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Abstract 

 

The research purpose was analyzed effect of education using anemic booklets on 

knowledge and compliance of pregnant women in Fe tablets consumption at Puskesmas Gajahan 

Surakarta.This is pre-experimental design of one group pretest-post test. The population is all 

pregnant women in Puskesmas Gajahan, Surakarta. Sample of 60 respondents. This research 

conducted at Puskesmas Gajahan Surakarta. Knowledge criteria are good >80%, medium 60-80% 

and less <60%. Fe tablet consumption compliance criteria is compliant taking Fe tablets > 90% 

and non-compliant, taking Fe tablets < 90%. Data analysis techniques used univariate, bivariate, 

multivariate analysis. The results showed that 1) Marginal Homoginity Test result, P value = 0.000 

(p < 0.05) means there is effect of educational using anemia booklet on knowledge in pregnant 

women at Puskesmas Gajahan of Surakarta City. 2) McNemartest result, P value = 0,000 (p < 

0.05) means there is effect of educational using anemia booklet to compliance FE tablets 

consumption in pregnant women at Puskesmas Gajahan. 3) Multivariat Analysis of Variancetest 

result obtainedsig.value of 0,000 (< 0,05) then education using booklet affect to knowledge and 

compliance in FE tablets consumption.This research can be concluded that education using 

anemia booklet has significant effect on the knowledge and compliance of pregnant women in Fe 

tablets consumption at Puskesmas Gajahan Surakarta. 
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1. PENDAHULUAN 

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, di 

antaranya dapat dilihat dari indikator Angka 

Kematian  Ibu  (AKI).  AKI  adalah  jumlah  

kematian  ibu  selama  masa  kehamilan,  

persalinan  dan  nifas  yang disebabkan  oleh  

kehamilan,  persalinan,  dan  nifas  atau  

pengelolaannya  tetapi  bukan  karena sebab-

sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di 

setiap 100.000 kelahiran hidup.  Indikator ini 

tidak hanya mampu menilai program kesehatan 

ibu, tetapi juga mampu menilai derajat 

kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya 

terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik 

dari  sisi  aksesibilitas  maupun  kualitas.  

Secara  umum  terjadi  penuruan  kematian  ibu  

selama  periode 1991-2015.  Terjadi  penurunan  

AKI  di  Indonesia  dari  390  pada  tahun  1991  

menjadi  305  pada  tahun 2015 (Kementerian 

Kesehatan RI, 2017). 

AKI  mencerminkan  risiko  yang  dihadapi  

ibu-ibu  selama kehamilan  sampai  dengan  

paska  persalinan  yang  dipengaruhi  oleh  

status  gizi  ibu, keadaan sosial ekonomi, 

keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang 

kehamilan, kejadian  berbagai  komplikasi  pada  

kehamilan  dan  kelahiran,  tersedianya  dan 

penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan 

ternasuk pelayanan prenatal dan obstetri. 

Tingginya  angka  kematian  ibu  menunjukkan  

keadaan  sosial  ekonomi  yang  rendah dan  

fasilitas  pelayanan  kesehatan  termasuk  
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pelayanan  prenatal  dan  obstetri  yang rendah 

pula (Dinas Kesehatan Jawa Tengah, 2018). 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia 

tahun 2019 sebanyak 4221orang, di Jawa 

Tengah sebanyak 416 orang. Penyebab 

kematian ibu itu antara perdarahan, hipertensi 

dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem 

peredara darah, gangguan metabolik, dan 

ganggula lainnya (Kementerian Kesehatan, 

2019). Dengan  demikian  Angka  kematian  ibu 

Provinsi  Jawa  Tengah  juga  mengalami  

penurunan  dari  88,05  per  100.000  kelahiran 

hidup pada tahun 2017 menjadi 78,60 per 

100.000 kelahiran hidup pada tahun 2018. 

Sebesar  57,24  persen  kematian  maternal di 

Jawa Tengah terjadi  pada  waktu  nifas,  25,42 

persen  pada  waktu  hamil,  dan  sebesar  17,38  

persen  pada  waktu  persalinan. Sementara  

berdasarkan  kelompok  umur,  kejadian  

kematian  maternal  terbanyak adalah pada usia 

20-34 tahun sebesar 65,08 persen, kemudian 

pada kelompok umur >35 tahun  sebesar  31,35  

persen  dan  pada kelompok  umur  <20 tahun  

sebesar  3,56 persen (Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Tengah, 2018). Angka Kematian ibu di 

Kota Surkarta tahun 2018  yaitu  41,61  per  

100.000 kelahiran  hidup,  sehingga  mencapai  

target  yang  diharapkan  yaitu  50  per 100.000 

kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Kota 

Surakarta, 2018). 

Kematian ibu dapat disebabkan oleh 

penyebab obstetrik langsung dan tidak  

langsung.  Salah  satu  penyebab  tidak  

langsung  kematian  ibu  adalah penyakit yang 

mungkin telah terjadi sebelum kehamilan dan 

diperburuk oleh kehamilan  itu sendiri,  

diantaranya  adalah  anemia.  Anemia  

merupakan  salah satu  masalah kesehatan  

masyarakat  yang  masih  banyak  terjadi  di  

seluruh dunia terutama di negara-negara 

berkembang (Nur Dewi Kartikasari, 2010).  

