeksi. Dalam 

keadaan anemia, kekebalan tubuh tidak bisa berfungsungsi dengan baik. Ini yang 

menyebabkan orang yang kekurangan zat besi mudah sekali terserang penyakit 
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infeksi. Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status 

gizi seseorang. Ini sama artinya dengan seseorang yang menderita anemia akan 

berdampak terhadap status gizinya. 

 

2.1.4.3 Hubungan Antara Pengetahuan Gizi dan Status Gizi Dengan Anemia 

 Pengetahuan gizi, status gizi dan anemia merupakan sebuah keterkaitan 

yang tidak bisa dipisahkan. Pengetahuan gizi merupakan salah satu faktor dari 

status gizi. Status gizi seseorang yang kurang bisa mengakibatkan timbulnya 

masalah gizi yang salah satunya adalah anemia. Anemia bisa terjadi karena 

seseorang yang memiliki status gizi rendah sangat gampang jatuh sakit. Seseorang 

yang sakit biasanya malas makan sehingga asupan zat besi ketubuhnya sangat 

kurang. Hal inilah yang menyebakan orang tersebut terkena anemia. 

 Dengan teori ini dapat disimpulkan bahwa dengan pengetahuan gizi yang 

baik dan  pengetahuan gizinya diaplikasikan dalam kehidupan sehari hari, maka 

akan mendapatkan status gizi yang baik umumnya akan terbebas dari anemia. 

Seseorang yang pengetahuan gizinya baik bisa saja memiliki status gizi kurang 

salah satunya karena faktor ekonomi yang rendah. Sebenarnya orang  tersebut 

tahu apa yang harus dikonsumsi untuk mendapatkan status gizi yang baik, tetapi 

karena masalah ekonomi orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan gizinya. 

Banyak orang dengan pengetahuan gizi yang baik dan ekonomi yang baik pula  

bisa memiliki status gizi kurang. Status gizi kurang seperti ini diakibatkan tidak 

diaplikasikannya pengetahuan gizi dalam kehidupan sehari – harinya. 



47 
 

 Status gizi yang kurang belum tentu juga membuat seseorang tersebut 

terkena anemi. Seseorang tersebut bisa saja terbebas dari anemia karena terbiasa 

mengkonsumsi suplemen tablet zat besi yang diberikan oleh Puskesmas sekitar 

atau karena ada faktor lainnya. Orang yang anemia bisa saja memiliki status gizi 

buruk. Seorang Ibu yang menderita anemia akan mudah lelah yang membuatnya 

tidak bisa masak dan melayani keluarganya, akibatnya tidak tersedia makanan 

untuk dirinya maupun keluarganya. Ibu dan keluarganya akan membeli makanan 

di luar yang belum tentu dalam makanan tersebut mengandung zat besi sehingga 

Ibu dan keluarganya bisa terkena anemia.  

 

2.2 Kerangka Berpikir 

 Anemia adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin lebih rendah dari 

normal (Wirakusumah, 1999). Anemia gizi besi merupakan salah satu masalah 

gizi utama di Indonesia disamping kekurangan energi protein, gangguan akibat 

kekurangan yodium dan kekurangan vitamin A. Anemia gizi besi dipengaruhi oleh 

kadar hemoglobin. Untuk memiliki kadar hemoglobin yang normal dibutuhkan 

asupan gizi yang baik agar mendapatkan status gizi yang baik juga. Dengan status 

gizi yang baik secara teori tidak akan terkena anemia. Apabila status gizi buruk 

belum tentu juga terkena anemia . Penderita anemia bukan hanya karena faktor 

status gizi, melainkan bisa karena faktor diet, infeksi parasit, infeksi kronik, 

kemiskinan, keterbelakangan dan pendidikan rendah.  

 Status gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : Asupan makanan, 

sanitasi, air bersih dan pelayanan kesehatan dasar, persediaan makanan dan 
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penyakit infeksi, pola asuh anak (Azwar, 2004 :103). Dalam penelitian ini akan 

dilihat seberapa besar hubungan antara pengetahuan gizi dengan anemia, status 

gizi dengan anemia ataupun pengetahuan gizi dan status gizi dengan anemia. 
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2.3 Hipotesis 

Hipotesis adalah merupakan pendapat sementara yang masih perlu diteliti 

dan dibuktikan ketelitiannya (Arikunto, 2006:64). Adapaun hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

2.3.1 Hipotesis Kerja (Ha) 

1. Ada hubungan antara pengetahuan gizi dengan anemia gizi besi di Desa 

Mangli, Kecamatam Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. 

2. Ada hubungan antara status gizi dengan anemia gizi besi di Desa Mangli, 

Kecamatam Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. 

3. Ada hubungan antara pengetahuan gizi dan status gizi dengan anemia gizi besi 

di Desa Mangli, Kecamatam Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. 

2.3.2 Hipotesis Nihil (Ho) 

1. Tidak ada hubungan antara pengetahuan gizi dengan anemia gizi besi di Desa 

Mangli, Kecamatam Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. 

2. Tidak ada hubungan antara status gizi dengan anemia gizi besi di Desa Mangli,  

Kecamatam Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. 

3. Tidak ada hubungan antara pengetahuan gizi dan status gizi dengan anemia gizi 

besi di Desa Mangli, Kecamatam Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Pada bab ini berisi tentang metode penentuan objek penelitian yang 

meliputi populasi penelitian, sampel penelitian, variabel penelitian, waktu dan 

tempat penelitian, metode pengumpulan data, instrument penelitian dan teknik 

analisis data. 

 

3.1  Penentuan Objek Penelitian 

3.1.1 Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi (Arikunto, 2006:130). Populasi penelitian ini 

adalah ibu usia produktif  dengan kisaran usia 20-40 tahun di Desa Mangli 

Kabupaten Magelang yang berjumlah 279 orang. 

3.1.2 Sampel  

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006: 

131). Sampel penelitian ini adalah ibu usia produktif  dengan kisaran usia 20-40 

tahun di Desa Mangli Kabupaten Magelang yang berjumlah 60 orang. 

3.1.3 Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

proportional random sampling. Proportional random sampling dalam 

pengambilan sampelnya mencampur subjek – subjek didalam populasi sehingga 
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semua subjek dianggap sama. Proportional sendiri digunakan untuk memperoleh 

sampel yang representatif, pengambilan subjek dari setiap wilayah ditentukan 

seimbang atau sebanding dengan banyaknya subyek dalam masing – masing 

wilayah (Arikunto, 2006:139). 

 Perhitungan sampel dihitung berdasarkan prosentase jumlah perempuan 

usia produktif tiap dusun terhadap populasi. Untuk subjek kurang dari 100 lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Tetapi, jika jumlah Subjek besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau 

lebih (Arikunto, 2006:134). Dalam penelitian ini diambil 60 responden atau sama 

dengan 21,5% dari jumlah subjek sehingga sudah masuk dalam syarat 

pengambilan sampel. 

 

Tabel 3.1 

Jumlah Sampel Ibu Usia Produktif Desa Mangli 

Dusun 
Jumlah Perempuan 

Usia Produktif 

Sampel 

(Responden) 

Mangli 112 24 

Dadapan 63 14 

Bojong 104 22 

Jumlah 279 60 

 

3.1.4 Variabel penelitian 

 Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 200:96). Penelitian ini terdapat 2 variabel yang akan 

diuji keberartian hubungan keduannya yaitu variabel bebas dan variabel terikat.  

a. Variabel Bebas (X) 

 Variabel bebas menurut Arikunto (2002:97) merupakan variabel yang 
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mempengaruhi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan gizi dan 

status gizi ibu-ibu usia produktif di desa Mangli kecamatan Kaliangkrik, 

kabupaten Magelang. 

b.Variabel terikat (Y) 

 Variabel terikat menurut Arikunto (2002:97) merupakan variable yang 

keberadaanya dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah anemia ibu-ibu usia produktif di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik, 

Kabupaten Magelang. 

3.1.5 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2011. Tempat penelitian di 

Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data merupakan faktor penting dalam penelitian sehingga diperlukan 

 

Pengetahuan Gizi (X1) 

 

Status Gizi (X2) 

 

 

Anemia (Y) 

Gambar 3.1 Kerangka Teori Variabel Penelitian 
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metode sebagai alat pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

3.3.1 Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari data dari variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

legger, agenda dan sebagainya (Arikunto,2002:206). Metode dokumentasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang ibu-ibu 

usia produktif di desa Mangli kecamtan Kaliangkrik, kabupaten Magelang, seperti 

: jumlah ibu-ibu usia produktif, nama ibu-ibu usia produktif. dan usia ibu-ibu usia 

produktif. Metode ini digunakan untuk menetapkan jumlah dan siapa saja ibu usia 

produktif yang akan dijadikan responden. 

