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ABSTRAK 

PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG ANEMIA DALAM KEHAMILAN 
DI PUSKESMAS LEPO-LEPO KECAMATAN BARUGA 

KOTA KENDARI TAHUN 2016 
Riska Nurul Apriyani R¹, Hasmia Naningsih², Andi Malahayati³ 

 
Latar Belakang : Anemia dalam kehamilan adalah suatu keadaan yang sering 
dialami oleh ibu hamil yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan 
dimana asupan gizi sangat kurang, juga dapat disebabkan karena ketimpangan 
gender dan adanya ketidaktahuan tentang pola makan yang benar selama 
kehamilan. Hasil pengambilan data awal di puskesmas Lepo-lepo jumlah ibu hamil 
yang datang melakukan pemeriksaan kehamilan dari bulan Oktober 2015 sampai 
Januari 2016 sebanyak 489 ibu hamil, 87 ibu hamil diantaranya mengalami anemia 
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang anemia 
dalam kehamilan di Puskesmas Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari Tahun 
2016. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian deskriptif. Dengan populasi sebanyak 162 ibu 
hamil dan sampel 41 responden. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan 
menggunakan teknik Accidental Sampling. 
Hasil Penelitian : Penelitian ini Menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil di 
puskesmas lepo-lepo yang dijadikan responden memiliki pengetahuan yang baik 
tentang anemia dalam kehamilan yaitu sebanyak 20 ibu hamil (48,78%) dan 
frekuensi terendah berpengetahuan cukup sebanyak 8 ibu hamil (19,51%) dan 
masih ada ibu hamil yang berpengetahuan kurang yaitu sebanyak 13 ibu hamil 
(31,71%). 
 

Kata Kunci : Pengetahuan, Ibu Hamil, Anemia Dalam Kehamilan 

Daftar Pustaka :  (2003-2015) 
1. Mahasiswa Kebidanan Poltekkes Kendari 
2. Dosen Pembimbing Kebidanan Poltekkes Kendari 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anemia dalam kehamilan adalah suatu keadaan yang sering 

dialami oleh ibu hamil yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti 

kemiskinan dimana asupan gizi sangat kurang, juga dapat 

disebabkan karena ketimpangan gender dan adanya ketidaktahuan 

tentang pola makan yang benar selama kehamilan (Wasnidar, 

2007). 

Kurangnya mengkonsumsi zat besi atau rendahnya kadar 

zat besi pada makanan, merupakan faktor utama penyebab anemia 

pada ibu hamil. Saat seorang perempuan hamil dan seiring 

bertambahnya usia kehamilan, semakin tinggi pula kebutuhan zat 

besi. Itulah sebabnya pada perempuan hamil, risiko anemia tetap 

tinggi. Sebagaian pakar kesehatan mengatakan bahwa kebutuhan 

zat besi ibu hamil setiap trimesternya berbeda-beda. (Adjianto, 

2007). 

Menurut World Hearth Organization (WHO), 40% kematian 

ibu dinegara berkembang berkaitan dengan anemia dalam 

kehamilan. Kebanyakan anemia dalam kehamilan disebabkan oleh 

defisiensi besi dan perdarahan akut bahkan tidak jarang keduanya 

saling berinteraksi (Sarwono 2009). 

1 
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Sebagian besar perempuan mengalami anemia selama 

kehamilan, baik dinegara maju maupun negara berkembang. WHO 

memperkirakan bahwa 35-75 % ibu hamil dinegara berkembang 

dan 18 % ibu hamil dinegara maju mengalami anemia. Namun 

banyak diantara mereka yang telah menderita anemia pada saat 

konsepsi dengan perkiraan prevalensi sebesar 43% pada 

perempuan yang tidak hamil negara berkembang dan 12% di 

negara yang lebih maju (Sarwono, 2012) . 

Definisi anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan 

kadar hemoglobin dibawah 11 gr/dl pada trimester I dan III atau 

kadar hemoglobin < 10,5 gr/dl pada trimester II (Depkes RI,2009). 

Anemia adalah kondisi dimana sel darah merah menurun atau 

menurunnya hemoglobin sehingga kapasitas daya angkut oksigen 

untuk kebutuhan organ-organ vital pada ibu dan janin menjadi 

berkurang (Varney, 2008). 

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan di Indonesia 

(SDKI)pada tahun 2012 menunjukkan bahwa angka kematian ibu 

(AKI) yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan nifas. 

Sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup 

jauh dari target yang harus dicapai pada tahun 2015 (Wijaya, 

2013). 

Anemia pada ibu hamil masih menjadi masalah kesehatan di 

Indonesia. Pada tahun 2011 angka kejadian anemia pada ibu hamil 
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sebesar 17,24% dan pada tahun 2012 turun menjadi 15,02% 

dibanding tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa 

kejadian anemia pada ibu hamil perlu mendapat perhatian yang 

serius sehingga dari tahun ketahun dapat diminimalisir (Depkes, 

2013). 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi yaitu 

sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup dari target 

MDGs (Millenium Development Of Goals) yaitu menurunkan AKI 

menjadi 102 per 100.000 kelahiran pada tahun 2015. Mengacu 

pada kondisi ini, potensi untuk mencapai target MDGs (Millenium 

Development Of Goals)ke-5 diperlukan kerja keras dan sungguh-

sungguh untuk mencapainya (SDKI, 2012). Tahun 2013 jumlah Ibu 

yang meninggal karena persalinan adalah 5019 orang (Riskesdas 

2013). 

AKI di Sulawesi Tenggara masih cukup tinggi di bandingkan 

dengan AKI nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

tahun 2013 yaitu 166 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan pada 

tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 139 per 100.000 

kelahiran hidup (Dinkes Provinsi Sulawesi Tenggara, 2014). 

Hasil pengambilan data awal di puskesmas Lepo-lepo 

jumlah ibu hamil yang datang melakukan pemeriksaan kehamilan 

dari bulan Oktober 2015 sampai Januari 2016 sebanyak 489 ibu 

hamil, 87 ibu hamil diantaranya mengalami anemia. Sementara itu 
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dari 489 ibu hamil yang datang berkunjung, 162 ibu hamil 

diantaranya merupakan kunjungan baru dan 21 ibu hamil 

diantaranya mengalami anemia, dengan penjabaran pada bulan 

Oktober 2015 jumlah ibu hamil dengan kunjungan baru sebanyak 

40 orang dan 8 (20%) di antaranya mengalami anemia, bulan 

November 2015 jumlah ibu hamil dengan kunjungan baru sebanyak 

43 orang dan 1 (2,33%) di antaranya mengalami anemia, bulan 

Desember 2015 jumlah ibu hamil dengan kunjungan baru sebanyak 

45 orang dan 7 (15,55%) di antaranya mengalami anemia dan pada 

bulan Januari 2016 jumlah ibu hamil dengan kunjungan baru 

sebanyak 34 orang dan 5 (14,71%) di antaranya mengalami 

anemia (Puskesmas Lepo-Lepo, 2015). 

