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ABSTRACT
The maternal mortality rate (MMR) in Indonesia in 2007 was 228 / 100,000 live births, it is
still by far the Millennium Development Goals (MDG's) by 2015 is 102 / 100,000 live births.
The cause of high maternal mortality rate is partly because of bleeding by 60-70%. This
bleeding can occur during pregnancy caused by anemia that comes from lack of nutrition
during pregnancy. Therefore, nutrition during pregnancy is needed to prevent anemia. This
study aims to determine the level of knowledge of pregnant women about nutrition during
pregnancy. This research is a descriptive study using observational method with cross
sectional approach. Univariate analysis of data. The population of this research is 65
respondents with a sample of 25 respondents with simple random sampling technique. From
the research it was found that the level of knowledge of pregnant women about good nutrition
during pregnancy knowledgeable 72%. Expected health workers could form a class of
pregnant women to counseling about nutrition during pregnancy and examples of diet during
pregnancy can be given to pregnant women.
Keywords: Level of Knowledge, Pregnant Women, Nutritional Requirements
ABSTRAK
Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia pada 2007 mencapai 228/100.000 kelahiran hidup,
hal ini masih jauh target Millenium Development Goals (MDG’s) pada 2015 yaitu
102/100.000 kelahiran hidup. Penyebab tingginya AKI salah satunya karena perdarahan
sebesar 60-70%. Perdarahan ini bisa terjadi saat kehamilan yang disebabkan karena anemia
yang berasal dari kurangnya nutrisi selama kehamilan. Oleh karena nutrisi selama kehamilan
sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya anemia. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang nutrisi selama kehamilan. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian deskriptif menggunakan metode observasional dengan pendekatan
cross sectional. Analisa data secara univariat. Populasi dari penelitian ini yaitu 65 responden
dengan sampel 25 responden dengan teknik simple random sampling. Dari penelitan
didapatkan bahwa tingkat pengetahuan ibu hamil tentang nutrisi selama kehamilan
berpengetahuan baik 72%. Diharapkan tenaga kesehatan bisa membentuk kelas ibu hamil
agar penyuluhan tentang nutrisi selama kehamilan dan contoh menu makanan selama
kehamilan dapat diberikan pada ibu hamil.
Kata Kunci : Tingkat Pengetahuan, Ibu hamil, Kebutuhan Nutrisi
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PENDAHULUAN
Target

Millenium

Development

satunya

karena perdarahan. Perdarahan

Goals (MDG's) telah disepakati tepatnya

dalam kehamilan bisa di sebabkan karena

pada September 2000. Tujuannya yaitu

kekurangan darah atau anemia (Manuaba,

mempercepat pembangunan manusia dan

2007). Anemia adalah berkurangnya kadar

sekaligus

hemoglobin (Hb) dalam darah. Hb adalah

mempercepat

pembangunan

negara secara keseluruhan melalui delapan

komponen

tujuan yang ditargetkan tercapai pada 2015.

(eritrosit) yang berfungsi menyalurkan

Pada kenyataan yang ada menurut Dinas

oksigen

Kesehatan Propinsi Jawa Tengah pada

berkurang maka jaringan tubuh

2012 angka kematian ibu (AKI) Di Jawa

kekurangan

Tengah

116,34/100.000

Terjadinya anemia pada kehamilan dapat

kelahiran hidup. Berdasarkan data Dinas

disebabkan oleh defisiensi besi, kekurangan

Kesehatan Propinsi Jawa Tengah pada

asam folat dan gangguan hemoglobin,

2012 di Kabupaten kudus terdapat angka

sedangkan anemia yang paling banyak

kematian ibu yang mencapai 15/100.000

adalah

kelahiran hidup. Jadi dapat disimpulkan

(Manuaba, 2007). Menurut Farrer Hellen

bahwa angka kematian ibu (AKI) baik di

(2001)

Indonesia, Jawa Tengah dan Kudus masih

defisiensi besi disebabkan oleh asupan zat

tergolong cukup tinggi.

besi dari makanan yang tidak memadai,

mencapai

ke

didalam

sel

seluruh

oksigen

anemia

karena

menjelaskan

darah

tubuh,

merah

jika

akan

(Sinsin,

2008).

defisiensi

bahwa

Hb

besi

anemia

Kematian pada ibu tidak hanya

absorbsi yang jelek, dan hiperemesis.