3.3.2 Metode Wawancara Terstruktur 

 Pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun 

secara terperinci sehingga menyerupai check list. Pewawancara hanya 

membubuhkan tanda √ (check) pada nomor yang sesuai (Arikunto, 2006:277). 

Wawancara terstruktur digunakan untuk mendapatkan data pengetahuan gizi ibu 

usia produktif di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. 

 Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai 

pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat 

bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat 

membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar (Sugino, 2008:138). Metode 

ini dilakukan karena melihat keadaan responden yang rata-rata berpendidikan 

rendah.. Kisi – kisi instrumen, sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Kisi –Kisi Instrumen Pengetahuan Gizi 

Variabel Indikator Sub Indikator No. Soal 

Pengetahuan 

Gizi 

Pangan dan Gizi 1. Pengertian  Pangan dan Gizi 

2. Jenis Gizi 

3. Fungsi Pangan danGizi 

4. Sebab dan Akibat Kekurangan 

Gizi 

1,2,3,4,5 

6,7,8,9 

10,11,12,13,14,15,

16,17,18,19,20 

Anemia  1. Pengertian Anemia 

2. Sebab dan Akibat Anemia 

3. Cara Perbaikan Anemia 

21,22,23 

24,25,26,27 

28,29,30 

 

  Setelah data terkumpul kemudian dikonsultasikan merujuk katgori tingkat 

pengetahuan gizi. Menurut Baliwati (2004:117) pengkatagorian tingkat 

pengetahuan gizi adalah sebagai berikut : 

(1) Baik : > 80% jawaban benar 

(2) Cukup : 60 – 80% jawaban benar 

(3) Kurang : < 60% jawaban benar 

  

3.3.3Pengukuran Antropometri 

 Pengukuran antropometri dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui status gizi ibu usia produktif dengan cara penimbangan berat badan 

dan mengukur tinggi badan. Berat badan diukur dengan menggunakan timbangan 

injak sedangkan tinggi badan akan diukur menggunakan microtoise. Setelah data 
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terkumpul kemudian dihitung Indeks Massa Tubuh (IMT)nya, yaitu BB/TB2. 

Setelah diketahui Indeks Massa Tubuh, langkah selanjutnya adalah 

dikonsultasikan  dengan merujuk ketentuan FAO/WHO. 

3.3.4 Tes Hemoglobin 

 Kadar hemoglobin adalah parameter yang digunakan secara luas untuk 

menetapkan gambaran anemia. Dalam penelitian ini untuk mengetahui kadar 

hemoglobin menggunakan metode sahli karena paling mudah dilakukan. Untuk 

melakukan pemeriksaan ini dibantu oleh seorang bidan dari Puskesmas setempat. 

Prosedur metode sahli lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 12. 

3.4 Uji Coba Instrumen  

Untuk memperoleh data yang baik dalam wawancara dibutuhkan 

instrument. Indikator yang baik harus memenuhi dua persyaratan, yaitu valid dan 

reliabel. Untuk itu perlu diadakan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Uji coba 

instrumen dilakukan pada populasi yang sama yaitu perempuan usia produktif 

Desa Mangli, dengan mengambil 25 orang. 

 

3.4.1 Validitas instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid dan sahih mempunyai 

validitas yang tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid  memiliki validitas 

yang rendah (Arikunto, 2002:144). Instrumen dalam penelitian ini berupa angket. 

Hasil uji coba instrumen terhadap 25 responden, dengan taraf kepercayaan 95% 

atau taraf signifikan 5% jika r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung>0,381), 
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maka data dapat dikatakan valid (Tritton, 2006:248). Dalam uji coba instrumen 

dengan soal sebanyak 30 soal, 24 soal dapat dikatakan valid dan 6 instrumen tidak 

valid karena <0,381,  butir soal yang tidak valid yaitu pada soal no 4,6,10,14,24 

dan 29. Pada butir soal yang  tidak valid tidak digunakan dalam pengambilan data. 

Validitas yang digunakan dalam instrumen penelitian ini adalah validitas 

butir. Uji validitas menggunakan rumus korelasi produck moment yaitu: 

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy     (Arikunto, 2002:72) 

 

Keterangan:      

xyr  koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N  Jumlah subyek 

X  Skor tiap item 

Y  Skor total 

Apabila harga xyr  > tabelr  maka soal dikatakan valid. 

 

3.4.2 Reliabilitas Instrumen  

Untuk mengetahui reliabel tidaknya suatu angket terlebih dahulu diuji 

cobakan. Teknik untuk menguji relibel atau tidaknya suatu alat ukur dengan 

teknik ulangan yaitu dengan cara memberikan angket yang sama, sebanyak dua 

kali kepada kepada sejumlah subyek yang sama pada waktu yang berbeda dan 

kondisi pengukuran dijaga agar relatif sama. 
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Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dan dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen sudah baik (Arikunto, 2002 :87). Untuk mencari koefisien reliabilitas 

dengan menggunakan rumus Spearman-Brown (Arikunto, 2002:93), yaitu sebagai 

berikut: 

)1(

2

2/12/1

2/12/1

11
r

r
r  

 

Keterangan: 

11r        = korelasi antara skor – skor setiap belahan tes. 

2121r = koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan. 

Pada penelitian ini penghitungan reliabilitas menggunakan program bantu 

SPSS for Windows Realese 16. Setelah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah 

membuat rancangan analisis data. Menurut Nugroho (2005) dalam Sujianto 

(2009:104) menentukan tingkat reliabilitas suatu instrumen penelitian dapat 

diterima bila memiliki koefesien alpha lebih besar dari 0,60. Dari hasil uji 

reliabilitas tentang pengetahuan gizi diketahui koefesien alpha sebesar 0,810, 

sehingga instrumen dinyatakan reliable karena koefesien > 0,60. 

3.5  Metode Analisis Data 

3.5.1 Metode Deskriptif 

  Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan 

karateristik ibu usia produktif (umur, tinggi badan dan berat badan) dan kejadian 
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anemia gizi besi pada ibu usia produktif yang disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi dan persentase. 

Menurut Ali (1998: 184), rumus deskriptif adalah sebagai berikut : 

 

 

keterangan : 

n = Nilai yang diperoleh 

N = Jumlah seluruh nilai 

 

3.5.2 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak, rumus yang digunakan untuk uji normalitas adalah 

Uji Chi Kuadrat (X
2
) yaitu: 

 

 

Keterangan: 

X
 2
 : Chi Kuadrat  

Oi : Frekuensi Observasi 

Ei : Frekuensi Yang diharapkan 

K : Banyaknya kelas interval 

  Data berdistribusi normal jika X 
2 

hitung < X
2
 tabel dengan taraf 

kepercayaan 95%  dengan derajat kebebasan (dk) = k-1 (Sudjana,2002:273). 

%100%
N

n
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3.5.3 Uji Homogenitas 

  Uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau 

lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang 

sama. Rumus yang digunakan untuk uji homogenitas adalah Uji Bartlet. 

 
kn

Sn
Sp

2

112
)1(

 

k = banyaknya kelompok 

n1 = banyaknya data pada kelompok ke-I 

n = banyaknya seluruh data 

S
2
i = variansi sampel pada kelompok ke-I 

 

3.5.4 Uji Korelasi 

  Uji korelasi digunakan untuk mencari hubungan antara variable X1 

(pengetahuan gizi) dengan variable Y (kejadian anemia gizi besi), hubungan 

antara variable X2 (status gizi) dengan variable Y (kejadian anemia gizi besi) serta 

hubungan antara X1 (pengetahuan gizi ) dan X2 (status gizi besi) dengan Y 

(Anemia gizi besi.) rumus yang digunakan adalah : 

 a) Analisis korelasi product momen 

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan : 

rxy = koefien korelasi antara variable X dan Y 

N = jumlah subyek 
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X = Skor tiap item 

Y = skor total\ 

b) Korelasi ganda 

12
2

12212
2

1
2

)2,1( 1

))()((2

r

rrrrr
R

yyyyy

y
 

(Hadi, 2004:45) 

 

Keterangan : 

Ry(1,2)= korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama – sama dengan 

variabel Y. 

ry1= korelasi Product Moment antara X1 dengan Y 

ry2= Korelasi Product Moment antara X2 dengan Y 

r12=Korelasi Product Moment antara X1 dengan X 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

hubungan antara pengetahuan gizi dan status gizi dengan anemia pada ibu – ibu 

usia produktif di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Data 

yang sudah terkumpul akan dianalisis untuk selanjutnya dapat diambil 

kesimpulannya. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian akan diuraikan di bawah ini dengan urutan karakteristik 

responden meliputi pengetahuan gizi, status gizi dan anemia ibu - ibu usia 

produktif, deskripsi hasil penelitian. Analisis dalam penelitian ini menggunakan 

analisis korelasi product moment  untuk mengetahui hubungan antara 

pengetahuan gizi dengan anemia dan hubungan antara status gizi dengan anemia. 

Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan gizi dan status gizi dengan 

anemia menggunakan korelasi ganda, pengolahannya menggunakan program 

bantu SPSS for Windows Realese 16. 

4.1.1 Analisis Deskriptif 

4.1.1.1 Pengetahuan Gizi 

Untuk memperoleh data pengetahuan gizi masyarakat dilakukan dengan 

wawancara. Hasil penelitian pengetahuan gizi ibu usia produktif di Desa Mangli, 

Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang terangkum sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Pengetahuan Gizi Ibu Usia Produktif 

No. Kriteria 

Rentang 

Prosentase Jumlah % 

Rata – Rata 

Nilai 

1 Baik > 80% 5 8.30% 87.48% 

2 Cukup 60-80% 26 43.30% 69.67% 

3 Kurang < 60% 29 48.40% 51.35% 

Total 60 100.00% 62.34%(cukup) 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas pengetahuan gizi ibu usia 

produktif di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang 

cenderung kurang baik, namun apabila dilihat dari rata – ratanya maka 

pengetahuan gizinya menunjukan nilai cukup. Selisih jumlah responden antara 

yang berpengetahuan gizi kurang baik dan berpengetahuan gizi cukup adalah 5%. 

Responden  dalam kriteria baik sangat sedikit sekali. Jumlah responden yang 

berpengetahuan gizi kurang sebesar enam kali lipat dari jumlah responden yang 

berpengetahuan gizi baik.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 

dibawah ini : 
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Gambar 4.1 Diagram Distribusi Pengetahuan Gizi Ibu Usia Produktif 

4.1.1.2 Status Gizi 

Keadaan status gizi ibu usia produktif di Desa Mangli Kecamatan 

Kaliangkrik Kabupaten Magelang dapat dilihat di tabel berikut ini. 

Tabel 4.2 

Status Gizi Ibu Usia Produktif 

No Status Gizi 
Jumlah Rata – rata IMT 

N %   

1. Kurus Tingkat Berat 0 0.00% 0 

2. Kurus Tingkat Ringan 3 5.00% 17.69 

3. Normal 45 75.00% 22.58 

4. Gemuk Tingkat Ringan 8 13.33% 27,91 

5. Gemuk Tingkat Berat 4 6.67% 32.25 

Total 60 100 % 23.49 (Normal) 

  

Tabel di atas menunjukkan bahwa status gizi ibu usia produktif di Desa 

Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang mayoritas (75%) memiliki 
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status gizi normal. Rata – ratanya juga menunjukan tingkat status gizi normal 

dengan rata – rata IMT sebesar 23,49. Tingkat status gizi yang paling sedikit 

adalah kurus tingkat ringan sebesar 5% dan tidak ada ibu yang memiliki status 

gizi kurus tingkat berat. Jumlah responden dengan berstatus gizi normal sebagai 

mayoritas terbanyak sebesar enam kali lipatnya dengan jumlah responden yang  

berstatus gizi gemuk tingkat ringan. Sedangkan jumlah responden yang berstatus 

gizi gemuk tingkat ringan sebesar dua kali lipatnya dengan jumlah responden 

yang berstatus gizi gemuk tingkat berat. Selisih antara gemuk tingkat berat dengan 

kurus tingkat ringan hanya sedikit yaitu sebesar 0,33 % saja. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat gambar berikut ini. 

 

 

Gambar 4.2 Diagram Distribusi Status Gizi Ibu Usia Produktif 

4.1.1.3 Anemia 

 Gambaran anemia ibu usia produktif di Desa Mangli Kecamatan 

Kaliangkrik Kabupaten Magelang dapat dilihat di tabel berikut ini. 
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Tabel 4.3 

Anemia Ibu Usia produktif 

No Keterangan Jumlah Persentase Rata – Rata 

1 Anemia 37 orang 61.67% 10.83 

2 Tidak Anemia 23 Orang 38.33% 12.27 

Total : 60 Orang 100.00% 11.37 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa gambaran anemia ibu usia produktif di 

Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang rata – rata mayoritas 

menderita anemia. Lebih dari tiga per lima jumlah responden ternyata menderita 

anemia.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Distribusi Anemia Ibu Usia Produktif 
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4.1.2 Hubungan Antara Pengetahuan Gizi dan Status Gizi dengan Anemia 

4.1.2.1 Hubungan Antara Pengetahuan Gizi dengan Anemia 

Berdasarkan hasil analisis antara pengetahuan gizi dengan anenia ibu usia 

produktif diketahui bahwa Sig. (2-tailed) sebesar 0,034 yang lebih kecil daripada 

level of significant 5%.  Dapat diketahui bahwa hipotesis yang diajukan teruji, ada 

hubungan antara pengetahuan gizi dengan anemia. Pearson Correlation antara 

pengetahuan gizi dengan anemia sebesar 0,274 yang artinya tingkat keeratan 

hubungannya dalam kategori lemah. Untuk lebih jelas dapat melihat  tabel yang 

disajikan dalam lampiran 9. 

4.1.2.2Hubungan Antara Status Gizi dengan Anemia 

Berdasarkan hasil analisis antara pengetahuan gizi dengan anemia ibu usia 

produktif diketahui bahwa Sig. (2-tailed) sebesar 0,547 yang lebih besar daripada 

level of significant 5%. Dapat diketahui bahwa hipotesis yang diajukan tidak 

teruji bahwa ada hubungan antara status gizi dengan anemia. Pearson Correlation 

antara status gizi dengan anemia sebesar -0,079 yang artinya tingkat keeratan 

hubungannya adalah dalam kategori sangat lemah.  Untuk lebih jelas dapat 

melihat  tabel yang disajikan dalam lampiran 10. 

4.1.2.3 Analisi korelasi Ganda 

 Berdasarkan hasil analisis antara pengetahuan gizi dan status gizi dengan 

anemia ibu usia produktif diketahui bahwa sig 0,099. Pedoman yang digunakan 

adalah : jika sig > taraf signifikansi maka Ho diterima sedangkan jika sig < taraf 

signifikansi maka Ho ditolak. Dari hasil data analisis 0,099 > 0,05 yang artinya 

adalah Ho diterima atau bahwa antara pengatahuan gizi dan status gizi tidak 
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berhubungan dengan anemia. Untuk lebih jelas dapat melihat  tabel yang disajikan 

dalam lampiran 11. 

4.1.3 Uji Prasyarat 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk menguji data yang diperoleh berdistribusi 

secara normal atau tidak normal. Uji normalitas data ini menggunakan rumus 

Kolmogrov Smirnov dengan bantuan SPSS for Windows Release 16. Uji 

normalitas digunakan untuk mengetahui pengetahuan gizi, status gizi dan anemia 

ibu usia produktif di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang 

berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.4 

Data Normalitas Pengetahuan Gizi, Status Gizi dan Anemia  

Nama Variabel 

Nilai 

Asymp.Sig. (2-

tailed) 

Taraf 

Signifikansi 
keputusan 

Pengetahuan Gizi 0,561 0,05 Normal 

Status Gizi 0,263 0,05 Normal 

Anemia  0,56 0,05 Normal 

 

 Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka probabilitas atau Asym. Sig (2-

tailed) untuk pengetahuan gizi 0,561 lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa data pengetahuan gizi tersebut berdistribusi normal. Untuk 

data status gizi dengan angka probabilitas atau Asym. Sig (2-tailed) 0,263 lebih 
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besar daripada 0,05. Dengan demikian data status gizi juga berdistribusi normal. 

Untuk data anemia dengan angka probabilitas atau Asym. Sig (2-tailed) 0,56 lebih 

besar daripada 0,05. dengan demikian data anemia berdistribusi normal. Untuk 

lebih jelas dapat melihat tabel pada lampiran 7. 