Dari hasil wawancara terhadap ibu hamil yang datang 

berkunjung di Puskesmas Lepo-Lepo, didapatkan hasil dari 7 ibu 

hamil 4 di antaranya mempunyai pengetahuan yang kurang tentang 

anemia dan 3 di antaranya memiliki pengetahuan yang baik tentang 

anemia. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk 

mengangkat judul Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Anemia Dalam 

Kehamilan Di Puskesmas Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota 

Kendari Tahun 2016. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengetahuan ibu hamil 
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tentang anemia dalam kehamilan di Puskesmas Lepo-Lepo 

Kecamatan Baruga Kota Kendari Tahun 2016”?. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang anemia 

dalam kehamilan di Puskesmas Lepo-Lepo Kecamatan Baruga 

Kota Kendari tahun 2016. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang anemia 

dalam kehamilan berdasarkan umur ibu. 

b. Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang anemia 

dalam kehamilan berdasarkan pendidikan ibu. 

c. Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang anemia 

dalam kehamilan berdasarkan Status gizi ibu (Lila). 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi 

pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat 

kesehatan khususnya dalam menurunkan angka kejadian 

anemia pada ibu hamil.  

2. Bagi peneliti, untuk memperluas wawasan dan pengetahuan 

tentang anemia pada ibu hamil serta merupakan pengalaman 

berharga dalam mencoba mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 

selama mengikuti pendidikan. 
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3. Sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya. 

E. Keaslian Penelitian 

Peneliti sebelumnya Sitti Hasriati Hasan (2013), meneliti 

tentang identifikasi ibu hamil yang mengalami anemia di Rumah 

Sakit Umum Dewi Sartika Kota Kendari. Variabel yang diteliti umur 

ibu, pendidikan, paritas dan jarak kehamilan. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan Total Sampling, dengan jumlah sampel 48 

orang. 

 Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah 

tahun penelitian, tempat penelitian, tehnik pengambilan sampel dan 

variable yang diteliti. Yang penulis teliti yaitu pengetahuan ibu hamil 

tentang anemia dalam kehamilan di puskesmas lepo-lepo kota 

kendari tahun 2016. Variabel yang diteliti umur, pendidikan, dan 

pekerjaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan Accidental 

Sampling, dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 41 orang 

ibu hamil. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan  

a. Definisi Pengetahuan   

Pengetahuan adalah hasil “tahu” dan ini terjadi setelah 

orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. 

Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, yakni indra 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 

Sebagian besar pengetahuan manusia di peroleh melalui mata 

dan telinga (Notoatmojo, 2007) 

b. Tingkatan Pengetahuan  

pengetahuan di cakup di dalam domain kognitif 6 

tingkatan (Notoatmojo, 2007). 

1. Tahu (Know) 

Tahu di artikan sebagai mengingat suatu materi yang telah di 

pelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan 

tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap situasi 

yang sangat spesifik dari seluruh bahan yang di pelajari atau 

rangsangan yang telah di terima. Oleh sebab itu, ini adalah 

merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah 

  

7 
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2. Memahami (Comprehention) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan 

dapat menginterprestasikan materi tersebut secara benar. 

Orang yang telah paham harus dapat menjelaskan, 

menyimpulkan, meramalkan terhadap objek yang dipelajari. 

Misalnya dapat menjelaskan mengapa harus makan 

makanan yang bergizi. 

3. Aplikasi (Aplication) 

Aplikasi adalah kemampuan menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi dan kondisi nyata. Aplikasi dapat 

diartikan sebagai penggunaan hukum-hukum, rumus-rumus, 

metode-metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau 

situasi yang lain. Misalnya dapat menggunakan rumus 

statistik dalam perhitungan-perhitungan hasil penelitian, 

dapat menggunakan prinsip-prinsip siklus pemecahan 

masalah kesehatan dari kasus yang diberikan. 

4. Analisis (Analysis) 

Suatu kemampuan menjabarkan materi atau kedalam 

komponen-komponen tetapi masih dalam struktur organisasi 

tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

Kemampuan analisis ini dapat diteliti dari penggantian kata 

seperti dapat menggambarkan (menurut bagian), 
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membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan 

sebagainya. 

5. Sintesis (Syntesis) 

Menunjukkan kepada suatu komponen untuk meletakkan 

atau menghubungkan bagian-bagian di dalam satu bentuk 

keseluruhan yang baru. Merupakan kemampuan menyusun, 

merencanakan, meringkaskan, menyesuaikan dan 

sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan 

yang ada. 

6. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek, 

penilaian di dasarkan pada suatu kriteria yang di tentukan 

sendiri atau menggunakan kriteria yang sudah ada.  

c. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan 

Menurut berbagai sumber dari berbagai literatur yang 

berhubungan, berikut adalah beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang sesuatu hal  

1. Umur 

Usia adalah umur yang terhitung mulai saat dilahirkan 

sampai saat ia akan berulang tahun. Semakin cukup umur, 

tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih 

matang dalam berpikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan 
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masyarakat yang lebih dewasa akan lebih dipercaya dari 

pada orang yang belum cukup tinggi tingkat kedewasaannya. 

Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan 

jiwanya. 

Umur mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola piker 

seseorang. Semakin bertamabah usia akan semakin 

berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga 

pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik, pada 

usia madya individu akan lebih berperan aktif dalam 

masyarakat dan kehidupan social, selain ituusia madya akan 

mempergunakan waktu untuk membaca. Semakin 

bertambahnya umur seseorang maka semakin banyak hal 

yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuannya ( 

Nursalam, 2009 ).  

pendapat (Erfandi, 2009) pada usia madya akan lebih 

berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial serta 

lebih banyak melakukan persiapan melakukan demi 

suksesnya upaya menyesuaikan diri menuju usia tua. Dua 

sikap tradisional mengenai jalannya perkembangan hidup 

dimana semakin tua semakin bijaksana semakin banyak hal 

yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuan dan tidak 

dapat mengerjakan kepandaian baru kepada orang yang 

sudah tua karena mengalami kemunduran baik fisik maupun 
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mental. Dapat diperkirakan bahwa IQ akan menurun sejalan 

dengan bertambahnya usia, khususnya beberapa 

kemampuan yang lain seperti misalnya kosa kata dan 

pengetahuan umum. 

2. Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang 

terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah suatu 

cita-cita tertentu. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

maka makin mudah dalam menerima informasi, sehingga 

semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya 

pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan 

sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru dikenal. 

pendapat (Nursalam, 2009) bahwa pendidikan 

mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan 

seseorang makin mudah orang tersebut untuk memperoleh 

informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. 

Semakin banyak informasi maka semakin banyak pula 

pengetahuan yang di dapat tentang kesehatan. Pengetahuan 

sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan 

seseorang dengan pengetahuan tinggi maka orang tersebut 

akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun perlu di 

tekankan bahwa seseorang berpendidikan rendah tidak 
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berarti pengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan 

tidak mutlak diperoleh pada pendidikan nonformal. 

3. Lingkungan 

Lingkungan adalah seluruh kondisi yang ada di sekitar 

manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi 

perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. 

Lingkungan adalah input kedalam diri seseorang sehingga 

sistem adaptif yang melibatkan baik faktor internal maupun 

faktor eksternal. Seseorang yang hidup dalam lingkungan 

yang berpikiran luas maka pengetahuannya akan lebih baik 

daripada orang yang hidup di lingkungan yang berpikiran 

sempit. 

4. Pekerjaan 

Pekerjaan adalah serangkaian tugas atau kegiatan yang 

harus dilaksanakan atau diselesaikan oleh seseorang sesuai 

dengan jabatan atau profesi masing-masing. Status 

pekerjaan yang rendah sering mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang. Pekerjaan biasanya sebagai simbol 

status sosial di masyarakat. Masyarakat akan memandang 

seseorang dengan penuh penghormatan apabila 

pekerjaannya sudah pegawai negeri atau pejabat di 

pemerintahan 
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5. Sosial Ekonomi 

Variabel ini sering dilihat angka kesakitan dan kematian, 

variabel ini menggambarkan tingkat kehidupan seseorang 

yang ditentukan unsur seperti pendidikan, pekerjaan, 

penghasilan dan banyak contoh serta ditentukan pula oleh 

tempat tinggal karena hal ini dapat mempengaruhi berbagai 

aspek kehidupan termasuk pemeliharaan kesehatan. 