terjadi pada masa persalinan dan nifas saja

Anemia yang terjadi dalam kehamilan perlu

tetapi

kehamilan

ditangani dengan segera karena jika tidak

(Manuaba, 2001). Dalam kehamilan angka

segera ditangani akan berdampak pada ibu

kematian ibu yang paling tinggi salah

diantaranya

juga

karena

masa
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bisa

terjadi

perdarahan,

abortus, persalinan premature, perdarahan

sisanya 60% digunakan untuk kebutuhan

karena atonia uteri, payah jantung pada

ibunya

(Mellyna

anemia yang berat, mudah terjadi infeksi,

karena

itu

hingga kematian ibu. Selain berdampak

kehamilan sangat diperlukan oleh seorang

pada

selama

ibu hamil di dalam merencanakan menu

kehamilan juga berdampak pada bayinya

makanannya, karena jika seorang ibu tidak

diantaranya bisa terjadi lahir premature,

memahaminya

BBLR, mikrosomia, dismaturitas, cacat

makanan

bawaan, kekurangan cadangan besi, hingga

keluhan-keluhan

kematian

trimesternya

ibu,

kekurangan

perinatal,

nutrisi

terjadi

ganngguan

pertumbuhan didalam rahim atau setelah

Hulliana,2007).

pengetahuan

akan

gizi

sulit

terutama

untuk

kehamilan

tentang

Oleh
selama

mengatur
menangani
pada

tiap

kebutuhan

gizi

(Wibisono Hermawan, 2009).

dilahirkan, (Manuaba, 2007)

Berdasarkan

studi

pendahuluan

Asupan gizi sangat menentukan

yang peneliti lakukan pada tanggal 11

kesehatan ibu hamil dan janin yang

Maret 2013 terhadap 5 ibu hamil mereka

dikandungnya.

kehamilan

menyampaikan sudah pernah mendapatkan

kebutuhan gizi akan meningkat sebesar

informasi saat awal kehamilan dari bidan

15%

tentang

dibandingkan

wanita

normal.

dibutuhkan
(uterus),
darah,

Pada

untuk

payudara
plasenta,

masa

dengan

kebutuhan

nutrisi

selama

kehamila.

Peningkatan

gizi

Berdasarkan hasil wawancara langsung 2

pertumbuhan

rahim

dari ibu hamil tersebut menyampakan

volume

bahwa mereka belum mengerti tentang

(mammae),

dan

dampak kekurangan nutrisi dan macam-

(Hulliana

macam nutrisi yang sangat dibutuhkan

Mellyna,2007). Makanan yang dikonsumsi

selama kehamilan, sedangkan 3 ibu hamil

oleh ibu hamil akan digunakan untuk

menyampaikan

pertumbuhan

mengerti tentang macam-macam nutrisi

pertumbuhan

air

ketuban

janin

janin

sebesar

40%

dan
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mereka

hanya

belum

yang sangat dibutuhkan pada saat hamil,

macam-macam nutrisi selama kehamilan.

sehinggan dapat disimpulkan berdasarkan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

hasil wawancara tersebut masih banyak ibu

tingkat pengetahuan ibu hamil tentang

hamil

nutrisi selama kehamilan.

yang

belum

mengerti

tentang

METODE
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Variable
penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu hamil tentang nutrisi selama kehamilan.
populasi dalam penelitian ini adalah ibu-ibu hamil yang datang di BPM Lusy Hemawati
Mejobo Kudus rata-rata tiap bulan sejumlah 65 orang. Teknik pengambilan sampe secara
teknik simple random sampling dan didapatkan sampel sebesar 25 orang. Penelitian
dilaksanakan tanggal tanggal 1-13 April 2013. pengumpulan data menggunakan kuesioner
dan hasil dianalisa secara univariat.
HASIL DAN BAHASAN
A. HASIL
1. Karakteristik responden berdasarkan umur
Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Umur
Umur
20 – 25 tahun
26 – 30 tahun
31 – 34 tahun
Jumlah

Frekuensi
15
5
5
25

Persentase
60%
20%
20%
100%

2. Karakteristik responden berdasarkan paritas
Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Paritas
Paritas
Primi
Multi
Jumlah

Frekuensi
11
14
25

Persentase
44%
56%
100%
44

3. Karakteristik responden berdasarkan usia kehamilan
Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Usia Kehamilan
Usia Kehamilan
(Trimester)
Trimester I
Trimester II
Trimester III
Jumlah

Frekuensi

Persentase

9
5
11
25

36%
20%
44%
100%

4. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan
Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan
SD
SMP
SMA
Jumlah