Sampai  saat  ini  anemia  masih 

merupakan penyebab tidak langsung kematian 

obstetri  ibu  yang  utama.  Anemia  dalam 

kehamilan  dapat  memberi  dampak  kurang 

baik  bagi  ibu,  baik  selama  masa  kehamilan, 

persalinan  maupun  selama  masa  nifas  dan 

masa  selanjutnya.  Gangguan  atau  hambatan 

pada pertumbuhan sel tubuh maupun sel otak 

pada  janin  dapat  terjadi  akibat  keadaan 

kekurangan  besi  (Fe)  yang  dialami  oleh  ibu 

hamil.  Pada  ibu  hamil,  keadaan  kekurangan 

besi  (Fe)  ini  dapat  menyebabkan 

meningkatkan  resiko  kematian  janin  selama 

periode  prenatal,  keguguran,  bayi  lahir 

sebelum  waktunya,  bayi  berat  lahir  rendah 

(BBLR),  memicu  hipertensi  dan  gagal  

jantung saat  kehamilan,  perdarahan  sebelum  

serta pada waktu melahirkan, dan bahkan 

kematian ibu  dan  bayi  merupakan  resiko  

yang  dihadapi oleh  ibu  hamil  yang  

mengalami  anemia  berat. Secara  keseluruhan  

20-40%  dari  50.000 kematian  maternal  juga  

disebabkan  anemia saat kehamilan (Novita Sari 

Dewi dan Akhmad Muttaqin, 2014). 

World  Health  Organization  (WHO) 

dalam  Worldwide  Prevalence  of  Anemia 

tahun  2015  menunjukkan  bahwa prevalensi  

anemia  di  dunia  berkisar  40-88%.Di  Asia  

Tenggara,  25-40%  remaja putri  mengalami    

kejadian  anemia  tingkat ringan  dan  berat.  

Jumlah  penduduk  usia remaja  (10-19  tahun)  

di  Indonesia  sebesar  26,2%  yang  terdiri  dari  

50,9%  laki-laki dan 49,1% perempuan 

(Kementerian Kesehatan RI, 2018). 

Faktor  resiko  terjadinya  anemia  dalam  

kehamilan  adalah  rendahnya asupan  zat  besi,  

absorpsi  zat  besi  rendah,  yang  dapat  

disebabkan  dari konsumsi  makanan  yang  

mengandung  fitat  dan  fenol  serta  rendahnya 

konsumsi  tablet  zat  besi.  Pemerintah  

Indonesia  sudah melakukan  upaya  

penanggulangan  anemia,  di  antaranya  dengan 

memberikan  Tablet  Tambah  Darah  (TTD) 

sebanyak  90  tablet  selama  masa kehamilan  

pada  wanita  hamil.  Pendistribusian  TTD  

juga  telah  dilakukan melalui Puskesmas dan 

Posyandu (Aditianti, dkk, 2015). 

Program  penanggulangan  anemia  yang  

dilakukan  pada  ibu  hamil dilaksanakan  

dengan memberikan  90 tablet  Fe kepada  ibu  

hamil  selama  periode kehamilannya. Cakupan 

ibu hamil mendapat 90 tablet Fe di Provinsi 

Jawa Tengah pada  tahun  2018  sbesar  92,05  

persen,  menurun  bila  dibandingkan  dengan 

cakupan  tahun  2017  yaitu  92,64  persen 

(Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, 2018). 

Capaian distribusi tablet Fe3 (90 tablet) 

tahun 2018 di Kota Surakarta sebesar 97,67%  

meningkat  bila  dibandingkan  dengan  Tahun  



2017  (97,49%),  dan sudah di atas target 

Kementerian Kesehatan sebesar 95%. Jika 

dilihat dari peningkatan  prevalensi  Bumil  

Anemia  untuk  Kota  Surakarta  dari  11,2% 

(Tahun 2017)  menjadi 11,5% (tahun 2018), 

maka hal ini berbanding terbalik dengan angka 

capaian distribusi tablet Fe3. Melihat capaian 

distribusi tablet Fe yang sudah baik di Kota 

Surakarta, yang dibutuhkan berikutnya adalah 

adanya personil atau masyarakat yang berperan 

sebagai pengawas minum tablet Fe. Sehingga 

dapat diyakinkan bahwa tablet Fe yang telah 

diterima oleh ibu hamil memang benar-benar 

diminum sesuai ketentuan (Dinas Kesehatan 

Kota Surakarta, 2018).   

Distribusi tablet Fe ditujukan untuk 

mengurangi kasus kurang darah (anemia) pada 

ibu hamil. Program pemberian tablet Fe gratis 

baru terbatas pada ibu hamil karena besarnya 

dana yang dibutuhkan untuk bisa menyediakan 

tablet Fe bagi seluruh ibu hamil minimal 90 

tablet per ibu hamil, juga terkait dampak resiko  

terhadap  kematian  ibu  yakni  akibat  karena  

perdarahan,  sebab perdarahan  saat  kehamilan,  

persalinan  dan  nifas  berhubungan  dengan 

kondisi  Status  Anemia  dengan  salah  satu  

antisipasi  anemia  dengan  pemberian Fe 90 

(Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2018). 

