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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Anemia  merupakan  masalah kesehatan  masyarakat  terbesar  di  

dunia terutama bagi ibu hamil karena banyak yang  mengalami  defisiensi  

zat  besi.  Anemia berperan  pada  peningkatan  prevalensi  risiko 

kesakitan  dan kematian  pada ibu  dan  bayi. Berdasarkan Riskesdas 

(2013) terdapat 37,1% ibu hamil anemia, yaitu ibu hamil dengan kadar Hb 

kurang dari 11,0 gram/dl, dengan proporsi yang hampir sama antara 

kawasan perkotaan (36,4%) dan pedesaan (37,8%). 

Menurut Komite PBB Bidang Pangan dan Pertanian (1992) dalam 

Aritonang (2010), anemia gizi besi dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu 

penyebab langsung dan tidak langsung. Faktor penyebab langsung 

meliputi jumlah Fe dalam makanan tidak cukup, absorbsi Fe rendah, 

kebutuhan meningkat serta kehilangan darah, sedangkan penyebab tidak 

langsung meliputi praktek pemberian makan yang kurang baik, komposisi 

makanan yang kurang beragam, pelayanan kesehatan yang rendah, serta 

keadaan sosial ekonomi masyarakat rendah. Keadaan sosial ekonomi 

meliputi tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, besar keluarga, 

pekerjaan, pendapatan dan lain-lain. 

Perilaku merupakan diterminan kesehatan yang menjadi sasaran dari 

promosi atau pendidikan kesehatan. Promosi atau pendidikan kesehatan 

bertujuan untuk mengubah perilaku (behavior change). Edukasi merupakan 

upaya agar masyarakat berperilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan 

dengan cara persuasi, bujukan, himbauan, ajakan, memberikan informasi, 
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memberikan kesadaran, dan sebagainya melalui kegiatan yang disebut 

pendidikan atau penyuluhan kesehatan. Perubahan perilaku masyarakat 

akan berlangsung lama. Namun demikian bila perilaku tersebut berhasil 

diadopsi masyarakat maka akan langgeng bahkan selama hidup dilakukan 

(Notoatmodjo dan Wuryaningsih, 2000). 

Perubahan perilaku dapat terjadi apabila masyarakat memiliki 

pengetahuan yang cukup sehingga dapat melakukan perubahan kearah 

yang lebih baik khususnya dalam pencegahan anemia. Tingkat 

pengetahuan ibu hamil tentang anemia merupakan salah satu faktor yang 

juga ikut berperan dengan kejadian anemia gizi besi pada ibu hamil. 

Tingkat pengetahuan yang baik pada ibu hamil dapat mempermudah ibu 

hamil untuk mengetahui bahan pangan yang dapat membahayakan 

kehamilannya serta dapat memilih hal-hal yang dapat menunjang kualitas 

kehamilannya (Indreswari, et al, 2008). Penelitian Mulyati, Febri dan 

Bahagiawati (2007) menunjukan bahwa ibu yang pengetahuannya kurang 

memiliki risiko 1,45 kali lebih besar untuk menderita anemia dalam 

kehamilan dibandingkan dengan ibu hamil yang berpengetahuan baik. 

Hasil penelitian  Mayasari (2007) menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara tingkat pengetahuan ibu hamil tentang anemia dengan perilaku 

pemenuhan zat besi selama kehamilan. Zat besi berperan dalam 

pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia.  

Penelitian lain terkait pencegahan anemia juga dilakukan Budiarni, 

Subagio, dan Hertanto (2012). Penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan pengetahuan dan motivasi dengan kepatuhan mengkonsumsi 

tablet besi folat. Peningkatan pengetahuan pada ibu hamil bisa di lakukan 
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dengan menggunakan penyuluhan atau konseling dengan menggunakan 

berbagai media. 

Hasil penelitian Purbowati, et al (2014) menunjukan bahwa ada 

pengaruh konseling menggunakan lembar balik dan leaflet terhadap 

kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet besi. Efektifitas pendidikan gizi 

menggunakan media booklet juga dilakukan oleh Zulaekah (2012). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan bermakna pengetahuan 

gizi anak SD anemia sebelum dan sesudah intervensi pendidikan dengan 

media booklet. Booklet memiliki beberapa kelebihan yakni dapat dipelajari 

setiap saat karena didesain berbentuk buku serta memuat informasi lebih 

banyak (Kemm dan Close, 1995). 

Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2013 mencatat bahwa jumlah ibu 

hamil yang menderita anemia sebanyak 923 jiwa atau 5,76 % dari jumlah 

ibu hamil (Dinkes Sukoharjo, 2013). Sedangkan pada tahun 2014 jumlah 

ibu hamil yang menderita anemia meningkat yakni sebanyak 1.069 atau 

7,48% (Dinkes Sukoharjo, 2014). Berdasarkan hasil survey pendahuluan di 

Puskesmas Gatak jumlah ibu hamil di tahun 2014 sebanyak 758 jiwa dan 

jumlah ibu hamil yang menderita anemia sebanyak 180 jiwa atau 23,75 % 

dari jumlah ibu hamil. Padahal diketahui bahwa rata-rata cakupan tablet 

besi di Puskesmas Gatak sudah mencapai target yakni 99,5% yang berarti 

bahwa cakupan tablet besi dalam kategori baik. Hal ini membuktikan 

bahwa ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya anemia dimana dalam 

hal ini adalah pengetahuan ibu yang masih kurang tentang anemia.  

Dilihat dari angka prevalensi tersebut dapat diketahui bahwa kejadian 

anemia masih tinggi terutama pada ibu hamil. Selain itu terdapat 
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peningkatan kejadian anemia pada ibu hamil dari tahun sebelumnya. 

Padahal diketahui bahwa anemia  pada  wanita  hamil  dapat meningkatkan  

frekuensi  komplikasi    pada kehamilan  dan  persalinan. Risiko  kematian 

maternal,  angka  prematuritas,  berat  badan bayi lahir rendah dan angka 

kematian perinatal meningkat. Selain itu anak yang terlahir dari ibu yang 

anemia juga akan beresiko terkena anemia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat 

pengetahuan ibu hamil sebelum dan setelah penyuluhan tentang anemia 

gizi besi menggunakan media booklet di Puskesmas Gatak. 

 

B. MASALAH PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan tingkat 

pengetahuan ibu hamil sebelum dan setelah diberikan penyuluhan tentang 

anemia gizi besi dengan menggunakan media booklet di Puskesmas 

Gatak? 

 

C. TUJUAN 

1. Tujuan umum 

Mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan ibu hamil sebelum dan 

setelah  penyuluhan tentang anemia gizi besi dengan menggunakan media 

booklet di Puskesmas Gatak. 
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2. Tujuan khusus 

a. Mendeskripsikan pengetahuan ibu tentang anemia gizi besi 

sebelum diberikan penyuluhan menggunakan media booklet 

b. Mendeskripsikan pengetahuan ibu tentang anemia gizi besi setelah 

diberikan penyuluhan menggunakan media booklet 

c. Menganalisis perbedaan pengetahuan ibu hamil sebelum dan 

setelah penyuluhan tentang anemia gizi besi menggunakan media 

booklet. 

d. Menginternalisasi nilai islam tentang pengetahuan pada ibu hamil 

mengenai anemia gizi besi. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran ibu hamil 

akan dampak anemia gizi besi pada ibu hamil dan bagaimana upaya 

pencegahannya 

2. Bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan 

a. Sebagai bahan informasi bagi pengelola program pelayanan 

kesehatan ibu dan anak khususnya tentang anemia gizi besi di 

Puskesmas Gatak 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi petugas gizi dalam menyusun 

program gizi khususnya tentang pencegahan anemia gizi besi di 

Puskesmas Gatak 
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c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Kesehatan Sukoharjo 

dalam menyusun program gizi khususnya tentang anemia gizi besi 

di wilayah Sukoharjo 

 

E. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup materi ini dibatasi pada pembahasan mengenai 

perbedaan pengetahuan tentang anemia gizi besi sebelum dan setelah 

diberikan penyuluhan menggunakan media booklet pada ibu hamil di 

Puskesmas Gatak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