Frekuensi
4
7
14
25

Persentase
16%
28%
56%
100%

5. Karakteristik responden berdasarkan karakteristik pengetahuan
Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan karakteristik pengetahuan
Karakteristik Pengetahuan
Pengertian Nutrisi Selama Kehamilan
Kebutuhan Nutrisi Setiap Trimesternya
selama Kehamilan
Macam-macam Nutrisi yang
dibutuhkan selama kehamilan
Manfaat Nutrisi Selama Kehamilan
Dampak Kekurangan Nutrisi Selama
Kehamilan

Baik
77%
75%

Kurang
23%
25%

Persentase
100%
100%

80%

20%

100%

77%
85%

23%
15%

100%
100%

6. Tingkat Pengetahuan ibu hamil tentang nutrisi
Table 6. Tingkat Pengetahuan ibu hamil tentang nutrisi
Tingkat Pengetahuan
Jumlah
Persentase
Baik
18
72%
Cukup
7
28%
Kurang
0
0%
Jumlah
25
100
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B. BAHASAN
Karakteristik pertama yaitu
didapatkan

data

bahwa

umur

pengalaman dalam mengisi kuesioner

rata-rata

penelitian. Hal ini sesuai dengan teori

responden berumur 20-25 tahun. Usia

dari

ini termasuk pada usia reproduktif yang

menjelaskan tentang cara memperoleh

ditandai

pengetahuan

dengan

matangnya

organ

Notoadmojo,

(2003)

yang

khususnya

melalui

reproduksi. Menurut Wawan (2010)

pengalaman pribadi dapat digunakan

yang menjelaskan bahwa semakin cukup

sebagai

umur, tingkat kematangan dan kekuatan

pengetahuan dengan cara mengulang

seseorang akan lebih matang dalam

kembali

berfikir dan bekerja.

diperoleh

Hasil penelitian berdasarkan paritas

permasalahan yang dihadapi dimasa

didapatkan hasil bahwa responden yang

lalu.

sudah pernah hamil dan melahirkan

didapatkan

sebanyak 56% dan terdapat 44% yang

responden berpendidikan terakhir SMA

memasuki usia kehamilan trimester III.

56%,

Dapat

pengetahuan responden tentang nutrisi

disimpulkan

responden

sudah

pengalaman

yang

kehamilan

termasuk

bahwa

rata-rata

mendapatkan
cukup
nutrisi

upaya

untuk

pengalaman

memperoleh

yang

dalam

memecahkan

Berdasarkan

segi

hasil

sehingga

pernah

pendidikan

bahwa

rata-rata

didapatkan

selama

kehamilan

tentang

Wawan

(2010)

selama

diperlukan

baik.

rata-rata

Menurut

pendidikan

untuk

mendapatkan

kehamilan. Hasil observasi menunjukan

informasi

bahwa di BPM Lusy setiap ibu hamil

menunjang keselamatan sehingga dapat

trimester I diberikan KIE tentang gizi

meningkatkan kualitas hidup.

selama kehamilan. Hal tersebut dapat

Hasil penelitian memang menunjukkan

dijadikan

bahwa

responden

sebagai

suatu
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misalnya

sangat

banyak

hal-hal

responden

yang

yang

pengetahuan baik. Tetapi ada juga

kehamilan akan kesulitan. Hal ini sesuai

responden yang berpengetahuan kurang

dengan teori dari Notoadmojo (2003)

pada indikator penelitian tentang nutrisi

yang menjelaskan Pengalaman pribadi

selama kehamilan. Hal tersebut mungkin

pun dapat digunakan sebagai upaya

terjadi

observasi

memperoleh pengetahuan dengan cara

hanya

mengulang kembali pengalaman yang

dilakukan pada usia kehamilan trimester

pernah diperoleh dalam memecahkan

I sehingga untuk mengingat kembali

permasalahan yang dihadapi masa lalu.

karena

menunjukan

hasil

bahwa

KIE

(recall) semua indikator nutrisi selama

SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
Dari penelitian yang telah dilakukan

pendidikan

dapat disimpulkan bahwa karakteristik

pengetahuan tentang nutrisi selama

responden sebagian besar berumur 20-

kehamilan

25 tahun (60%), multiparitas (56%),

berpengetahuan baik (72%)

hamil

trimester

III

(44%),

SMA

(56%).Tingkat

sebagian

besar

dan

B. SARAN
Diharapkan bisa membentuk kelas ibu

serta untuk peneliti selanjutnya bisa

hamil agar penyuluhan tentang nutrisi

menggunakan penelitian ini sebagai

selama kehamilan dan contoh menu

bahan

makanan selama kehamilan bisa terus

pengembangan penelitian selanjutnya.

disampaikan melalui kelas ibu tersebut
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pertimbangan

untuk
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