6. Informasi yang diperoleh 

Informasi dapat diperoleh di rumah, di sekolah, lembaga 

organisasi, media cetak dan tempat pelayanan kesehatan. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan informasi 

sekaligus menghasilkan informasi. Jika pengetahuan 

berkembang sangat cepat maka informasi berkembang 

sangat cepat pula. Adanya ledakan pengetahuan sebagai 

akibat perkembangan dalam bidang ilmu dan pengetahuan, 

maka semakin banyak pengetahuan baru bermunculan. 

Pemberian informasi seperti cara-cara pencapaian hidup 

sehat akan meningkatkan pengetahuan masyarakat yang 

dapat menambah kesadaran untuk berperilaku sesuai 

dengan pengetahuan yang dimiliki. 

7. Pengalaman 

Merupakan sumber pengetahuan atau suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran dan pengetahuan. Hal ini dilakukan 
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dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi di masa lalu. 

Orang yang memiliki pengalaman akan mempunyai 

pengetahuan yang baik bila dibandingkan dengan orang 

yang tidak memiliki pengalaman dalam segi apapun 

(Mubarok, 2007). 

d. Kriteria tingkat pengetahuan 

Menurut Arikunto (2006) pengetahuan seseorang dapat di 

ketahui dan diinterpretasikan dengan skala yang bersifat kualitatif, 

yaitu: 

1. Baik : hasil presentase 80%-100% 

2. cukup : hasil presentase 60%-79% 

3. kurang : hasil presentase <60% 

2. Tinjauan Tentang Kehamilan  

a. Definisi kehamilan  

Kehamilan adalah suatu mata rantai yang 

berkesinambungan yang terdiri dari ovulasi (pematangan sel) 

lalu pertemuan ovum (sel telur) dan spermatozoa (sperma) 

terjadilah pembuahan dan pertumbuhan. Zigot kemudian 

bernidasi (penanaman) pada uterus dan pembentukan plasenta 

dan tahap akhir adalah tumbuh kembang hasil konsepsi sampai 

aterm (Manuaba, 2012) 
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Kehamilan merupakan suatu proses yang alamiah dan 

fisiologis (G.A Mandriawati, 2007) 

b. Menentukan usia kehamilan  

1) Bila Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) bulan januari-

maret maka TP (hari+7, bulan+9, tahun tetap). 

2) Bila Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) bulan April-

Desember maka TP (hari+7, bulan-3, tahun+1). 

Hanya 10% wanita hamil yang melahirkan tepat 

pada tanggal perkiraan persalinan, 50% melahirkan 

dalam waktu 1 minggu dan hamper 90% yang melahirkan 

dalam waktu 2 minggu sebelum atau setelah tanggal 

perkiraan persalinan. Persalinan dalam waktu 2 minggu 

sebelum maupun sesudah perkiraan persalinan masih 

dianggap normal. Kehamilan terbagi menjadi periode 3 

bulanan, yaitu sebut sebagai : 

1) Trimester pertama (minggu 0-12). 

2) Trimester kedua (minggu 13-28). 

3) Trimester ketiga (minggu 29-42). 

c. Hal yang dihindari selama kehamilan  

1) Hindari Empat yang Terlalu Selama Kehamilan : 

a) Terlalu muda untuk hamil (usia di bawah 20 tahun). 

b) ,Terlalu tua untuk hamil (usia di atas 35 tahun). 

c) Terlalu sering hamil (anak lebih dari 3 berisiko tinggi). 
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d) Terlalu dekat jarak kehamilannya (jarak kehamilan 

berikutnya kurang dari 2 tahun). 

2) Hindari Tiga yang Terlambat : 

a) Terlambat membuat keputusan untuk mencari 

penanganan pelayanan medis kedaruratan. 

b) Terlambat tiba di sarana kesehatan bagi ibu hamil. 

c) Terlambat memperoleh pertolongan kedaruratan 

medis di fasilitas kesehatan. 

3. Tinjauan Tentang Anemia Dalam Kehamilan 

Lebih dari 60% ibu hamil di Indonesia ternyata 

mengalami anemia. Anemia adalah kondisi dimana kadar 

hemoglobim (Hb) dalam sel darah merah ternyata sangat 

kurang. Normalnya, kadar hemoglobin dalam darah seseorang 

sekitar 12g/100 ml. bila kadar hemoglobin dalam darah berkisar 

9-11g/100 ml, penderita digolongkan anemia ringan. Sedangkan 

bila kadar hemoglobin 6-8g/100 ml, berarti penderita 

digolongkan anemia sedang. Penderita dimasukkan kedalam 

kelompok anemia berat bila kadar hemoglobin kurang dari 

6g/100 ml.  

Saat hamil, volume darah dalam tubuh meningkat sekitar 

50%. Ini karena tubuh memerlukan tambahan darah untuk 

mensuplai oksigen dan makanan bagi pertumbuhan janin. 

Meningkatnya volume darah berarti meningkat pula jumlah zat 
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besi yang di butuhkan untuk memproduksi sel-sel darah merah. 

Selama hamil, dibutuhkan zat besi sebanyak 800 mg, dimana 

500 mg digunakan untuk pertambahan sel darah merah ibu 

sedangkan 300 mg janin dan plasenta. 

Anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi yang 

disebut anemia defisiensi besi. Selain itu dapat juga karena 

kekurangan asam folat dan vitamin B12 (anemia megaliblastik). 

Anemia juga dapat terjadi karena akibat sumsum tulang 

belakang yang kurang mampu membuat sel-sel darah baru 

(anemia hipoplastik), akibat penghancuran sel darah merah 

berlangsung lebih cepat dari pembuatannya (anemia hemolitik). 

Dasar pemberian Zat Besi adalah adanya perubahan volume 

darah atau hydranemia (peningkatan sel darah merah 20-30% 

sedangkan peningkatan plasma darah 50%). Tablet besi 

sebaiknya tidak di minum bersama teh atau kopi karena 

mengandung tannin atau pitat yang menghambat penyerapan 

zat besi (Saryono dan Ika, 2010). 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi anemia pada ibu hamil 

1) Umur ibu 

Menurut Amiruddin (2007), bahwa ibu hamil yang 

berumur kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun 

yaitu 74,1% menderita anemia dan ibu hamil yang 

berumur 20 – 35 tahun yaitu 50,5% menderita anemia. 
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Wanita yang berumur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 

35 tahun, mempunyai risiko yang tinggi untuk hamil, 

karena akan membahayakan kesehatan dan 

keselamatan ibu hamil maupun janinnya, beresiko 

mengalami pendarahan dan dapat menyebabkan ibu 

mengalami anemia. 

2) Paritas 

Menurut Herlina (2006), Ibu hamil dengan paritas tinggi 

mempunyai resiko 1.454 kali lebih besar untuk 

mengalami anemia di banding dengan paritas rendah. 

Adanya kecenderungan bahwa semakin banyak jumlah 

kelahiran (paritas), maka akan semakin tinggi angka 

kejadian anemia. 