Kepatuhan terhadap konsumsi tablet 

tambah darah di Indonesia masih rendah, yang 

secara umum diakibatkan oleh rendahnya 

pengetahuan mengenai  tablet  tambah  darah,  

diantaranya  adalah  tentang  efek  samping, 

penyerapan  besi,  makanan  dan  obat  yang  

mengganggu  penyerapan  besi serta  mitos  

atau  kepercayaan  yang  salah,  seperti  

anggaan  bahwa  tablet tambah darah adalah 

obat generik sehingga dianggap tidak bagus jika 

terlalu banyak dikonsumsi (Robiatul 

Adawiyani, 2013).  

Pengetahuan  dan  kesadaran  ataupun  

sikap  ibu  akan  pentingnya mengkonsumsi  

tablet  tambah  darah  selama  kehamilan  dapat  

ditingkatkan dengan    dilakukan  tindakan  agar  

dapat  menambah  pemahaman  ibu  hamil 

diantaranya  yaitu  dengan  melakukan  

konselingpada  ibu  hamil. Penyuluhan  

kesehatan  adalah kegiatan  pendidikan  

kesehatan  yang dilakukan  dengan  

menyebarkan  pesan, menanamkan  keyakinan,  

sehingga mansyarakat  tidak  saja  sadar,  tahu  

dan mengerti,  tetapi  juga  mau  dan  bisah 

melakukan  suatu  anjuran  yang  ada 

hubungannya  dengan  kesehatan  (Fitriani, 

2011) 

Rendahnya  pemahaman  pasien  mengenai  

informasi  kesehatan,  juga menyebabkan  

ketidakpatuhan  terhadap  terapi  obat  dan  

instruksi-intruksi kesehatan. Mengenai  

informasi  obat,  fakta  menunjukkan  bahwa  

pasien  dapat lupa  dari  semua  informasi  oral  

yang  diberikan  tenaga  kesehatan. Oleh  

karena  itu  pemberian  bahan  tertulis  yang  

efektif  menyampaikan  informasi obat  dengan  

tepat  menjadi  hal  penting.  Bagi  pasien  

dengan  tingkat  pendidikan rendah (low 

literacy), kombinasi bahan edukasi secara 

tertulis yang mudah dibaca dan  dipahami  

dengan  instruksi  oral  dan  gambar-gambar  

yang  sesuai  dengan budayanya dapat 

meningkatkan kepatuhan terhadap terapi 

(Robiatul Adawiyani, 2013).  

Penggunaan  media  dalam  pembelajaran  

sangatlah  penting  karena dapat  memudahkan  

dalam  menerima  materi,  tetapi  dalam  

menggunakan  media,  kita  harus  mengetahui  

karakteristik  tersebut  sebelum  dipilih  dan 

digunakan dalam suatu konseling agar tujuan 

yang diharapkan dapat tercapai (Aini, 2010).  

Media  booklet anemia merupakan  salah  satu  

media  dengan  lembaran lipat  yang  memiliki  

banyak  informasi  tentang  kesehatan  dapat  

digunakan untuk membantu berjalannya 

konseling kesehatan (Robiatul Adawiyani, 

2013).  

Hasil  penelitian  Niken  Purbowati  (2016)  

tentang  pengaruh  konseling menggunakan  

lembar  balik  dan  leaflet  terhadap  kepatuhan  

Ibu  hamil mengkonsumsi  tablet  besi  

didapatkan  kepatuhan  konsumsi  tablet  besi  

lebih tinggi pada kelompok perlakuan (89,7%) 

daripada kelompok kontrol (25,9%).  

Puskesmas  Gajahan Kota Surakarta 

merupakan  salah  satu  puskesmas  yang berada  

di  Kota  Surakarta Jawa Tengah.  Puskesmas  

Gajahan telah  mendistribusikan tablet  tambah  

darah  untuk  Ibu  hamil  disetiap  tahunnya.  

Hasil  wawancara awal,  bahwa  di  Puskesmas  

Gajahan pada  saat  pendistribusian  tablet 

tambah  darah  tidak  dilakukan  konseling  



tetapi  hanya  memberikan  informasi tentang  

tablet  tambah  darah.  Selain  itu  di  

Puskesmas  Gajahan belum melihat  tingkat  

kepatuhan  ibu  hamil  dalam  mengkonsumsi  

tablet  tambah darah. 

Pemberian booklet anemia ini diharapkan 

dapat membantu tenaga kesehatan lainnya 

terkait pemberian informasi tentang TTD yang 

efisien kepada setiap ibu hamil dan keluarga ibu 

hamil. Karena tidak terikat oleh waktu kerja, 

poin-poin informasi yang ingin diberikan dapat 

tersampaikan dengan baik sehingga dapat 

digunakan dalam praktek pelayanan kesehatan 

secara luas. Akan tetapi, pengaruh metode 

edukasi ini terhadap pengetahuan dan 

kepatuhan pasien perlu dibuktikan. Oleh karena 

itu dilakukan penelitian tentang pengaruh 

pemberian booklet anemia terhadap 

peningkatan pengetahuan dan kepatuhan 

Konsumsi Tablet Fe di Wilayah Kerja 

Puskesmas Gajahan Kota Surakarta. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini menerapkan 

rancangan pre-eksperimen One Group Pretest-

Post test Design. Penelitian ini dilaksanakan 

dengan melaksanakan observasi sebanyak dua 

kali sebelum eksperimen (pretest) dan sesudah 

eksperimen (posttest) pada subjek penelitian. 

Tujuan one group pre test-post test design ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh tindakan 

terhadap kelompok eksperimen (Sugiyono, 

2016). 