4.1.3.2 Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau 

lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang 

sama. Uji homogenitas ini menggunakan rumus Bartlett dengan bantuan SPSS for 

Windows Release 16. pedoman yang digunakan adalah apabila signifikansi yang 

diperoleh > taraf signifikansi (0,05), maka variansi setiap sampel dianggap sama 

(homogen) Apabila signifikansi yang diperoleh < taraf signifikansi (0,05), maka 

variansi sampel tidak sama (tidak homogen). Berdasarkan hasil analisis diketahui 

bahwa hasil based on mean diperoleh signifikansi untuk pengetahuan gizi sebesar 

0,210; untuk status gizi sebesar 0,368 dan untuk anemia sebesar 0,674. Melihat 

pedoman homogenitas maka disimpulkan bahwa semua data adalah homogen. 

Untuk lebih jelas dapat melihat tabel pada lampiran 8. 

 

4.2 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil wawancara pengetahuan gizi, 94,65% ibu usia produktif 

memiliki pengetahuan gizi cukup dan kurang baik. Mayoritas ibu memiliki 

pengetahuan gizi cukup dan kurang baik karena kurang aktifnya ibu dalam 

mengikuti penyuluhan dan pelatihan pengetahuan gizi yang diselenggarakan 

dalam kegiatan posyandu dan PKK yang mengakibatkan ibu buta akan materi 
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pengetahuan gizi. Hanya 5,35% ibu usia produktif yang masuk dalam katogori 

baik. Sebagian besar yang masuk dalam katagori ini adalah ibu yang mempunyai 

jabatan sebagai  kader posyandu ditingkat kelurahan sehingga sudah sering 

mendapatkan dan mempelajari tentang pengetahuan gizi. Pengetahuan gizi yang 

baik akan membantu ibu usia produktif dalam membentuk status gizi yang baik. 

Dengan pengetahuan gizi ibu akan tahu jenis, fungsi, sebab dan akibat kekurangan 

gizi sehingga ibu bisa mencari solusi bagaimana cara mencegah ataupun 

mengobati masalah gizi yang salah satunya adalah anemia. 

 Menurut hasil penelitian Khomsan,dkk (2006) di daerah Bogor dan 

Indramayu diketahui bahwa untuk pengetahuan gizi Ibu di Bogor memiliki rata – 

rata nilai 69% atau masuk kedalam katagori pengetahuan gizi cukup. Daerah 

Indramayu memiliki rata – rata nilai 74% atau masih termasuk dalam katagori 

pengetahuan gizi cukup. Senada dengan penelitian Khomsan, penelitian dari 

Nikmawati,dkk (2009) menunjukan bahwa pengetahuan gizi Ibu di Kecamatan 

Ciomas Kabupaten Bogor memiliki rata – rata  nilai 73,3% atau dikatagorikan 

pengetahuan gizi cukup. 

 Ibu usia produktif di Desa Mangli sebagian besar memiliki status gizi 

normal. Menurut penelitian Pujiastuti (2009) di Desa Karang Kedawang 

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojekerto menunjukan untuk ibu dengan status gizi 

kurus tingkat berat sebesar 3,7%; kurus tingkat ringan sebesar 40,7%; normal 

sebesar 38,9%; gemuk tingkat ringan sebesar 9,3% dan gemuk tingkat berat 

sebesar 7,4%. Ibu yang memiliki status gizi selain normal (kurus tingkat ringan, 

gemuk tingkat ringan, gemuk tingkat berat) masuk dalam golongan status gizi 
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salah (malnutrition). Status gizi salah berupa gizi kurang atau gizi lebih. Pada 

penderita gizi lebih, susunan hidangan mungkin seimbang, tetapi jumlah yang 

dikonsumsi secara keseluruhan melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh. 

Sebaliknya pada status gizi kurang mungkin susunan hidangan yang dikonsumsi 

juga masih seimbang, hanya jumlah keseluruhannya tidak mencukupi kebutuhan 

tubuh (Sediaoetama 1999:27). Status gizi yang baik dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Menurut Azwar ( 2004 ) dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 

VIII Tahun 2004, faktor yang mempengaruhi status gizi dibagi menjadi penyebab 

langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung gizi kurang adalah 

makan tidak seimbang dan penyakit infeksi. Sedangkan penyebab tidak langsung 

adalah tidak cukup persediaan makanan, pola asuh anak tidak memadai dan 

sanitasi, air bersih dan pelayanan kesehatan dasar tidak memadai. Sedangkan 

menurut Suhardjo (2006 : 8) status gizi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor 

budaya, faktor fisiologis dan pengetahuan. 

 Status gizi baik yang dimiliki oleh mayoritas Ibu usia produktif di Desa 

Mangli karena sudah terpenuhinya beberapa faktor status gizi seperti makan 

seimbang setiap hari, tidak terkena penyakit infeksi, persediaan makanan yang 

berlimpah dilihat dari masyarakat Desa Mangli yang mayoritas bekerja sebagai 

petani sehingga kebutuhan sehari – hari diambil langsung dari ladang masing - 

masing, sanitasi yang baik, berlimpahnya air bersih, pelayanan kesehatan yang 

baik dilihat dari tersedianya puskesmas di Kecamatan dan balai bidan di 

Kelurahan, dan budaya di Mangli tidak terdapat larangan untuk mengkonsumsi 

makanan tertentu. Faktor yang sebenarnya belum tepenuhi oleh ibu usia produktif 
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di Desa Mangli, adalah mayoritas pengetahuan gizi dan ekonominya yang rendah. 

Menurut pengamatan, ekonomi dikatakan rendah melihat mata pencaharian 

responden  sebagian besar adalah petani penggarap dan tempat tinggalnya masih 

berlantai tanah. Faktor – faktor tersebut tidak menjadi penghalang dalan 

menjadikan status gizi ibu normal karena adanya kebiasaan turun temurun. 

Contohnya adalah walaupun ibu belum mengerti susunan menu makanan  yang 

mengandung zat  gizi yang diperlukan oleh tubuh, tetapi ibu dalam menyajikan 

menu sehari – hari tetap dapat memenuhi zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Hal 

ini karena ibu meniru apa yang disajikan oleh orang tuanya dulu ketika dia masih 

kecil. Menu yang ditiru kebetulan memenuhi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh 

walaupun akhirnya tidak ada variasi dalam penyusunan menu. Hampir semua ibu 

produktif di Mangli menyusun menu yang sama, seperti : nasi jagung, ikan asin 

goreng, cah sawi dan  kerupuk udang. Faktor ekonomi tidak menjadi penghambat 

karena banyaknya sumber daya alam yang ada di Mangli sehingga kebutuhan 

makanan bisa didapatkan dengan harga murah. 

 Hasil penelitian menunjukan 61,67% ibu usia produktif di Desa Mangli 

memiliki hemoglobin dibawah 12 yang artinya menderita anemia. Memurut hasil 

penelitian Rahmani (2001) di Desa Mluweh Kecamatan Ungaran yang 

menunjukan sebesar 55,5 % Ibu menderita anemia gizi. Sedangkan menurut hasil 

penelitian Souganidis (2011) terdapat 18,3%  keluarga perkotaan dan 15,5% 

keluarga pedesaan di Indonesia yang menderita anemia gizi besi. 

 Wirakusumah (1999:2) menyatakan bahwa faktor utama yang 

menyebabkan anemia adalah banyak kehilangan darah, rusaknya sel darah merah 
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dan kurangnya produksi sel darah merah. Menurut DeMaeyer (1993:4) anemia 

bisa disebabkan bukan hanya oleh defisiensi zat besi tetapi juga oleh kondisi – 

kondisi lain seperti: penyakit malaria, cacing tambang, dan infeksi lainnya. 

Kardjati (1985) berpendapat penyebab anemia adalah kurang gizi, kemiskinan, 

keterbelakangan, kurang pengetahuan dan tingkat pendidikan yang rendah.   

Kebiasaan konsumsi masyarakat Desa Mangli yang makanan pokoknya 

adalah nasi jagung, sebenarnya sudah tepat karena nasi jagung memiliki zat besi 

yang lebih baik daripada nasi beras. Menurut pengamatan dilapangan selain sawi 

sayuran lain yang sering dikonsumsi oleh ibu usia produktif di Mangli adalah 

kangkung, bayam dan kol. Untuk makanan hewani selain ikan asin terkadang ibu 

juga mengkonsumsi telur. Dilihat dari menu makanannya sebenarnya sayur 

kangkung, bayam, ikan asin dan telur sudah cukup menambah zat besi bagi ibu 

usia produktif. Permasalahan menjadi muncul karena terbiasanya ibu minum teh 

setelah makan yang mengakibatkan terhambatnya penyerapan zat besi kedalam 

tubuh. Kebiasaan yang lebih memprioritaskan suami dan anak dalam mengambil 

makanan sehingga ibu mendapatkan sisa makanan juga dapat menjadi alasan 

mengapa ibu kekurangan zat besi. 