3) Kurang Energi Kronis (KEK) 

41% (2.0 juta) ibu hamil menderita kekurangan gizi. 

Timbulnya masalah gizi pada ibu hamil, seperti kejadian 

KEK, tidak terlepas dari keadaan sosial, ekonomi, dan bio 

sosial dari ibu hamil dan keluarganya seperti tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan, konsumsi pangan, umur, 

paritas, dan sebagainya. 

Pengukuran lingkar lengan atas (LILA) adalah suatu cara 

untuk mengetahui resiko Kurang Energi Kronis (KEK) 

Wanita Usia Subur (WUS). Pengukuran LILA tidak dapat 
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digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam 

jangka pendek. Pengukuran lingkar lengan atas (LILA) 

dapat digunakan untuk tujuan penapisan status gizi 

Kurang Energi Kronis (KEK). Ibu hamil KEK adalah ibu 

hamil yang mempunyai ukuran LILA<23.5 cm. Deteksi 

KEK dengan ukuran LILA yang rendah mencerminkan 

kekurangan energi dan protein dalam intake makanan 

sehari hari yang biasanya diiringi juga dengan 

kekurangan zat gizi lain, diantaranya besi. Dapat 

diasumsikan bahwa ibu hamil yang menderita KEK 

berpeluang untuk menderita anemia (Darlina, 2003). 

4) Infeksi dan penyakit 

Zat besi merupakan unsur penting dalam 

mempertahankan daya tahan tubuh agar tidak mudah 

terserang penyakit. Menurut penelitian, orang dengan 

kadar Hb <10 g/dl memiliki kadar sel darah putih (untuk 

melawan bakteri) yang rendah pula. Seseorang dapat 

terkena anemia karena meningkatnya kebutuhan tubuh 

akibat kondidi fisiologis (hamil, kehilangan darah karena 

kecelakaan, pascabedah atau menstruasi), adanya 

penyakit kronis atau infeksi (infeksi cacing tambang, 

malaria, TBC). Ibu yang sedang hamil sangat peka 

terhadap infeksi dan penyakit menular. Beberapa di 
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antaranya meskipun tidak mengancam nyawa ibu, tetapi 

dapat menimbulkan dampak berbahaya bagi janin. 

Diantaranya, dapat mengakibatkan abortus, pertumbuhan 

janin terhambat, bayi mati dalam kandungan, serta cacat 

bawaan. Penyakit infeksi yang di derita ibu hamil 

biasanya tidak diketahui saat kehamilan. Hal itu baru 

diketahui setelah bayi lahir dengan kecacatan. Pada 

kondisi terinfeksi penyakit, ibu hamil akan kekurangan 

banyak cairan tubuh serta zat gizi lainnya. 

5) Jarak Kehamilan 

Menurut Ammirudin (2007) proporsi kematian terbanyak 

terjadi pada ibu dengan prioritas 1 – 3 anak dan jika 

dilihat menurut jarak kehamilan ternyata jarak kurang dari 

2 tahun menunjukan proporsi kematian maternal lebih 

banyak. Jarak kehamilan yang terlalu dekat 

menyebabkan ibu mempunyai waktu singkat untuk 

memulihkan kondisi rahimnya agar bisa kembali ke 

kondisi sebelumnya. Pada ibu hamil dengan jarak yang 

terlalu dekat beresiko terjadi anemia dalam kehamilan. 

Karena cadangan zat besi ibu hamil pulih. Akhirnya 

berkurang untuk keperluan janin yang dikandungnya. 
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6) Pendidikan 

Pada beberapa pengamatan menunjukkan bahwa 

kebanyakan anemia yang di derita masyarakat adalah 

karena kekurangan gizi banyak di jumpai di daerah 

pedesaan dengan malnutrisi atau kekurangan gizi. 

Kehamilan dan persalinan dengan jarak yang 

berdekatan, dan ibu hamil dengan pendidikan dan tingkat 

social ekonomi rendah. Menurut penelitian Amirrudin dkk 

(2007), faktor yang mempengaruhi status anemia adalah 

tingkat pendidikan rendah. 

b. Tanda dan Gejala Anemia 

Gejala atau tanda-tanda yang bisa dilihat menurut Helen 

Varney (2009), adalah : 

1) Letih, ngantuk, malaise 

2) Lemah 

3) Sakit kepala 

4) Lidah licin 

5) Kulit pucat, bantalan kuku jari pucat 

6) Membrane mucosa pucat, misalnya Conjungtiva 

7) Kehilangan nafsu makan, mual, muntah 

c. Bahaya Anemia Dalam Kehamilan  

1) Pada masa antenatal : anemia dapat menyebabkan 

terjadinya keguguran, berat badan kurang, plasenta 
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previa, eklamsia, ketuban pecah dini, persalinan 

prematur dan hambatan terhadap tumbuh kembang janin 

dalam rahim. 

2) Pada masa intranatal : anemia pada ibu hamil saat 

persalinan, dapat menyebabkan gangguan his primer, 

sekunder, janin lahir dengan anemia, persalinan dengan 

tindakan-tindakan tinggi karena ibu cepat lelah dan 

gangguan perjalanan persalinan perlu tindakan operatif. 

Anemia kehamilan dapat menyebabkan kelemahan dan 

kelelahan sehingga akan mempengaruhi ibu saat 

mengedan untuk melahirkan bayi. 

 Kala I dapat berlangsung lama sehingga dan terjadi 

partus terlantar. 

 Kala II berlangsung lama sehingga dapat melelahkan 

dan sering memerlukan tindakan dan operasi 

kebidanan. 

 Kala III dapat diikuti retensio plasenta dan perdarahan 

postpartum akibat atonia uteri. 

 Kala IV dapat terjadi perdarahan post partum 

sekunder dan atonia uteri. 

3). Pada masa postnatal : Terjadi subinvolusi uteri yang 

menimbulkan perdarahan post partum, memudahkan 

infeksi puerperium, pengeluaran ASI berkurang, 
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dekompensasi kosrdis mendadak setelah persalinan, 

anemia kala nifas, mudah terjadi infeksi mammae. 

4). pada neonatus : premature, apgar scor rendah, gawat 

janin, gestosisdan mudah terkena infeksi, dan 

dekompensasi kordis hingga kematian bayi 

(Manuaba,2012) 

d. Pencegahan Anemia 

Pencegahan anemia pada ibu hamil antara lain : 

1) Mengkonsumsi pangan lebih banyak dan beragam, 

contoh sayuran hijau, kacang-kacangan, protein 

hewani terutama hati 

2) Mengkonsumsi makanan yang kaya akan Vitamin C, 

seperti jeruk, tomat, mangga dll yang dapat 

meningkatkan penyerapan zat besi 

Suplemen zat besi memang diperlukan untuk kondisi 

tertentu, wanita hamil dan anemia berat misalnya. Manfaat 

zat besi selama kehamilan bukan untuk meningkatkan atau 

menjaga konsentrasi hemoglobin ibu, atau untuk mencegah 

kekurangan zat besi pada ibu. Ibu yang mengalami 

kekurangan zat besi pada awal kehamilan dan tidak 

mendapatkan suplemen memerlukan sekitar 2 tahun untuk 

mengisi kembali simpanan zat besi dari sumber-sumber 

makanan sehingga suplemen zat besi direkomendasikan 
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sebagai dasar yang rutin (Depkes, 2008). Penderita anemia 

ringan sebaliknya tidak menggunakan suplemen zat besi. 

Lebih cepat bila mengupayakan perbaikan menu makanan. 