Populasi pada penelitian ini adalah semua 

ibu hamil di Puskesmas Gajahan Kota 

Surakarta sebanyak 187 orang. sampel dalam 

penelitian ini adalah ibu hamil di Puskesmas 

Gajahan berjumlah 60 sampel. Varabel 

independen dalam penelitian ini adalah edukasi 

dengan media booklet. Varabel dependen dalam 

penelitian ini adalah pengetahuan dan 

kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi 

Tablet Fe.Kriteria pengetahuan baik jika skor 

>80%, Pengetahuan sedang jika 60-80% dan 

Pengetahuan kurang jika <60%  (Robiatul 

Adawiyani, 2013). Kriteria kepatuhan, patuh 

apabila mengkonsumsi Tablet Fe > 90% dan 

tidak  patuh  apabila  mengkonsumsi Tablet Fe 

< 90% (Robiatul Adawiyani, 2013). 

Penelitian ini menggunakan uji validasi 

dengan rumus product momentdan reliabilitas 

instrumen diuji dengan Alpha Chronbach. Uji 

normalitas menggunakn Kolmogorov-Smirnov 

dengan menggunakan komputer program SPSS 

22.0. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis univariat, bivariat, dan 

multivariat.  

Analisis univariat menggunakan statistik 

analitik untuk melaporkan hasil penelitian baik 

dalam bentuk distribusi frekuensi ataupun 

persentase (%) dalam setiap item atau 

variabel.Analisis bivariat menggunakan 

marginal homoginity test dan uji McNemar 

dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 

0,05). Uji multivariat dilaksanakan dengan 

prosedur uji Manova. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

a. Analisis Univariat 

Tabel 1Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur 

Usia 
Jumlah 

Responden 
% 

20-25 tahun 22 36,67% 

26-30 tahun 19 31,67% 

30-35 tahun 15 25,00% 

> 35 tahun 4 6,67% 

Jumlah 60 100,00% 

 

Tabel 2Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia 

Kehamilan  

Pendidikan 
Jumlah 

Responden 
% 

Trimester I 13 21,67% 

Trimeter II 29 48,33% 

Trimester III 18 30,00% 

Jumlah 60 100,0% 

 

Tabel 3Distribusi Frekuensi Berdasarkan 

Pendidikan 

Pendidikan  
Jumlah 

Responden 
% 

Tidak Tamat SD 0 0,00% 

SD 1 1,67% 

SLTP 10 16,67% 

SLTA 27 45,00% 

Akademi/PT 22 36,67% 

Jumlah 60 100,0% 



Tabel 4.Distribusi Frekuensi Berdasarkan 

Pekerjaan  

Pendidikan 
Jumlah 

Responden 
% 

Bertani  0 0,00% 

Wiraswasta 12 20,00% 

PNS/Swasta 18 30,00% 

Karyawan/Buruh 18 30,00% 

Tidak Bekerja 12 20,00% 

Jumlah 60 100,0% 

 

Tabel5Tingkat Pengetahuan Responden 

Tingkat 

Pengetahua

n 

Sebelum 

Tindakan 

Setelah 

Tindakan 

Jumla

h 
% 

Jumla

h 
% 

Kurang  4 6,67 0 0,00 

Sedang 29 48,33 12 20,00 

Baik  27 45,00 48 80,00 

Jumlah 60 
100,0

0 
60 

100,0

0 

 

Tabel 6Tingkat Kepatuhan Responden 

Tingkat 

Kepatuha

n  

Sebelum 

Tindakan 

Setelah 

Tindakan 

Jumla

h 
% 

Jumla

h 
% 

Patuh  32 53,33 57 95,00 

Tidak 

Patuh  
28 46,67 3 5,00 

Jumlah 60 
100,0

0 
60 

100,0

0 

 

b. Analisis Bivariat 

Tabel 7 Uji Bivariat pengaruh edukasi 

menggunakan booklet anemia terhadap 

pengetahuan ibu hamil dalam mengkonsumsi 

tablet FE 

Variabel Mean SD 
Peningkatan 

Mean 

Sig p 

value 

Pre 76,25 10,99 
8,39 0,000 

Post 84,64 7,38 

 

Tabel 8 Uji Bivariat pengaruh edukasi 

menggunakan booklet anemia terhadap 

kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi 

tablet FE 

Variabel Mean SD 
Peningkatan 

Mean 

Sig p 

value 

Pre 88,81 7,60 
9,40 0,000 

Post 98,21 4,29 

c. Analisis Multivariat  

Tabel 9 Multivariate test  

Effect Sig 

Intercept Pillai's Trace   

Wilks' Lambda   

Hotelling's Trace   

Roy's Largest Root   

.000 

.000 

.000 

.000 

 