Kesemua permasalahan ini diakibatkan karena pengetahuan gizi ibu yang 

masih rendah. Kemiskinan, keterbelakangan, kurangnya pengetahuan dan tingkat 

pendidikan yang rendah  menjadi faktor lain mengapa banyak ibu yang menderita 

anemia. Kurangnya kesadaran juga menjadi salah satu faktor terjadinya anemia. 

Kurangnya kesadaran dapat dilihat dari ibu yang memiliki pengetahuan gizi baik 

dan cukup tetapi tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari hari karena 
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beberapa alasan seperti masalah keuangan dan tidak memiliki banyak waktu untuk 

mengolah makanan yang bergizi.  Antara ibu yang menderita anemia dan yang 

tidak menderita hanya selisih 23,33%. Ibu usia produktif tidak menderita anemia 

bisa dikarenakan tidak sedang haid, asupan makanan seimbang atau terhindar dari 

cacing tambang.  

Ibu yang menderita anemia akan mempunyai dampak buruk seperti: 

penampilan kerja yang tidak maksimal, mempunyai fisik lemah sehingga mudah 

terserang infeksi dan dapat menyebabkan kematian. (Wirakusumah, 1999:27). 

Menurut penelitian dari Allen (2000) ada bukti substansial bahwa ibu yang 

menderita anemia akan meningkatkan resiko melahirkan prematur dan berat badan 

bayi rendah. Terdapat pula hubungan antara ibu yang menderita anemia dengan 

kelahiran bayi yang juga menderita anemia.  

Pengetahuan gizi dengan anemia diketahui memiliki hubungan walaupun 

nilai keeratannya lemah. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi pengetahuan 

gizinya maka ibu tidak akan terkena anemia. Hasil ini sesuai dengan pernyataan 

Kardjati (1985) bahwa salah satu penyebab dari anemia adalah pengetahuan gizi. 

Keeratan yang lemah menandakan bahwa tidak mutlak orang yang memiliki 

pengetahuan gizi baik dijamin terbebas dari anemia karena tingkat kesadaran yang 

rendah. Ada beberapa responden yang memiliki pengetahuan gizi baik tetapi 

terkena dampak anemia ataupun responden yang memiliki pengetahuan gizi tidak 

baik tetapi terbebas dari anemia. Dalam penelitian Ita (2008) di Semarang 

diketahui pendidikan gizi rendah yang akan menjadikan pengetahuan gizi juga 

rendah, tidak beresiko menderita anemia.  Hasil penelitian dari Ita bertolak 
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belakang dengan hasil penelitian ini. Perbedaan bisa terjadi karena sampel yang 

diteliti memiliki karakter yang tidak sama. Responden dalam penelitian Ita 

walaupun pengetahuan gizinya rendah tetapi karena berada dalam wilayah kerja 

Puskesmas di kota besar sehingga rutin diberi tablet besi yang mengakibatkan 

terpenuhinya kebutuhan zat besi dalam tubuh.  

 Status gizi dengan anemia diketahui tidak berhubungan. Tidak adanya 

hubungan antara status gizi dengan anemia dikarenakan mayoritas status gizi ibu 

usia produktif yang hampir sama yaitu normal tetapi banyak ibu yang status 

gizinya normal justru menderita anemia. Hasil ini berbeda dari pernyataan 

Kardjati (1985) yang menyatakan bahwa salah satu yang menyebabkan anemia 

adalah status gizi Perbedaan hasil diperkuat dalam penelitian Inayati (2009) 

bahwa diketahui ada hubungan antara status gizi dengan anemia pada santri putri 

pondok pesantren. Perbedaan hasil penelitian bisa disebabkan ibu usia produktif 

di Desa Mangli  walaupun secara antropometri memiliki status gizi normal, tetapi 

karena kurangnya asupan makanan yang mengandung zat besi bagi tubuh maka 

Ibu akan menderita anemia.  

 Pengetahuan gizi dan status gizi diketahui tidak berhubungan dengan 

anemia. Responden dalam penelitian ini  memiliki rata - rata pengetahuan gizi 

cukup, mayoritas status gizinya normal tetapi mayoritas terkena dampak anemia. 

Hasil inilah yang mengakibatkan tidak adanya hubungan antara pengetahuan gizi 

dan status gizi dengan anemia.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan dan saran 

sebagai berikut : 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Pengetahuan gizi ibu usia produktif di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik 

Kabupaten Magelang mayoritas adalah kurang baik sebesar 48,40%, cukup 

sebesar 43,30% dan baik sebasar 8,30%. 

5.1.2 Status gizi ibu usia produktif di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik 

Kabupaten Magelang mayoritas adalah normal yaitu sebesar 75,00%, gemuk 

tingkat ringan 15,33%, gemuk tingkat berat sebesar 6,67% dan kurus tingkat 

ringan sebesar 5,00%. 

5.1.3 Gambaran anemia ibu usia produktif di Desa Mangli Kecamatan 

Kaliangkrik Kabupaten Magelang mayoritas menderita anemia yaitu sebesar 

61,67% dan 38,33%  tidak menderita anemia gizi besi. 

5.1.4 Ada hubungan antara pengetahuan gizi dengan anemia pada  ibu usia 

produktif di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dilihat p 

value = 0,034 dengan tingkat keeratan hubungannya dalam katagori lemah dilihat 

dari r = 0,274. 

5.1.5 Tidak ada hubungan antara status gizi dengan anemia ibu usia produktif di 

Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dilihat dari p value = 

76 
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0,547 dengan tingkat keeratan hubungannya dalam katagori sangat lemah dilihat 

dari r = 0,079. 

5.1.6 Tidak ada hubungan antara pengetahuan gizi dan status gizi dengan anemia 

ibu usia produktif di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang 

dilihat dari p value =  0,099. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Untuk masyarakat, mengingat masih banyak ibu yang memiliki tingkat 

pengetahuan gizi kurang baik maka perlu meningkatkan pendidikan non formal 

seperti penyuluhan posyandu, dan PKK sehingga selain dapat meningkatkan 

pengetahuan gizi sehingga juga akan menurunkan dari menderita anemia. 

Hilangkan kebiasaan minum teh setelah makan karena the dapat menghambat 

penyerapan zat besi dalam tubuh. 

5.2.2 Untuk kader Posyandu dan PKK yang merupakan kelompok pembina di 

lingkungan masing – masing, lebih meningkatkan pengetahuan gizinya khususnya 

anemia dan lebih bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Desa Mangli 

agar digunakan untuk memenuhi kebutuhan zat besi seperti kangkung, bayam, 

glandir, dan lain – lain. 

5.2.3 Untuk mahasiswa dan para peniliti selanjutnya yang tertarik melakukan 

kajian lebih lanjut guna mengungkap faktor – faktor  yang menyebabkan anemia 

ibu usia produktif di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang 

seperti infeksi parasit, malaria, cacing tambang,  kurang gizi, kemiskinan, 

keterbelakangan, kurang pengetahuan, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya 
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konsumsi zat besi yang berasal dari makanan, rendahnya absorpsi zat besi yang 

ada dalam makanan, gangguan sumsum tulang (anemia plastis), pembentukan 

hemoglobin tidak normal seperti pada talasemia yang mengakibatkan pendeknya 

masa hidup sel darah merah dan kekurangan asam folat juga menjadi penyebab 

anemia. 
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Nama  : 

Dusun  : 

Umur  : 

 

Petunjuk Pengerjaan : 

Bacalah pernyataan ini dengan cermat kemudian beri tanda centang (√) pada 

kolom benar/ya apabila pernyataan tersebut saudara anggap sesuai dan beri tanda 

centang (√) pada kolom salah/tidak apabila pernyaaan tersebut saudara anggap 

tidak sesuai. 

 

No Pernyataan 
Benar

/ ya 

Salah/ 

tidak 

 

 

1. 

 

 

 

2 

. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

Pengertian Pangan dan Gizi 

 

Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan 

fungsinya, yaitu menghasilkan energy, membangun dan memelihara 

jaringan, serta mengatur proses – proses kehidupan. 

 

Ada tiga (3) zat gizi makro yang diperlukan oleh tubuh, yaitu : 

vitamin, air, mineral. 

 

Kandungan zat yang memberikan tenaga (kalori) pada beras sangat 

tinggi. 