Misalnya dengan konsumsi makanan yang banyak 

mengandung zat besi seperti telur, susu, hati, ikan, daging, 

kacang-kacangan (tahu, oncom, kedelai, kacang hijau, 

sayuran berwarna hijau, sayuran berwarna hijau tua 

(kangkung, bayam) dan buah-buahan (jeruk, jambu biji dan 

pisang). Selain itu tambahkan substansi yang memudahkan 

penyerapan zat besi seperti vitamin C, air jeruk, daging 

ayam dan ikan. Sebaliknya substansi penghambat 

penyerapan zat besi seperti teh dan kopi patut dihindari.  

B. Landasan Teori 

Pengetahuan adalah sejumlah informasi yang dikumpulkan 

yang dipahami dan pengenalan terhadap sesuatu hal atau benda-

benda secara obyektif. Pengetahuan juga berasal dari pengalaman 

tertentu yang pernah dialami dan diperoleh dari hasil belajar secara 

formal, informal dan nonformal. 

Pengetahuan ibu hamil anemia selama kehamilan sangat 

perlu diperlu sehingga selama kehamilan sampai masa nifas sangat 

perlu diperhatikan sehingga dalam menjalani kehamilan tidak terjadi 

anemia ataupun penyakit lain yang mempengaruhi selama 

kehamilan.  
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Wanita yang berumur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 

tahun, mempunyai risiko yang tinggi untuk hamil, karena akan 

membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil maupun 

janinnya, beresiko mengalami pendarahan dan dapat 

menyebabkan ibu mengalami anemia. 

Pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan 

melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah dan 

masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai 

tripusat pendidikan. 

Status gizi ibu hamil dipengaruhi oleh pengetahuan ibu. 

Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi 

untuk ibu hamil. Status gizi juga didefinisikan sebagai status 

kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan 

dan masukan nutrient.Lebih dari 60% ibu hamil di Indonesia 

ternyata mengalami anemia. Anemia adalah kondisi dimana kadar 

hemoglobin (Hb) dalam sel darah merah ternyata sangat kurang. 

Normalnya, kadar hemoglobin dalam darahseseorang sekitar 

12g/100 ml. 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Skema kerangka konsep 

Keterangan : 

1. Variable Independent : Umur, pendidikan dan status gizi 

2. Variable Dependent : Pengetahuan ibu hamil tentang anemia 

dalam kehamilan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptifadalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan 

tujuan utama membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu 

keadaan secara objektif. (Notoadmodjo, 2005: 138) 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Puskesmas Lepo-Lepo 

Kecamatan Baruga Kota Kendari tahun 2016. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Mei – 27 Juni tahun 

2016. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh objek atau subjek dengan karakteristik 

tertentu yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilan di 

puskesmas Lepo-Lepo dari bulan Oktober 2015 sampai januari 

2016 yaitu 162 Ibu hamil. 

27 
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2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang 

memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Lepo-Lepo. Teknik 

Sampling dilakukan secara Accidental Sampling yaitu suatu 

teknik pengambilan sampel di mana responden yang diteliti 

adalah ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya 

pada saat penelitian berlangsung. Pendapat (Arikunto 2006) 

bahwa bila populasi >100 maka sampel diambil 10-30% dan 

apabila populasi <100 maka sampel di ambil 30-50% dari 

jumlah populasi yang ada untuk dijadikan sampel. Sehingga 

sampel dalam penelitian ini adalah 25% dari jumlah populasi 

yaitu 40,5 atau 41 sampel. 

D. Definisi Operasional  

1. Pengetahuan tentang anemia dalam kehamilan adalah sejumlah 

informasi yang dikumpulkan yang dipahami oleh ibu tentang 

anemia (kurang darah) yang meliputi penyebab dan cara 

pencegahannya dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Baik  : hasil presentase 80%-100% 

b. Cukup : hasil presentase 60%-79% 

c. Kurang : hasil presentase <60% (Arikunto 2006) 

2. Umur adalah manusia individu yang terhitung mulai saat 

dilahirkan sampai saat berulang tahun dengan kriteria sebagai 

berikut : 
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a. < 20 tahun 

b. 20 – 35 tahun 

c. > 35 tahun (Singarimbun, Masri 2006) 

3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dengan 

kriteria : 

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. Perguruan Tinggi(Singarimbun, Masri 2006) 

4. Status gizi ibu hamil dapat ditentukan melalui Pengukuran 

lingkar lengan atas (LILA) dapat digunakan untuk tujuan 

penapisan status gizi Kurang Energi Kronis (KEK). Deteksi KEK 

dengan ukuran LILA yang rendah mencerminkan kekurangan 

energi dan protein dalam intake makanan sehari hari yang 

biasanya diiringi juga dengan kekurangan zat gizi lain, 

diantaranya besi. Dapat diasumsikan bahwa ibu hamil yang 

menderita KEK berpeluang untuk menderita anemia (Darlina, 

2003). 

Kriteria : 

a. Tidak KEK = ≥ 23,5 cm 

b. KEK = < 23,5 cm 
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E. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas (independent variabel) 

Variabel bebas adalah variabel yang nilainya menentukan 

variabel lain (Nursalam:2003). Variabel ini juga biasa disebut 

variabel yang mempengaruhi atau variabel Independen. Dalam 

penelitian ini,  yang menjadi variabel bebas adalah anemia pada 

ibu hamil. 

2. Variabel Terikat (dependent)  

Variabel terikat adalah variable yang nilainya ditentukan oleh 

variable lain (Nursalam:2003). Variabel ini juga biasa disebut 

sebagai variable yang nilainya dipengaruhi oleh variabel 

Independen. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat 

adalah pengetahuan ibu hamil tentang anemia pada kehamilan. 

F. Jenis dan Tehnik Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara 

langsung kepada responden dengan menggunakan lembar 

kuisioner yang berisi pengetahuan ibu hamil tentang anemia 

pada kehamilan. 

2. Data Sekunder 

Adalah data tentang jumlah ibu hamil dan jumlah ibu hamil 

yang mengalami anemia yang berkunjung di Puskesmas Lepo-

lepo yang diperoleh melalui buku register 
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G. Instrumen Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah 

kuisioner (daftar pertanyaan) sebagai alat bantu dalam 

pengumpulan data tentang pengetahuan ibu hamil mengenai 

anemia dalam kehamilan. 

H. Pengolahan Data 

Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk 

memperoleh data atau data ringkasan berdasarkan suatu kelompok 

data mentah dengan menggunakan rumus tertentu sehingga 

menghasilkan informasi yang diperlukan (Setiadi, 2007) 

1. Memeriksa Data (Editing) 

Editing adalah menyeleksi data yang telah didapat dari hasil 

wawancara untuk mendapatkan data yang akurat. 

2. Member kode (Coding) 

Coding adalah melakukan pengkodean data agar tidak terjadi 

kekeliruan di dalam melakukan tabulasi data. Coding butir 

jawaban dengan menggunakan penilaian. Nilai satu untuk 

jawaban positif dan nilai nol untuk jawaban negative. 

3. Memasukkan Data (Entry Data) 

Entry Data adalah kegiatan memasukkan data sesuai dengan 

variable-variabel yang telah ada. 
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4. Menyusun Data (Tabulating) 

Tabulating adalah kegiatan untuk meringkas data yang 

diperoleh kedalam tabel-tabel yang telah dipersiapkan. Data 

yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan diproses dengan 

menggunakan tabel tertentu menurut sifat dan kategorinya. 