PEMBAHASAN 

1. Tingkat Pengetahuan mengenai 

Konsumsi Tablet FE  

Hasil analisis data menunjukkan bahwa 

sebelum dilakukan edukasi menggunakan 

booklet anemia, tingkat pengetahuan responden 

kurang sebanyak 4 orang atau 6,67%, sedang 

sebanyak 29 orang atau 48,33%, dan baik 

sebanyak 27 orang atau 45,00%. Setelah 

dilaksanakan edukasi menggunakan booklet 

anemia tingkat pengetahuan responden 

meningkat menjadi tingkat pengetahuan kurang 

tidak ada, tingkat pengetahuan sedang sebanyak 

12 responden atau 20,00%, dan tingkat 

pengetahuan baik sebanyak 48 orang atau 

80,00%.Nilai  rata-rata  tingkat pengetahuan 

sebelum diberikan  edukasi menggunakan 

booklet anemia sebesar  76,25 dengan  kategori  

tingkat pengetahuan sedang dan rata-rata 

tingkat pengetahuan sesudah diberikan edukasi 

menggunakan booklet anemia sebesar 84,64 

dengan  kategori  tingkat pengetahuan baik,  

nilai  rata-rata  peningkatan tingkat pengetahuan 

setelah diberikan edukasi menggunakan booklet 

anemia sebesar 8,39. Data ini menunjukkan 

bahwa edukasi menggunakan booklet anemia 

mampu meningkatkan pengetahuan mengenai 

konsumsi tablet FE ibu hamil di Puskesmas 

Gajahan Kota Surakarta. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Robiatul Adawiyani (2013) yang 

menyatakan bahwa pengetahuan ibu hamil 

meningkat setelah dilaksanakan edukasi 

menggunakan booklet anemia. Pengetahuan  

merupakan  domain  yang  sangat  penting  

dalam membentuk tindakan seseorang yaitu 



tahu (mengingat kembali sesuatu yang spesifik  

dan  rangsangan  yang  telah  diterima),  

memahami  (menjelaskan secara  benar  tentang  

objek  yang  diketahui  secara  benar),  aplikasi 

(menggunakan  materi  dengan  kondisi  yang  

benar),  analisis  (kemampuan menjabarkan  

suatu  objek  ke  dalam  komponen-komponen  

di  dalam  satu struktur  organisasi  dan  masih  

ada  kaitannya  satu  sama  lain),  sintesis 

(kemampuan untuk menghubungkan bagian-

bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan),  

evaluasi  yaitu  kemampuan  untuk  melakukan  

penilaian terhadap suatu materi atau objek 

(Fenti Hasnani, 2019). 

Pengetahuan  merupakan  domain  yang  

sangat  penting  dalam membentuk tindakan 

seseorang yaitu tahu (mengingat kembali 

sesuatu yang spesifik  dan  rangsangan  yang  

telah  diterima),  memahami  (menjelaskan 

secara  benar  tentang  objek  yang  diketahui  

secara  benar),  aplikasi (menggunakan  materi  

dengan  kondisi  yang  benar),  analisis  

(kemampuan menjabarkan  suatu  objek  ke  

dalam  komponen-komponen  di  dalam  satu 

struktur  organisasi  dan  masih  ada  kaitannya  

satu  sama  lain),  sintesis (kemampuan untuk 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu 

bentuk keseluruhan),  evaluasi  yaitu  

kemampuan  untuk  melakukan  penilaian 

terhadap suatu materi atau objek (Notoadmojo, 

2012).  

 

2. Tingkat Kepatuhan Konsumsi Tablet FE 

Tingkat kepatuhan ibu hamil dalam 

mengkonsumsi tablet Fe ditentukan dengan 

menghitung sisa tablet Fe yang diberikan 

sebelumnya. Apabila ibu hamil sudah 

mengkonsumsi >90% dari tablet yang diberikan 

maka ibu tersebut dikatakan patuh dan jika 

<90% maka tidak patuh(Robiatul Adawiyani, 

2013).Hasil analisis menunjukkan bahwa 

sebelum dilakukan edukasi menggunakan 

booklet anemia, tingkat kepatuhan responden 

yang patuh mengkonsumsi tablet FE sebanyak 

32 orang atau 53,33% dan responden yang tidak 

patuh sebanyak 28 orang atau 46,67%. Setelah 

dilakukan edukasi menggunakan booklet 

anemia, responden yang patuh mengkonsumsi 

tablet FE sebanyak 57 orang atau 95,00% dan 

responden yang tidak patuh sebanyak 3 orang 

atau 5,00%.Nilai  rata-rata  tingkat kepatuhan 

sebelum diberikan  edukasi menggunakan 

booklet anemia sebesar  88,81 dengan  kategori  

tidak patuh dan rata-rata tingkat kepatuhan 

sesudah diberikan edukasi menggunakan 

booklet anemia sebesar 98,21 dengan  kategori  

patuh,  nilai  rata-rata  peningkatan tingkat 

kepatuhan setelah diberikan edukasi 

menggunakan booklet anemia sebesar 9,40.  

Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi 

menggunakan booklet anemia mampu 

meningkatkan kepatuhan mengkonsumsi tablet 

FE pada ibu hamil di Puskesmas Gajahan Kota 

Surakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang  dilakukan  Robiatul Adawiyani 

(2013) yang menyatakan bahwa kepatuhan ibu 

hamil dalam mengkonsumsi tablet FE 

meningkat setelah dilaksanakan edukasi 

menggunakan booklet anemia. 

Kepatuhan mengkonsumsi tablet besi folat 

merupakan perilaku dimana ibu hamil 

mendukung program suplementasi besi yang 

dilakukan pemerintah untuk mencegah anemia 

pada ibu hamil. Ibu hamil mengonsumsi tablet 

tambah darah setiap hari dan jumlah tablet 

tambah darah yang diminum paling sedikit 90 

tablet berturut-turut selama kehamilan 

(Kemenkes RI, 2015). 