 

Perbedaan antara makanan hewani dan makanan nabati : makanan 

hewani, bahan makanannya berasal dari binatang/ hewan sedangkan 

makanan nabati, bahan makanannya berasal dari tumbuh – tumbuhan. 

 

Contoh bahan makanan nabati : ayam, sawi, kol, jagung, ikan asin. 

Sedangkan contoh bahan makanan hewani : susu, telur, ikan teri, ikan 

lele, udang. 

 

Jenis Gizi 

 

Gula yang biasa dikonsumsi sehari – hari mengandung protein. 

 

Asam lemak terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tidak 

jenuh. 

 

Laut merupakan sumber utama yodium, oleh karena itu makanan laut 

seperti ikan, udang dan kerang merupakan sumber yodium yang baik. 

 

Vitamin A merupakan salah satu dari vitamin larut air. 

 

  

Lampiran 1 
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15. 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

19. 

 

20. 

 

 

 

 

21. 

 

22. 

 

Fungsi Pangan dan Gizi 

 

Dalam kehidupan sehari – hari ibu sebelum bekerja selalu sarapan 

pagi untuk memberikan tenaga ketika bekerja. 

 

Wortel dan tomat merupakan bahan makanan yang kaya akan vitamin 

C sedangkan jeruk merupakan bahan makanan yang kaya akan 

vitamin A. 

 

Fungsi vitamin C adalah untuk pertumbuhan tulang dan gigi, sumber 

utama dari vitamin C adalah daging. 

 

 

Mengkonsumsi wortel secara teratur dapat menyehatkan mata karena 

wortel kaya akan vitamin A. 

 

Kalsium yang banyak terdapat dalam susu berfungsi untuk kesehatan 

reproduksi. 

 

Ikan dan tempe merupakan bahan makanan yang kaya akan protein 

sedangkan sayur dan buah merupakan bahan makanan yang kaya 

akan vitamin.  

 

Mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna merupakan salah satu 

cara mencegah gizi buruk. Susunan makanan 4 sehat 5 sempurna 

adalah makanan pokok, sayuran, lauk pauk, buah dan susu. 

 

Sebab dan Akibat Kekurangan Gizi 

 

Kurang mengkonsumsi vitamin D akan berdampak pada melemahnya 

tulang, sakit pada punggung dan tulang pinggul. 

 

Penyakit gondok bisa terjadi akibat kekurangan iodium (yang 

biasanya terdapat dalam garam) didalam tubuh. 

 

Asupan gizi yang baik akan membuat tubuh tidak kekurangan gizi.  

 

Sariawan dimulut merupakan salah satu akibat dari kurangnya 

mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin B. 

 

Pengertian Anemia Gizi Besi 

 

Anemia gizi besi bisa terjangkit hanya pada ibu usia produktif. 

 

Batas kadar hemoglobin dikatakan anemia pada ibu usia produktif 
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23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

25. 

 

26. 

 

 

27. 

 

 

 

 

28. 

 

 

29. 

 

 

 

30. 

adalah <11mg/dl. 

 

Anemia selalu disebabkan hanya karena kekurangan zat besi. 

 

 

 

 

 

 

Sebab dan Akibat Anemia Gizi Besi 

 

Faktor yang menyebabkan anemia gizi besi adalah banyak kehilangan 

darah, rusaknya sel darah merah dan kurangnya produksi sel darah 

merah. 

 

Akibat dari anemia gizi besi adalah tubuh tidak cepat lelah. 

 

Gejala anemia seperti pucat terutama bagian muka, bibir, lidah, 

telapak tangan dan kaki. 

 

Wanita hamil yang terkena anemia gizi besi akan mengakibatkan 

berat lahir bayi normal. 

 

Cara Perbaikan Anemia Gizi Besi 

 

Cara menyembuhkan anemia gizi besi salah satunya dengan 

mengkonsumsi tablet zat yodium. 

 

Pencegahan anemia gizi besi dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan konsumsi zat besi dari makanan, seperti cukup 

mengkonsumsi ikan, daging, hati, sayur dan buah. 

 

Mengkonsumsi tablet gizi dengan cukup akan meningkatkan 

hemoglobin dalam tubuh. 
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Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 

R_1  1 1 1 1 1 0 1 1 

R_2  1 1 1 1 0 0 1 1 

R_3  1 1 1 1 1 1 1 1 

R_4  1 1 0 1 1 0 1 1 

R_5  1 1 1 0 1 0 1 1 

R_6  1 1 1 1 1 0 0 1 

R_7  1 1 1 1 1 0 0 1 

R_8  1 1 1 1 1 1 1 1 

R_9  0 1 1 1 1 0 1 0 

R_10  1 1 1 1 1 0 0 1 

R_1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 

R_1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 

R_1 3 0 1 0 1 0 1 0 1 

R_1 4 1 1 0 1 0 0 0 1 

R_1 5 1 0 1 1 1 1 0 0 

R_1 6 1 1 0 1 1 1 1 1 

R_1 7 0 1 0 1 0 0 0 0 

R_1 8 0 1 1 1 0 0 0 0 

R_1 9 1 1 0 1 0 1 0 1 

R_20 0 1 1 1 1 0 1 0 

R_21 1 1 0 1 0 0 1 1 

R_22 1 1 0 1 1 1 0 0 

R_23 0 1 0 1 0 0 1 1 

R_24 1 0 1 1 0 1 0 0 

R_25 0 0 0 1 0 0 0 0 

jumlah  17 22 15 24 13 9 12 16 

Mp 20.588235 19.772727 21.066667 13.791667 21.538462 18.333333 38.083333 21.0625 

Mt 18.92 18.92 18.92 18.92 18.92 18.92 18.92 18.92 

p 0.68 0.88 0.6 0.96 0.52 0.36 0.48 0.64 

q 0.32 0.12 0.4 0.04 0.48 0.64 0.52 0.36 

pq 0.2176 0.1056 0.24 0.0384 0.2496 0.2304 0.2496 0.2304 

st 5.2070721 5.2070721 5.2070721 5.2070721 5.2070721 5.2070721 5.2070721 5.2070721 

rpbis 0.4670283 0.4434731 0.5049131 -4.8249 0.5233999 -0.0845 3.535871 0.5486128 

ttabel 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 

kriteria valid valid valid tidak valid tidak valid valid 

 

 

Lampiran 2 
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 

1 1 0 1 1 0 0 1 1 

1 1 1 1 1 0 0 1 0 

0 1 1 1 1 0 0 1 1 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 

1 1 0 0 0 0 1 1 1 

0 1 1 1 1 0 0 1 0 

0 1 0 0 0 1 1 1 0 

1 1 0 1 1 1 0 0 0 

1 1 0 1 1 1 1 0 0 

1 1 1 0 0 0 0 0 1 

1 1 0 1 0 0 1 1 1 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 

0 1 0 1 0 0 0 1 0 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 

18 24 11 19 12 10 11 18 11 

20.555556 19.041667 21.272727 20.315789 21.416667 20.5 21.818182 20.777778 21.636364 

18.92 18.92 18.92 18.92 18.92 18.92 18.92 18.92 18.92 

0.72 0.96 0.44 0.76 0.48 0.4 0.44 0.72 0.44 

0.28 0.04 0.56 0.24 0.52 0.6 0.56 0.28 0.56 

0.2016 0.0384 0.2464 0.1824 0.2496 0.24 0.2464 0.2016 0.2464 

5.2070721 5.2070721 5.2070721 5.2070721 5.2070721 5.2070721 5.2070721 5.2070721 5.2070721 

0.5036849 0.1144679 0.4005072 0.47701 0.4606657 0.2477524 0.4933605 0.5721204 0.4624094 

0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 

valid tidak valid valid valid tidak valid valid valid 
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18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 1 0 1 1 1 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 

0 1 1 1 1 0 0 1 1 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 1 0 1 1 1 

0 0 1 1 1 0 1 1 1 

0 0 1 1 1 0 1 1 0 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 

0 1 0 0 0 0 1 1 0 

1 0 1 1 1 0 1 1 0 

0 1 0 0 0 1 1 0 0 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 0 1 1 1 

1 0 1 1 1 0 1 0 0 

0 0 1 0 1 0 0 0 1 

1 1 1 0 1 0 1 1 0 

1 0 0 1 1 0 1 1 0 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 0 0 0 1 

0 0 0 1 1 0 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 

12 10 15 19 20 6 20 19 15 

21.333333 21.4 20.733333 20.210526 20.15 23 19.55 20.263158 20.666667 

18.92 18.92 18.92 18.92 18.92 18.92 18.92 18.92 18.92 

0.48 0.4 0.6 0.76 0.8 0.24 0.8 0.76 0.6 

0.52 0.6 0.4 0.24 0.2 0.76 0.2 0.24 0.4 

0.2496 0.24 0.24 0.1824 0.16 0.1824 0.16 0.1824 0.24 

5.2070721 5.2070721 5.2070721 5.2070721 5.2070721 5.2070721 5.2070721 5.2070721 5.2070721 