I. Analisis Data 

Sesuai penelitian ini yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, 

maka rumus yang digunakan dalam menganalisis data guna 

mengetahui presentasi setiap variabel yang diteliti adalah sebagai 

berikut : 

Rumus analisis univariat 

 

 

 

 Keterangan : 

 x : Presentasi hasil yang dicapai 

 f : Frekuensi yang diperoleh 

 n : Total skor 

 k : konstanta (100%) 

Berdasarkan jawaban responden selanjutnya akan diperoleh suatu 

kecenderungan atas jawaban responden tersebut. Kuesioner yang 

akan dibagikan khusunya kuesioner tentang sikap dihitung 

berdasarkan perhitungan interpretasi. 

𝑥 =
f

𝑛
× 𝑘 
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J. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian ini adalah data disajikan 

dalam bentuk table distribusi frekuensi dan dinarasikan secara 

deskriptif (memaparkan) variable yang di teliti (Sastroasmoro, 2008) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Letak Geografi 

Puskesmas Lepo-Lepo unit pelaksanaan teknis Dinas 

Kesehatan Kota Kendari yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam wilayah 

kerjanya yakni dalam wilayah administratif Kecamatan 

Baruga Kota Kendari. Puskesmas Lepo-Lepo merupakan 

puskesmas perawatan dengan jumlah tempat tidur 

sebanyak10 buah. 

Wilayah kerja puskesmas lepo-lepo terdiri dari 4 

(empat) kelurahan yakni kelurahan Lepo-Lepo, Wundudopi, 

Baruga dan kelurahan Watubangga yang memiliki jumlah 

penduduk 20.981 jiwa dengan batas-batas wilayah sebagai 

berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Wua-Wua 

dan kecamatan kadia 

b. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Poasia 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Konda 

(Kab. Konsel) 

34 
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d. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan 

Ranomeeto (Kab. Konsel) dan kecamatan Mandonga 

Kota Kendari 

b. Tenaga Kesehatan 

Jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas 

Lepo-Lepo Kota Kendari adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas 

Lepo-Lepo Kota Kendari 

No Jenis Tenaga Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Dokter umum 

Dokter gigi 

Apoteker 

SKM 

Perawat 

Bidan 

Perawat gigi 

Gizi 

Sanitasi 

SMF 

Analis 

Pekarya 

Cleaning service 

3 

1 

2 

19 

18 

25 

2 

6 

2 

1 

5 

6 

1 

 Total 93 

      Sumber : Data Puskesmas Lepo-Lepo Tahun 2015 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan sejak tanggal 14 Mei – 27 

Juni 2016 di Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari diperoleh hasil 

seperti berikut  
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2. Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan pembagian 

kuisioner terhadap 41 responden di Puskesmas Lepo-Lepo, 

berdasarkan kelompok umur responden mulai <20 tahun sampai 

dengan >35 tahun. Untuk lebih jelasnya kelompok umur responden 

dikelompokkan sebagai berikut : 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di 

Puskesmas Lepo-Lepo Periode Mei s/d Juni Tahun 2016 

No umur n % 

1 < 20 4 9.76 

2 20-35 29 70.73 

3 > 35 8 19.51 

Total 41 100 

Sumber : Data Primer Tahun 2016 

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 41 responden yang diteliti, 

presentase tertinggi terdapat pada responden dengan kelompok umur 

20 – 35 tahun sebanyak 29 orang (70,73%) dan yang terendah terdapat 

pada kelompok umur<20 tahun sebanyak 4 orang (9,76%). 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan pembagian 

kuisioner terhadap 41 responden di Puskesmas Lepo-Lepo, 

berdasarkan tingkat pendidikan responden mulai pendidikan dasar 
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sampai dengan perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya tingkat 

pendidikan responden dikelompokkan sebagai berikut : 

Table 3. Distribusi frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan 

di PuskesmasLepo-Lepo Periode Mei s/d Juni Tahun 2016 

No Pendidikan N % 

1 SD 6 14.63 

2 SMP 7 17.07 

3 SMA 16 39.02 

4 TP 12 29.27 

Total 41 100 

Sumber : Data Primer Tahun 2016 

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah responden terbanyak 

terdapat pada tingkat pendidikan SMA sebanyak 16 orang (39,02%) 

dan terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD sebanyak 6 orang 

(14,63%). 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Gizi Responden 

(pengukuran LILA) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan 

pengukuran LILA terhadap 41 responden di Puskesmas Lepo-Lepo, 

didapatkan hasil seperti pada tabel berikut : 

Table 4. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Gizi 

(LILA) di Puskesmas Lepo-Lepo Periode Mei s/d Juni 

Tahun 2016 

No Status Gizi N % 

1 < 23, 5 9 21.95 

2 ≥ 23, 5 32 78.05 

Total 41 100 

Sumber : Data Primer Tahun 2016 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah responden dengan ukuran 

LILA ≥ 23,5 cm s ebanyak 32 orang (78,05%) dan <23,5 cm sebanyak 

9 orang (21,95%). 

d. Pengetahuan Ibu Ha mil 

Dari hasil penelit ian yang dilakukan terhadap 41 responden di 

Puskesmas Lepo-Lepo, didapatkan hasil seperti pada tabel berikut : 

Tabel 5. Distribusi  Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil Tentang 

Anemia di Puskesmas Lepo-Lepo Periode Mei s/d Juni 

Tahun 2016 

No Pengetahuan n % 

1 Baik 20 48.78 

2 Cukup 8 19.51 

3 Kurang 13 31.71 

Total 41 100 

Sumber : Data Primer Tahun 2016 

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 41 responden yang di teliti, 

pengetahuan Ibu Hamil tenta ng anemia denganfrekuensi tertinggi 

terdapat pada kategori baik  yaitu sebanyak 20 orang (48,78%) dan 

terdapat pada kategori cukup sebanyak 8 orang (19,51%). 

3. Analisis Variabel Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Puskesmas Lepo-Lepo pada 

tanggal Mei-Juni 2016 dengan jumlah sampel 41 orang dengan hasil 

penelitian dan untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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a. Pengetahuan ibu berdasarkan umur 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Berdasarkan Umur 

di Puskesmas Lepo-Lepo Periode Mei-Juni Tahun 2016 

No Umur 
Pengetahuan 

n % 
Baik % Cukup % Kurang % 

1 < 20 1 2.44 0 0.00 3 7.32 4 9.76 

2 20 – 35 12 29.27 7 17.07 10 24.39 29 70.73 

3 > 35 7 17.07 1 2.44 0 0.00 8 19.51 

Total 20 48.78 8 19.51 13 31.71 41 100 

Sumber : Data Primer Tahun 2016 

Tabel 6 menunjukan bahwa dari 41 responden yang di teliti, ibu 

hamil yang berpengetahuan baik tentang anemia frekuensi tertinggi 

terdapat dapat pada umur 20-35 tahun yaitu sebanyak 12 orang 

(29,27%), frekuensi terendah berpengetahuan baik pada umur < 20 

tahun sebanyak 1 orang (2,44%) dan berpengatahuan cukup pada 

umur > 35 tahun sebanyak 1 orang (2,44%). 

b. Pengetahuan Ibu Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Berdasarkan  

pendidikan di Puskesmas Lepo-Lepo Periode Mei-Juni 

Tahun 2016  

No Pendidikan 
Pengetahuan 

n % 
Baik % Cukup % Kurang % 

1 SD 3 7.32 0 0 3 7.32 6 14.63 
2 SMP 1 2.44 2 4.88 4 9.76 7 17.07 
3 SMA 6 14.63 4 9.76 6 14.63 16 39.02 
4 TP 10 24.39 2 4.88 0 0.00 12 29.27 