Konsumsi  tablet  besi  adalah suplemen  

tablet  besi  yang  dikonsumsi  ibu  hamil  

selama  kehamilan.  Pada  ibu hamil kecukupan 

zat besi sangat dibutuhkan untuk membantu  

mensuplai oksigen keseluruh  tubuh  ibu  dan  

janin.  Zat  besi  pada  ibu  hamil  adalah  

sekitar  20-30  mg setiap hari, untuk membantu 

mencukupi kebutuhan itu maka diberikan 

suplemen tablet besi bagi setiap ibu hamil, 

setidaknya ibu mengkonsumsi 90 tablet besi 

pada masa kehamilan. Anemia pada ibu hamil 

bukanlah masalah sederhana karena sel darah 

merah mempunyai peranan penting membawa 

nutrisi dan oksigen untuk pertumbuhan janin. 

Upaya untuk meningkatkan kadar Hb sehingga 

dapat menghindari terjadinya anemia pada ibu 

hamil dan pencegahan perdarahan pada saat 

melahirkan maka ibu hamil di berikan tablet 

tambah darah minimal sebanyak 90 tablet (Fe3) 

selama kehamilan. Pemberian tablet Fe tersebut 

belum mencapai target di mana pemerintahan 

pusat menetapkan SPM cakupan pemberian 



tablet Fe3 selama kehamian sebesar 90%. 

Manfaat tablet Fe sangat besar terhadap 

pencegahan anemia pada ibu hamil (Kemenkes 

RI, 2015) 

Faktor risiko utama ketidakpatuhan ibu 

hamil dalam  mengkonsumsi tablet FE adalah 

asupan zat besi yang rendah, penyerapan zat 

besi yang buruk, dan periode kehidupan ketika 

kebutuhan akan zat besi tinggi seperti pada 

masa pertumbuhan, kehamilan, dan menyusui. 

Kekurangan zat gizi lainnya seperti vitamin A, 

B12, folat, riboflavin, dan tembaga (Cu) serta 

adanya penyakit akut dan infeksi kronis seperti 

malaria, kanker, tuberkulosis, dan HIV juga 

dapat meningkatkan risiko anemia (Milman, 

2011). 

 

3. Pengaruh Edukasi Menggunakan 

Booklet Anemia terhadap Pengetahuan 

Mengkonsumsi Tablet FE pada Ibu 

Hamil di Puskesmas Gajahan Kota 

Surakarta 

Berdasarkan  hasil  uji  statistik  Marginal 

Homoginity Test,  α  =  0,05  menunjukkan  

bahwa  P  value = 0,000  (p < 0,05)  yang  

berarti  hasil  p value  < 0,05  maka  Ho =  

ditolak artinya bahwa terdapat pengaruh 

edukasi menggunakan booklet anemia terhadap 

pengetahuan mengenai konsumsi tablet FE pada 

ibu hamil di Puskesmas Gajahan Kota 

Surakarta. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Robiatul 

Adawiyani (2013), kepatuhan minum tablet 

tambah darah dan kadar hemoglobin ibu 

hamil,menunjukkan adanya perbedaan 

pengetahuan yang bermakna pada kelompok 

kontrol dan kelompok uji dengan P value = 

0,000. Hal ini menunjukkan bahwa metode 

edukasi berupa pemberian booklet anemia dapat 

memberi peningkatan pengetahuan pada ibu 

hamil.  

Susilawati dan Sudarmiati (2015) 

menyatakan bahwa pemberian intervensi 

edukasi dengan booklet pada kelompok 

intervensi dan kontrol terdapat perbedaan yang 

bermakna (p value 0,000). Hal ini menunjukkan 

bahwa pemberian edukasi dengan 

menggunakan booklet yang berisi informasi 

tentang anemia dan pentingnya minum tablet 

tambah darah dapat meningkatkan pengetahuan 

sehingga meningkatkan pula kepatuhan dalam 

minum tablet tambah darah pada ibu hamil.  

Dalam hal ini, edukasi yang diberikan baik 

berupa konseling maupun dengan cara lainnya 

sangat berpengaruh besar pada peningkatan 

pengetahuan ibu. Akan tetapi pemberian 

edukasi harus diberikan secara terus-menerus 

agar informasi yang diberikan dapat tersimpan 

dan selalu diingat oleh Ibu. Karena semakin 

sering ibu terpapar informasi maka 

pengetahuannya juga akan semakin baik 

(Vernissa,  Andrajati,  dan  Supardi 2017). 

Peningkatan informasi yang diberikan 

kepada ibu hamil akan berdampak pada 

peningkatan pengetahuan tentang tablet tambah 

darah. Setelah memahami tablet tambah darah, 

maka ibuakan melakukan evaluasi pada 

perilaku dalam mengkonsumsi tablet tambah 

darah. Ketika ibu merasa bahwa perilaku 

kurang tepat, maka ibuakan memilih perilaku-

perilaku yang lebih baik, sehingga 

meningkatkan sikap terhadap konsumsi tablet 

tambah darah (Astuti Setiawati dan Baiq Iin 

Rumintang, 2018). 