0.4452897 0.3888772 0.4265105 0.4410364 0.4724344 0.4403169 0.2419786 0.4590232 0.4108299 

0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 

valid valid valid valid valid valid tidak valid valid 
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27 28 29 30 y y2 

1 1 1 1 29 841 

1 1 1 1 26 676 

1 0 1 0 25 625 

1 1 1 1 25 625 

1 1 1 0 25 625 

1 1 1 1 23 529 

1 1 1 1 24 576 

1 1 1 0 24 576 

1 1 1 0 20 400 

1 0 1 1 20 400 

1 0 1 0 19 361 

1 1 1 1 19 361 

1 1 1 1 19 361 

1 1 1 0 15 225 

1 1 1 1 19 361 

1 0 0 1 17 289 

1 0 1 1 16 256 

1 0 1 0 14 196 

1 1 0 0 16 256 

1 0 1 1 16 256 

1 1 1 0 17 289 

1 0 1 0 13 169 

1 1 0 1 13 169 

1 1 1 0 13 169 

0 0 1 0 6 36 

24 16 22 13 473 9627 

19.458333 20.4375 19.409091 20.461538 

  18.92 18.92 18.92 18.92 

  0.96 0.64 0.88 0.52 
  0.04 0.36 0.12 0.48 

  0.0384 0.2304 0.1056 0.2496 

  5.2070721 5.2070721 5.2070721 5.2070721 

  
0.5064812 0.3885741 0.2543588 6.4282216 

  
0.381 0.381 0.381 0.381 

  valid valid tidak valid 

   

 



89 
 

Lampiran 3 

 

Reliabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1 18.2400 26.107 .393 .802 

2 18.0400 26.790 .391 .803 

3 18.3200 25.810 .430 .800 

4 17.9600 28.790 -.273 .817 

5 18.4000 25.667 .448 .799 

6 18.5600 28.923 -.175 .825 

7 18.4400 26.090 .363 .803 

8 18.2800 25.627 .479 .798 

9 18.2000 26.000 .435 .800 

10 17.9600 28.040 .077 .811 

11 18.4800 26.343 .316 .805 

12 18.1600 26.223 .410 .802 

13 18.4400 26.007 .380 .802 

14 18.5200 27.177 .157 .812 

15 18.4800 25.843 .416 .801 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.810 30 
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16 18.2000 25.667 .510 .797 

17 18.4800 26.010 .383 .802 

18 18.4400 26.090 .363 .803 

19 18.5200 26.427 .305 .806 

20 18.3200 26.227 .345 .804 

21 18.1600 26.390 .371 .803 

22 18.1200 26.360 .410 .802 

23 18.6800 26.393 .371 .803 

24 18.1200 27.360 .168 .810 

25 18.1600 26.307 .391 .802 

26 18.3200 26.310 .328 .805 

27 17.9600 27.207 .478 .804 

28 18.2800 26.460 .306 .806 

29 18.0400 27.457 .195 .809 

30 18.4000 26.833 .218 .810 

 



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Kode Resp 

Nilai jumlah Persentase Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24       

1 SU-1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 15 62.50% cukup 

2 SU-2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 11 45.80% kurang baik 

3 SU-3 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 16 66.70% cukup 

4 SU-4 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 14 58.30% kurang baik 

5 SU-5 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 79.20% cukup 

6 SU-6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 20 83.30% baik 

7 SU-7 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 11 41.60% kurang baik 

8 SU-8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 20 79.20% cukup 

9 SU-9 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 41.60% kurang baik 

10 SU-10 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 19 79.20% cukup 

11 SU-11 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 18 70.80% cukup 

12 SU-12 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 13 50.00% kurang baik 

13 SU-13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 95.80% baik 

14 SU-14 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 15 62.50% cukup 

15 SU-15 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 15 62.50% cukup 

16 SU-16 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 14 58.30% kurang baik 

Lampiran 4 

Tabulasi Pengetahuan Gizi  Ibu Usia Produktif 
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17 SU-17 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 18 70.80% cukup 

18 SU-18 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 13 50.00% kurang baik 

19 SU-19 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 19 75.00% cukup 

20 SU-20 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 12 50.00% kurang baik 

21 SU-21 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 20 83.30% baik 

22 SU-22 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 13 50.00% kurang baik 

23 SU-23 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 16 66.70% cukup 

24 SU-24 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 13 54.10% kurang baik 

25 SU-25 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 16 66.70% cukup 

26 SU-26 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 14 54.10% kurang baik 

27 SU-27 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 18 75.00% cukup 

28 SU-28 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 41.60% kurang baik 

29 SU-29 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 14 58.30% kurang baik 

30 SU-30 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 70.80% cukup 

31 SU-31 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 19 75.00% cukup 

32 SU-32 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 10 37.50% kurang baik 

33 SU-33 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 87.50% baik 

34 SU-34 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 10 37.50% kurang baik 

35 SU-35 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 13 54.10% kurang baik 

36 SU-36 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 11 41.60% kurang baik 

37 SU-37 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 17 70.80% cukup 

38 SU-38 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 15 62.50% cukup 

39 SU-39 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 13 54.10% kurang baik 

40 SU-40 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 15 58.30% kurang baik 

41 SU-41 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 16 66.70% cukup 

42 SU-42 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 14 58.30% kurang baik 

43 SU-43 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 12 45.80% kurang baik 

44 SU-44 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 17 70.80% cukup 

45 SU-45 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 16 62.50% cukup 

46 SU-46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 17 70.80% cukup 

47 SU-47 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 14 58.30% kurang baik 

48 SU-48 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 13 54.10% kurang baik 

49 SU-49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 18 75.00% cukup 

50 SU-50 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 17 70.80% cukup 

51 SU-51 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 13 50.00% kurang baik 
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52 SU-52 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 15 58.30% kurang baik 

53 SU-53 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 21 87.50% baik 

54 SU-54 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 54.10% kurang baik 

55 SU-55 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 15 58.30% kurang baik 

56 SU-56 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 16 66.70% cukup 

57 SU-57 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 15 62.50% cukup 

58 SU-58 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 13 54.10% kurang baik 

59 SU-59 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 20 79.20% cukup 

60 SU-60 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14 54.10% kurang baik 

 
Total 51 44 37 1 31 39 36 33 38 39 35 41 36 37 35 37 35 32 45 33 36 40 36 38 923 62.34%   



94 
 

 

Tabulasi Status Gizi Ibu Usia Produktif di Desa Mangli 

 

 

Kode Resp BB TB IMT Keterangan 

SU-1 55 1.44 26.52 Gemuk tingkat ringan 

SU-2 50 1.5 22.22 Normal 

SU-3 50 1.44 24.11 Normal 

SU-4 44 1.38 23.10 Normal 

SU-5 52 1.45 24.73 Normal 

SU-6 53 1.46 24.86 Normal 

SU-7 55 1.46 25.80 Gemuk tingkat ringan 

SU-8 54 1.45 25.68 Gemuk tingkat ringan 

SU-9 84 1.53 35.88 Gemuk tingkat berat 

SU-10 61 1.46 28.62 Gemuk tingkat berat 

SU-11 51 1.45 24.26 Normal 

SU-12 44 1.37 23.44 Normal 

SU-13 60 1.47 27.77 Gemuk tingkat berat 

SU-14 52 1.49 23.42 Normal 

SU-15 53 1.42 26.28 Gemuk tingkat ringan 

SU-16 46 1.48 21.00 Normal 

SU-17 38 1.33 21.48 Normal 

SU-18 50 1.46 23.46 Normal 

SU-19 38 1.33 21.48 Normal 

SU-20 58 1.47 26.84 Gemuk tingkat ringan 

SU-21 45 1.45 21.40 Normal 

SU-22 44 1.42 21.82 Normal 

SU-23 39 1.5 17.33 Kurus tingkat ringan 

SU-24 44 1.35 24.14 Normal 

SU-25 54 1.47 24.99 Normal 

SU-26 52 1.46 24.39 Normal 

SU-27 44 1.43 21.52 Normal 

SU-28 50 1.44 24.11 Normal 

SU-29 45 1.39 23.29 Normal 

SU-30 53 1.48 24.20 Normal 

SU-31 51 1.47 23.60 Normal 

SU-32 70 1.38 36.76 Gemuk tingkat berat 

SU-33 54 1.47 24.99 Normal 

SU-34 42 1.42 20.83 Normal 

SU-35 47 1.45 22.35 Normal 

SU-36 41 1.4 20.92 Normal 

SU-37 50 1.44 24.11 Normal 

SU-38 53 1.49 23.87 Normal 

SU-39 50 1.46 23.46 Normal 

Lampiran 5 
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SU-40 40 1.38 21.00 Normal 