Total 20 48.78 8 19.51 13 31.71 41 100 

Sumber : Data Primer Tahun 2016 

Tabel 7 menunjukkan bahwa dari 41 responden yang diteliti, 

ibu hamil yang berpengetahuan baik tentang anemia frekuensi 
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tertinggi terdapat pada pendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 10 

orang (24,39%), dan frekuensi terendah terdapat pada pendidikan 

SMP sebanyak 1 orang (2,44%). 

c. Pengetahuan Ibu Hamil Berdasarkan Status Gizi 

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Berdasarkan 

Status Gizi di Puskesmas Lepo-Lepo Periode Mei-Juni 

2016 

No 
Status 
Gizi 

Pengetahuan 
n % 

Baik % Cukup % Kurang % 

1 < 23, 5 3 7.32 1 2.44 5 12.20 9 21.95 

2 ≥ 23, 5 17 41.46 7 17.07 8 19.51 32 78.05 

Total 20 48.78 8 19.51 13 31.71 41 100 

Sumber : Data Primer Tahun 2016 

Tabel 8 diatas menunjukan bahwa 41 responden yang di teliti, 

ibu hamil yang memiliki pengetahuan baik tentang anemia frenkuensi 

tertinggi terdapat pada status gizi ≥23,5 yaitu sebanyak 17 orang 

(41,46%), frekuensi terendah tardapat pada staus gizi < 23,5 dengan 

pengetahuan yang cukup yaitu sebanyak 1 orang (2,44%). 

4. Pembahasan  

1. Pengetahuan Berdasarkan Umur 

Umur adalah usia yang terhitung mulai saat dilahirkan 

sampai saat ia akan berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat 

kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam 

berpikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat yang lebih 

dewasa akan lebih dipercaya dari pada orang yang belum cukup 
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tinggi tingkat kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari 

pengalaman dan kematangan jiwanya. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 41 responden, ibu 

hamil yang berpengetahuan baik tentang anemia frekuensi tertinggi 

terdapat dapat pada umur 20-35 tahun yaitu sebanyak 12 orang 

(29,27%), frekuensi terendah berpengetahuan baik pada umur < 20 

tahun sebanyak 1 orang (2,44%) dan berpengatahuan cukup pada 

umur > 35 tahun sebanyak 1 orang (2,44%). 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zulfaningsih 

(2011), bahwa semakin bertambahnya umur ibu hamil maka 

semakin banyak hal yang dkerjakan sehingga menambah 

pengetahuannya tentang  anemia pada kehamilan. 

Pada usia madya akan lebih berperan aktif dalam 

masyarakat dan kehidupan sosial serta lebih banyak melakukan 

persiapan melakukan demi suksesnya upaya menyesuaikan diri 

menuju usia tua. Dua sikap tradisional mengenai jalannya 

perkembangan hidup dimana semakin tua semakin bijaksana 

semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah 

pengetahuan dan tidak dapat mengerjakan kepandaian baru 

kepada orang yang sudah tua karena mengalami kemunduran baik 

fisik maupun mental. Dapat diperkirakan bahwa IQ akan menurun 

sejalan dengan bertambahnya usia, khususnya beberapa 
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kemampuan yang lain seperti misalnya kosa kata dan pengetahuan 

umum(Erfandi, 2009). 

Dengan demikian pengetahuan ibu hamil tentang anemia 

berdasarkan karakteristik umur di puskesmas Lepo-Lepo Kota 

Kendari tahun 2016, masih ada ibu hamil yang masih memiliki 

pengetahuan kurang tentang anemia yaitu pada golongan umur < 

35 tahun. 

2. Pengetahuan berdasarkan pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang 

terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah suatu cita-cita 

tertentu. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin 

mudah dalam menerima informasi, sehingga semakin banyak pula 

pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang kurang 

akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-

nilai yang baru dikenal. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 41 responden, ibu 

hamil yang berpengetahuan baik tentang anemia frekuensi tertinggi 

terdapat pada pendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 10 orang 

(24,39%), dan frekuensi terendah terdapat pada pendidikan SMP 

sebanyak 1 orang (2,44%). 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amiruddin 

dkk (2007) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 
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pengetahuan ibu hamil tentang anemia adalah tingkat pendidikan 

yang rendah ibu hamil. 

Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi 

pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk 

memperoleh informasi, baik dari orang lain maupun dari media 

massa. Semakin banyak informasi maka semakin banyak pula 

pengetahuan yang di dapat tentang kesehatan. Pengetahuan 

sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan 

seseorang dengan pengetahuan tinggi maka orang tersebut akan 

semakin luas pula pengetahuannya. Namun perlu di tekankan 

bahwa seseorang berpendidikan rendah tidak berarti pengetahuan 

rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh pada 

pendidikan nonformal. 

Untuk mengatasi masalah responden yang berpengetahuan 

kurang tentang pemahaman anemia pada kehamilan maka 

tindakan yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan oleh 

petugas kesehatan khususnya bidan kepada ibu tentang upaya 

untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Penyuluhan dapat 

dilakukan dengan penyuluhan kelompok pada individu di posyandu 

atau pada waktu pelaksaan kegiatan dimasyarakat yang 

memungkinkan untuk dilakukan penyuluhan. Disamping itu 

penyebaran informasi tentang cara dan upaya yang harus 
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dilakukan oleh ibu hamil untuk mengatasi anemia selama menjalani 

kehamilan.  

3. Pengetahuan berdasarkan Status Gizi 

Pengukuran lingkar lengan atas (LILA) adalah suatu cara 

untuk mengetahui resiko Kurang Energi Kronis (KEK) Wanita Usia 

Subur (WUS). Pengukuran LILA tidak dapat digunakan untuk 

memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 41 responden, ibu 

hamil yang berpengetahuan baik tentang anemia frenkuensi 

tertinggi terdapat pada status gizi ≥ 23,5 yaitu sebanyak 17 orang 

(41,46%), frekuensi terendah tardapat pada staus gizi < 23,5 

dengan pengetahuan yang cukup yaitu sebanyak 1 orang (2,44%). 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muryanti 

(2006) bahwa kejadian anemia pada ibu hamil disebabkan salah 

satunya asupan gizi pada ibu hamil sedangkan ibu hamil tidak 

menyadari hal ini dapat berdampak pada kejadian anemia. 

Hal ini sejalan dengan pendapat (Hapzah, dkk, 2012) pada 

hakekatnya status gizi merupakan salah satu faktor penentu 

kualitas sumber daya manusia. Kecukupan zat gizi dipengaruhi 

oleh setiap individu mulai dari sejak dalam kandungan, bayi, anak-

anak, remaja, hingga lanjut usia. Keadaan gizi seseorang 

merupakan gambaran apa yang dikonsumsinya dalam jangka 

waktu yang cukup lama dan terlihat dari nilai status gizinya. Secara 
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umum anemia di pengaruhi secara langsung oleh konsumsi 

makanan sehari-hari yang kurang mengandung zat besi, selain 

faktor infeksi sebagai pemicunya. Anemia juga dapat terjadi jika 

terdapat ketidakseimbangan antara asupan gizi dengan aktifitas 

yang dilakukan oleh seseorang khususnya remaja atau WUS 

sebagai calon ibu, maka status gizi pada remaja / WUS menjadi hal 

yang sangat penting untuk diperhatikan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari tanggal 14 

Mei – 27 Juni 2016 di Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari yang 

berjudul pengetahuan ibu hamil tentang anemia dalam kehamilan di 

Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari Tahun 2016 pada 41 

Responden, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ibu hamil di 

puskesmas lepo-lepo memiliki pengetahuan yang baik tentang 

anemia dalam kehamilan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat 

dengan penjabaran sebagai berikut : 

1. Pada aspek umur, dari 41 responden yang  diteliti, ibu hamil 

yang berpengetahuan baik tentang anemia frekuensi tertinggi 

terdapat dapat pada umur 20-35 tahun yaitu sebanyak 12 orang 

(29,27%), frekuensi terendah berpengetahuan baik pada umur < 

20 tahun sebanyak  1 orang (2,44%) dan berpengatahuan cukup 

pada umur > 35 tahun sebanyak 1 orang (2,44%). 