 

4. Pengaruh Edukasi Menggunakan 

Booklet Anemia terhadap Kepatuhan 

dalam Mengkonsumsi Tablet FE pada 

Ibu Hamil di Puskesmas Gajahan Kota 

Surakarta 

Berdasarkan  hasil  uji  McNemar,  α  =  

0,05  menunjukkan  bahwa  P  value = 0,000  (p 

< 0,05)  yang  berarti  p value < 0,05  maka  Ho 

=  ditolak artinya bahwa terdapat pengaruh 

edukasi menggunakan booklet anemia terhadap 

kepatuhan dalam  mengkonsumsi tablet FE 

pada ibu hamil di Puskesmas Gajahan Kota 

Surakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Robiatul Adawiyani (2013) yang 

menyatakan bahwa pemberian booklet anemia 

berpengaruh terhadap  kepatuhan ibu hamil 

dalam mengonsumsi TTD pada kelompok uji 

(diberi booklet anemia) dibandingkan dengan 

kelompok kontrol (tidak diberi booklet anemia). 

Edukasi pasien merupakan salah satu pilar 

penting untuk mengoptimalkan terapi. Jika 

edukasi dapat dijalankan secara efektif, dapat 

meningkatkan kepatuhan dan pengelolaan diri 

sendiri oleh pasien terhadap penyakitnya. Pada 

penelitian ini edukasi diberikan melalui booklet 



karena ketersediaan tenaga apoteker di sarana 

pelayanan kesehatan dasar di Indonesia, seperti 

puskesmas masih sangat terbatas sehingga 

dengan adanya booklet anemia diharapkan 

dapat mewakili penyampaian informasi 

mengenai penyakit anemia dan penggunaan 

tablet tambah darah (TTD) kepada ibu hamil. 

Booklet dipilih sebagai media edukasi untuk ibu 

hamil karena dibandingkan dengan media 

edukasi visual lainnya, seperti leaflet dan 

poster, informasi yang terdapat di booklet dapat 

lebih banyak dan terinci (Robiatul Adawiyani, 

2013). 

Kegiatan  konseling  terhadap  sasaran  ibu  

hamil membutuhkan  waktu  dan  seni  

tersendiri  untuk  dapat  meyakinkan sehingga  

mau  menerima  informasi  yang  disampaikan  

oleh  tenaga kesehatan. Tahapan tersebut 

melalui proses panjang dari hanya sekedar tahu  

sampai  mau  menerima  gagasan  baru,  yaitu  

teratur  mengkonsumsi tablet besi. Kegiatan 

konseling ini perlu diulang, sehingga ibu hamil 

mau menerima  isi  pesan  dan  mengadopsi  

gagasan  baru  (Niken  Purbowati, 2016). 

Pengetahuan  berperan penting  dalam  

menentukan  kepatuhan  dalam  mengkonsumsi 

tablet FE,  karena  pengetahuan berpengaruh  

pada  perilaku  ibu  hamil  dalam  menyimpan  

dan  mengkonsumsi tablet FE secara teratur 

setiap harinya. Dengan diberikan materi 

tambahan pada kelas ibu hamil tentang  tablet 

FE ibu  hamil  dapat  lebih  memahami  

seberapa  penting  tablet FE pada  saat  masa 

kehamilan.  Pemberian  demonstrasi  secara  

langsung  cara  minum  tablet FE yang  benar  

juga berpengaruh dalam meningkatkan daya 

ingat ibu hamil dan perlu sering dibicarakan 

dalam kelas ibu hamil (Sarah, 2016).   

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sulastijah 

(2015) yang menyatakan kepatuhan pada 

kelompok kelas ibu hamil relatif lebih baik. Ini 

bisa terlihat  dari  meningkatnya  persentase  

kepatuhan  tiap  bulan,  kendati  persentase  

kepatuhan pada bulan ketiga tidak naik secara 

bermakna. Hal ini disebabkan oleh faktor 

pengetahuan yang  diperoleh  responden  di  

kelas  ibu  hamil  makin  membaik,  ini  sesuai 

dengan  penelitian sebelumnya yang 

menyebutkan bahwa pengetahuan ibu hamil 

tentang anemia defisiensi besi akan 

berpengaruh terhadap kepatuhan mengonsumsi 

tablet besi responden (Sulastijah,  Sumarni, dan 

Helmyati, 2015). 

Pada masa pandemi ini, kepatuhan untuk 

mengkonsumsi table Fe sangat diperlukan oleh 

ibu hamil karena adanya risiko anemia bagi ibu 

hamil yang kekurangan zat besi. Anemia dapat 

menurunkan daya tahan tubuh sehingga jika 

tidak segera di atasi, maka risiko terinfeksi 

COVID-19 akan menjadi lebih besar. Karena 

itu, upaya pencegahan anemia harus terus 

diupayakan, baik oleh pemerintah, maupun 

individu. Salah satu caranya dengan makanan 

bergizi seimbang, terutama yang kaya zat besi, 

sehingga semua kebutuhan gizi bagi tubuh 

dapat terpenuhi (www.gaya.tempo.co.id). 

Ibu hamil menjadi salah satu kelompok 

yang harus mendapatkan perhatian ekstra di 

tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. 

Kelompok ibu hamil harus dalam kondisi sehat 

bebas anemia, yang nantinya akan menjaga agar 

bayi dalam kandungan sehat sehingga bisa 

terbebas pula dari stunting.  Kepatuhan ibu 

hamil untuk mengkonsumsi Tablet Fe di masa 

pandemi semakin meningkat seiring dengan  

adanya kesadaran untuk menjaga imunitas 

tubuh. Pada masa pandemi ini ibu hamil 

mendapatkan perhatian yang sangat serius dari 

pemerintah, sehingga kesadaran ibu hamil 

untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan 

imunitas terus mengalami peningkatan 

(www.cnbcindonesia.com).  