SU-41 50 1.44 24.11 Normal 

SU-42 50 1.51 21.93 Normal 

SU-43 45 1.41 22.63 Normal 

SU-44 41 1.51 17.98 Kurus tingkat ringan 

SU-45 50 1.48 22.83 Normal 

SU-46 54 1.43 26.41 Gemuk tingkat ringan 

SU-47 55 1.49 24.77 Normal 

SU-48 60 1.52 25.97 Gemuk tingkat ringan 

SU-49 40 1.43 19.56 Normal 

SU-50 42 1.38 22.05 Normal 

SU-51 42 1.45 19.98 Normal 

SU-52 49 1.53 20.93 Normal 

SU-53 50 1.46 23.46 Normal 

SU-54 45 1.48 20.54 Normal 

SU-55 44 1.51 19.30 Normal 

SU-56 47 1.48 21.46 Normal 

SU-57 41 1.52 17.75 Kurus tingkat ringan 

SU-58 51 1.42 25.29 Gemuk tingkat ringan 

SU-59 48 1.43 23.47 Normal 

SU-60 40 1.45 19.02 Normal 
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Tabulasi Anemia Gizi Besi Ibu Usia Produktif di Desa Magli 

 

No 
Kode 
Resp Hb Keterangan 

1 SU-1 9 Anemia 

2 SU-2 10.2 Anemia 

3 SU-3 11 Anemia 

4 SU-4 10 Anemia 

5 SU-5 10.5 Anemia 

6 SU-6 12 Tidak Anemia 

7 SU-7 12 Tidak Anemia 

8 SU-8 12.4 Tidak Anemia 

9 SU-9 12 Tidak Anemia 

10 SU-10 12,4 Tidak Anemia 

11 SU-11 11.4 Anemia 

12 SU-12 10 Anemia 

13 SU-13 12 Tidak Anemia 

14 SU-14 10.2 Anemia 

15 SU-15 12.2 Tidak Anemia 

16 SU-16 10.4 Anemia 

17 SU-17 9.8 Anemia 

18 SU-18 11 Anemia 

19 SU-19 13 Tidak Anemia 

20 SU-20 11.2 Anemia 

21 SU-21 13 Tidak Anemia 

22 SU-22 12.8 Tidak Anemia 

23 SU-23 12.2 Tidak Anemia 

24 SU-24 11.2 Anemia 

25 SU-25 11.2 Anemia 

26 SU-26 12.2 Tidak Anemia 

27 SU-27 11 Anemia 

28 SU-28 11.2 Anemia 

29 SU-29 11 Anemia 

30 SU-30 11.8 Anemia 

31 SU-31 12 Tidak Anemia 

32 SU-32 10 Anemia 

33 SU-33 12 Tidak Anemia 

34 SU-34 11.6 Anemia 

35 SU-35 10,2 Anemia 

36 SU-36 12.4 Tidak Anemia 

37 SU-37 12 Tidak Anemia 

Lampiran 6 
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38 SU-38 11 Anemia 

39 SU-39 10.8 Anemia 

40 SU-40 11 Anemia 

41 SU-41 10 Anemia 

42 SU-42 12 Tidak Anemia 

43 SU-43 11.4 Anemia 

44 SU-44 12 Tidak Anemia 

45 SU-45 10.6 Anemia 

46 SU-46 12.6 Tidak Anemia 

47 SU-47 10.6 Anemia 

48 SU-48 11.8 Anemia 

49 SU-49 11.6 Anemia 

50 SU-50 12.5 Tidak Anemia 

51 SU-51 12.5 Tidak Anemia 

52 SU-52 11 Anemia 

53 SU-53 12 Tidak Anemia 

54 SU-54 10.2 Anemia 

55 SU-55 11.4 Anemia 

56 SU-56 10.8 Anemia 

57 SU-57 11.6 Anemia 

58 SU-58 11.2 Anemia 

59 SU-59 12 Tidak Anemia 

60 SU-60 11.2 Anemia 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  Pengetahuan 

Gizi Status Gizi Anemia Gizi Besi 

N 60 60 60 

Normal Parameters
a 

Mean 62.3417 23.4912 11.3617 

Std. Deviation 13.38829 3.40484 .89388 

Most Extreme Differences Absolute .102 .130 .146 

Positive .102 .130 .070 

Negative -.070 -.084 -.146 

Kolmogorov-Smirnov Z .790 1.006 1.129 

Asymp. Sig. (2-tailed) .561 .263 .156 

a. Test distribution is Normal. 
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Test of Homogeneity of Variances 

 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Pengetahuan Gizi 
Status Gizi 

Anemia Gizi 

1.382 
1.125 
.774 

13 
13 
12 

40 
40 
46 

.210 

.368 

.674 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8 

Uji Homogenitas 
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Korelasi Pengetahuan Gizi dengan Anemia Gizi Besi 

 

 

 

 

Correlations 

 

  Pengetahuan 

Gizi Anemia Gizi Besi 

Pengetahuan Gizi Pearson Correlation 1 .274
* 

Sig. (2-tailed)  .034 

N 60 60 

Anemia Gizi Besi Pearson Correlation .274
* 

1 

Sig. (2-tailed) .034  

N 60 60 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
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Korelasi Status Gizi dengan Anemia Gizi Besi 

 

 

 

Correlations 

 

  Status Gizi Anemia Gizi Besi 

Status Gizi Pearson Correlation 1 -.079 

Sig. (2-tailed)  .547 

N 60 60 

Anemia Gizi Besi Pearson Correlation -.079 1 

Sig. (2-tailed) .547  

N 60 60 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Variables Entered/Removed
b 

 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Status Gizi, 

Pengetahuan 

Gizi
a 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Anemia Gizi Besi 

 

Model Summary 
 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

.078 .046 .87322 

a. Predictors: (Constant), Status Gizi, Pengetahuan Gizi  

 

ANOVA
b  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.679 2 1.839 2.412 .099
a 

Residual 43.463 57 .763   

Total 47.142 59    

a. Predictors: (Constant), Status Gizi, Pengetahuan Gizi    

b. Dependent Variable: Anemia Gizi Besi     

Coefficients
a  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.582 .995  10.631 .000 

Pengetahuan Gizi .018 .009 .269 2.106 .040 

Status Gizi -.014 .034 -.055 -.432 .668 

a. Dependent Variable: Anemia Gizi Besi     
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Prosedur Perhitungan Metode Sahli 

 

a. dasar 

Darah diencerkan dengan larutan HCl sehingga hemoglobin berubah 

menjadi hematin asam. Untuk dapat menentukan kadar hemoglobin dilakukan 

dengan mengencerkan larutan campuran tersebut dengan aquadest sampai 

warnanya sama dengan warna batang gelas standar. 

 

b. peralatan dan pereaksi 

1. alat untuk mengambil darah vena atau darah kapiler. 

2. Hemometer sahli yang terdiri dari : 

 tabung pengencer. panjang 12cm, dinding bergaris mulai angka 2(bawah) 

s/d 22(atas) 

 dua tabung standar warna 

 pipet Hb. dengan pipa karet panjang 12,5 cm terdapat angka 20  

 pipet HCl 

 botol tempat aquadest dan HCl 0,1N 

 batang pengaduk (dari glass) 

 larutan HCl 0,1N 

3. aquadest 

 

c. cara kerja 

 isi tabung pengencer dengan HCl 0,1N sampai angka 2 

 dengan pipet Hb, hisap darah sampai angka 20 mm, jangan sampai ada 

gelembung udara yang ikut terhisap 

 hapus darah yang ada pada ujung pipet dengan tissue 

 tuangkan darah ke dalam tabung pengencer, bilas dengan aquadest bila 

masih ada darah dalam pipet 

 biarkan satu menit 

 tambahkan aquadest tetes demi tetes, aduk dengan batang kaca pengaduk 

 bandingkan larutan dalam tabung pengencer dengan warna larutan standar 

 bila sudah sama penambahan aquades dihentikan, baca kadar Hb pada skala 

yang ada ditabung pengencer 
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