2. Pada aspek pendidikan dari 41 responden yang diteliti, ibu hamil 

yang berpengetahuan baik tentang anemia frekuensi tertinggi 

terdapat pada pendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 10 orang 

36 
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(24,39%), dan frekuensi terendah terdapat pada pendidikan SMP 

sebanyak 1 orang (2,44%). 

3. Pada aspek status gizi dari 41 responden yang diteliti, ibu hamil 

yang berpengetahuan baik tentang anemia frenkuensi tertinggi 

terdapat pada status gizi ≥ 23,5 yaitu sebanyak 17 orang 

(41,46%), frekuensi terendah tardapat pada staus gizi < 23,5 

dengan pengetahuan yang cukup yaitu sebanyak 1 orang 

(2,44%). 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menyarankan : 

1. Perlunya penyuluhan oleh petugas kesehatan kepada ibu hamil 

tentang upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah 

terjadinya anemia pada ibu hamil sehingga tidak terjadi dampak 

buruk terhadap kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. 

2. Perlunya perhatian dari keluarga selama ibu menjalani 

kehamilan sehingga kemungkinan anemia tidak dialami oleh ibu. 

3. Diperlukan penelitian lanjutan tentang masalah anemia pada ibu 

hamil dengan menambahkan variabel lain yang belum termasuk 

dalam penelitian ini. 
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KUISIONER PENELITIAN 

PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG ANEMIA PADA KEHAMILAN 

DI PUSKESMAS LEPO-LEPO KECAMATAN BARUGA 

KOTA KENDARI TAHUN 2016 

  

 

No Responden : 

A. Karakteristik Responden 

1. Nama   : 

2. Umur   : 

3. Pendidikan  : 

4. LILA   : 

 

Berilah Tanda √ Pada Jawaban Yang Menurut Anda Benar 

 

No Penyataan 
Jawaban 

Benar Salah 

1 Anemia pada kehamilan tidak membahayakan 
ibu dan anak 

  

2 Anemia pada kehamilan adalah anemia 
karena kekurangan Zat Besi 

  

3 Asupan Zat Besi yang cukup pada jenis 
makanan yang mengandung Zat Besi dapat 
menyebabkan anemia 

  

4 Anemia adalah penurunan jumlah sel darah 
merah atau penurunan konsentrasi 
hemoglobin dalam sirkulasi darah 

  

5 Kulit pucat atau bantalan kuku jari pucat 
merupakan salah satu tanda dan gejala 
anemia 
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6 Conjungtiva pucat bukan merupakan salah 
satu tanda dan gejala anemi  

  

7 Lemah merupakan salah satu tanda dan gejala 
anemia 

  

8 Anemia devisiensi besi merupakan anemia 
yang disebabkan oleh kurangnya mineral 
kalsium 

  

9 Gawat janin bukan merupakan salah satu 
bahaya dari anemia 

  

10 Gangguan pertumbuhan janin dalam rahim 
merupakan salah satu dampak dari anemia 

  

11 Kematian ibu merupakan salah satu dampak 
dari anemia 

  

12 Anemia tidak menyebabkan keguguran   

13 Anemia tidak menyebabkan perdarahan saat 
melahirkan 

  

14 Anemia dapat menyebabkan kematian pada 
janin 

  

15 Anemia dapat meyebabkan cacat bawaan 
pada janin 

  

16 Peningkatan makanan yang banyak 
mengandung zat besi dapat mencegah anemia 

  

17 Kacang-kacangan dan daging tidak di anjurkan 
bagi penderita anemia 

  

18 Teh dan kopi Tidak di anjurkan bagi ibu hamil 
yang menderita anemia  

  

19 Perdarahan saluran cerna kronis dapat 
menyebabkan anemia 

  

20 Premature merupakan komplikasi akibat dari 
anemia 
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Tabel Hasil Penelitian 

                Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Anemia Dalam Kehamilan  

Di Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari 

Tahun 2016 

                

No Nama 

Umur Pendidikan Status Gizi Pengetahuan Kriteria Pengetahuan 

< 
20 

20-
35 

> 
35 SD SMP SMA PT 

< 
23,4 

> 
23,5 ∑ % Baik Cukup Kurang 

1 Ny. S     √       √   √ 17 85 √     

2 Ny. C   √         √   √ 18 90 √     

3 Ny. N   √       √     √ 15 75   √   

4 Ny. K   √         √   √ 14 70   √   

5 Ny. K   √       √     √ 14 70   √   

6 Ny. H     √     √     √ 15 75   √   

7 Ny. E   √         √   √ 19 95 √     

8 Ny. S √         √     √ 17 85 √     

9 Ny. M   √       √     √ 19 95 √     

10 Ny. R   √       √     √ 16 80 √     

11 Ny. S   √       √     √ 11 55     √ 

12 Ny. I   √         √   √ 18 90 √     

13 Ny. V   √         √   √ 18 90 √     

14 Ny. A   √     √     √   11 55     √ 

15 Ny. F   √         √   √ 17 85 √     

16 Ny. Y     √     √     √ 18 90 √     

17 Ny. F   √         √   √ 17 85 √     

18 Ny. R   √       √     √ 11 55     √ 

19 Ny. E √     √         √ 11 55     √ 

20 Ny. H     √     √     √ 16 80 √     

21 Ny. S   √         √   √ 17 85 √     

22 Ny. A   √     √       √ 11 55     √ 

23 Ny. U     √ √       √   16 80 √     

24 Ny. M     √ √       √   17 85 √     

25 Ny. S   √       √     √ 11 55     √ 

26 Ny. M √     √       √   9 45     √ 

27 Ny. T     √       √   √ 20 100 √     

28 Ny. W   √     √       √ 14 70   √   

29 Ny. U     √ √       √   16 80 √     

30 Ny. U   √       √     √ 11 55     √ 
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31 Ny. R   √   √         √ 10 50     √ 

32 Ny. E   √         √ √   14 70   √   

33 Ny. Y   √     √       √ 17 85 √     

34 Ny. R   √       √   √   11 55     √ 

35 Ny. W   √       √     √ 13 65   √   

36 Ny. Z   √     √     √   11 55     √ 

37 Ny. N   √     √       √ 14 70   √   

38 Ny. A   √       √     √ 17 85 √     

39 Ny. M   √       √     √ 11 55     √ 

40 Ny. D   √         √   √ 16 80 √     

41 Ny. S √       √     √   11 55     √ 

              
Total 4 29 8 6 7 16 12 9 32     20 8 13 
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PENDOKUMENTASIAN 

 

 

Gambar 1 
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