 

5. Pengaruh Edukasi Menggunakan 

Booklet Anemia terhadap Pengetahuan 

dan Kepatuhan dalam Mengkonsumsi 

Tablet FE pada Ibu Hamil di Puskesmas 

Gajahan Kota Surakarta. 

Hasil  Multivariat Analysis of Variancetest 

menjelaskan bahwa uji statistik pillai’s trace, 

wilks’ Lambda, Hotelling Trace, Roy’s Larget 

Root   didapat nilai signifikannya 0,000, dimana 

0,000 < 0,05 sesuai kriteria dapat disimpulkan 

bahwa edukasi menggunakan booklet 

berpengaruh terhadap pengetahuan dan 

kepatuhan dalam konsumsi tablet FE pada ibu 

hamil di Puskesmas Gajahan Kota Surakarta. 

Edukasi  menggunakan booklet anemia 

sangat  berpengaruh  besar  pada peningkatan  

http://www.gaya.tempo.co.id/
http://www.cnbcindonesia.com/


pengetahuan  dan keptuhan ibu hamil dalam 

mengkonsumsi tablet Fe.  Akan tetapi  

pemberian  edukasi  harus diberikan  secara  

terus-menerus  agar informasi  yang  diberikan  

dapat tersimpan  dan  selalu  diingat  oleh Ibu. 

Karena  semakin  sering  ibu terpapar  informasi  

maka pengetahuannya  juga  akan  semakin baik 

(Waliyo dan Agusanty, 2016)  

Pengetahuan baik dan kurang baik dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

sumber informasi dan faktor pendidikan serta 

lingkungan, semakin banyak orang  mendapat  

informasi  baik  dari  lingkungan  keluarga,  

lingkungan  tetangga, dari  petugas  kesehatan  

maupun  media  cetak  akan  mempengaruhi  

tingkat pengetahuan seseorang (Waliyo dan 

Agusanty, 2016). 

Edukasi dari petugas kesehatan sangat 

berperan dalam  kepatuhan  ibu  hamil  untuk 

mengkonsumsi  tablet  Fe  dengan  mengetahui 

cara meminum tablet Fe, frekuensinya, efek  

samping  dari  tablet  Fe  dan manfaat dari 

mengkonsumsi tablet Fe.  Sejalan  dengan  

penelitian  ini, pada hasil penelitian Esthi Widi 

Astuti (2012) menyebutkan bahwa terdapat  

pengaruh pendidikan  kesehatan  terhadap 

perubahan sikap dalam  mengkonsumsi tablet  

Fe.  

Menurut Rahmawati dkk (2012), ada 

beberapa faktor  yang mempunyai andil cukup  

besar  dalam  mempengaruhi kepatuhan  ibu  

hamil  dalam mengkonsumsi  tablet  besi,  

diantaranya adalah  pengetahuan,  motivasi, 

pelayanan  kesehatan,  dan  peran  serta 

keluarga.  Selain  itu  efek  samping  juga 

berpengaruh  besar  terhadap  kepatuhan ibu  

hamil  dalam  mengkonsumsi  tablet besi.  Efek  

samping  dari  tablet  besi yaitu  mengakibatkan  

nyeri  lambung, mual, muntah, konstipasi, dan 

diare. 

Konsumsi tablet tambah darah merupakan 

salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan zat besi dan sekaligus 

mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil. 

Keberhasilan untuk menghindari anemia ini 

hanya dapat dilakukan apabila ibu patuh dalam 

konsumsi tablet tambah darah tersebut. 

Kepatuhan minum tablet tambah darah terutama 

dipengaruhi oleh keadaran dalam diri ibu akan 

pentingnya menjaga kesehatan pada saat 

kehamilan agar terhindar dari kekurangan zat 

besi yang mengakibatkan anemia dalam 

kehamilan. Perilaku seorang ibu hamil yang 

menyadari pentingnya mengkonsumsi tabelt 

tambah darah setiap hari dapat mengurangi 

ketidakpatuhan ibu hamil untuk minum tablet 

tambah darah akan terhindar dari anemia pada 

kehamilan (Rita Fredi, 2010). 

 

4. KESIMPULAN 

a. Hasil  uji  statistik  Marginal Homoginity 

Test menunjukkan  bahwa  P  value =0,000  

(p < 0,05)  yang  berarti  terdapat pengaruh 

edukasi menggunakan booklet anemia 

terhadap pengetahuan mengenai konsumsi 

tablet FE pada ibu hamil di Puskesmas 

Gajahan Kota Surakarta. 

b. Hasil  uji  McNemar menujukkan  bahwa P  

value =0,000  (p < 0,05)  yang  berarti  

terdapat pengaruh edukasi menggunakan 

booklet anemia terhadap kepatuhan dalam  

mengkonsumsi tablet FE pada ibu hamil di 

Puskesmas Gajahan Kota Surakarta. 

c. Hasil  Multivariat Analysis of Variancetest 

didapat nilai signifikannya 0,000, dimana 

0,000 < 0,05 sehingga disimpulkan bahwa 

edukasi menggunakan booklet berpengaruh 

terhadap pengetahuan dan kepatuhan dalam 

konsumsi tablet FE pada ibu hamil di 

Puskesmas Gajahan Kota Surakarta. 
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