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ABSTRAK 

 

Shanty Natalia. R0106047. Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Bidan 
Tentang Asam Folat Dengan Praktek Suplementasi Asam Folat Kepada Ibu 
Hamil. Program Studi DIV Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
Konsep evidence based menyatakan bahwa pemakaian asam folat pada masa pre dan 
perikonsepsi menurunkan risiko kerusakan otak, kelainan neural, spina bifida, dan 
anencepalus pada janin. Asam folat juga berguna untuk membantu produksi sel darah 
merah, sintesis DNA pada janin dan pertumbuhan plasenta. Adapun lingkup asuhan 
kebidanan pada ibu hamil yang terdapat dalam standar ke-3 kompetensi bidan salah 
satunya adalah mengkaji status nutrisi ibu hamil dan hubungannya dengan 
pertumbuhan janin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara tingkat pengetahuan bidan dengan praktek suplementasi asam folat kepada ibu 
hamil. 
 
Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan  cross 
sectional, Dan sampel diambil secara quota sampling. Subyek penelitian 42 bidan 
praktek swasta wilayah kerja Kota Surakarta.Alat ukur yang digunakan berupa 
kuesioner dan rekam medik. Data dianalisis dengan uji statistik Fisher (α=0,05). 
 
Hasil penelitian dari 42 responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden 
memiliki tingkat pengetahuan tentang asam folat yang cukup yaitu sebesar 21 
responden (50%), sedangkan pada praktek suplementasi asam folat, sebagian besar 
responden melakukannya dengan baik yaitu sebesar 26 responden (61,90%). Hasil uji 
statistik menunjukkan nilai signifikansi 0,483 ( p >0.05). 
 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan antara pengetahuan 
dengan praktek suplementasi asam folat, dalam arti tinggi rendahnya pengetahuan 
seorang bidan tidak mempengaruhi praktek suplementasi asam folat kepada ibu 
hamil. 

Mengesahkan 
Ketua Program Studi DIV Kebidanan Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret 
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MOTTO 

 

 الرَِّحیِم الرَّْحمِن اِهللا ِبْسِم

 اْلَعاَلِمیَن َربِّ لّلِھ اْلَحْمُد

 الرَِّحیِم الرَّْحمـِن

 الدِّیِن َیْوِم َماِلِك

 َنْسَتِعیُن وِإیَّاَك َنْعُبُد ِإیَّاَك

 ِقیَمالُمسَت الصَِّراَط اھِدَنــــا

 الَمغُضوِب َغیِر َعَلیِھْم َأنَعمَت الَِّذیَن ِصَراَط الضَّالِّیَن َوَال َعَلیِھْم 

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 
(Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang) 

 
Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds; 

(Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam) 
 

Most Gracious, Most Merciful 
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(Maha Pemurah lagi Maha Penyayang) 
 

Master of the Day of Judgment 
(Yang menguasai di Hari Pembalasan) 

 
Thee do we worship, and Thine aid we seek. 

(Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta 
pertolongan) 

 
Show us the straight way, 

(Tunjukilah kami jalan yang lurus) 
 

The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace, those whose (portion) is not wrath, 
and who go not astray 

((yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada mereka; bukan (jalan) 
mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Status gizi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan pada masa 

kehamilan (Kusmiyati, dkk. 2008), karena status diet dan nutrisi ibu hamil 

mempunyai dampak langsung pada perjalanan kehamilan dan bayi yang akan 

dilahirkannya (Paath, dkk. 2005). Dibandingkan ibu yang tidak hamil kebutuhan 

ibu hamil akan protein meningkat sampai 68%, asam folat 100%, kalsium 50%, 

dan zat besi 200-300%. Meskipun asam folat dapat dipenuhi oleh nutrisi sehari-

hari, ibu hamil tetap memerlukan tambahan asam folat. Itulah sebabnya 

suplementasi asam folat dianjurkan meskipun status gizi ibu hamil tersebut berada  

pada “jalur hijau” KMS (Kartu Menuju Sehat) ibu hamil (Arisman, 2004). 

 Menurut konsep evidence based bahwa pemakaian asam folat pada masa pre 

dan perikonsepsi menurunkan risiko kerusakan otak, kelainan neural, spina bifida, 

dan anencepalus, baik pada ibu hamil yang normal maupun yang berisiko. Asam 

folat juga berguna untuk membantu produksi sel darah merah, sintesis DNA pada 

janin dan pertumbuhan plasenta (Kusmiyati dkk, 2008).  
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Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan primer kepada 

masyarakat, yang mempunyai kedudukan yang penting dalam peningkatan 

kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu sudah menjadi suatu kewajiban bidan 

untuk membekali diri dengan pengetahuan dan ketrampilan, memperbaiki diri dan 

selalu mengembangkan potensi diri (Simatupang, 2008). Dalam memberikan 

asuhan kepada ibu hamil, bidan harus memberikan pelayanan secara 

komprehensif, salah satunya pegkajian status nutrisi dan hubungannya dengan 

pertumbuhan janin. Secara konkrit, pengkajian status nutrisi ini diwujudkan 

dengan pemberian suplemen tablet besi, asam folat, vitamin sesuai dengan 

kebutuhan (Kusmiyati dkk, 2008). Salah satu tanggung jawab bidan adalah 

menjaga dan mengembangkan pengetahuan sesuai dengan ilmu perkembangan 

dan teknologi (Simatupang, 2008). Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang 

maka akan mempengaruhi pola pikir dan sikap seseorang sehingga akan 

menumbuhkan perilaku positif pula termasuk praktek suplementasi asam folat 

kepada ibu hamil (Notoatmodjo, 2007). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan pada 7 bidan 

diperoleh gambaran bahwa sebagian besar bidan tersebut belum mengetahui 

tentang asam folat,  kegunaannya, maupun jenis makanan yang mengandung 

asam folat walaupun obat yang diberikan kepada ibu hamil sudah mengandung 

asam folat. Bidan-bidan tersebut juga menyangka bahwa suplemen asam folat 

sama dengan tablet besi. Hal ini akan berbahaya apabila tidak segera 

ditindaklanjuti.  
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Mengingat pentingnya pengetahuan bidan tentang asam folat dan pemberian 

suplemen asam folat kepada ibu hamil maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian  mengenai hubungan antara pengetahuan bidan tentang asam folat 

dengan pemberian suplemen asam folat kepada ibu hamil. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: Apakah 

terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan bidan tentang asam folat dengan 

praktek suplementasi asam folat kepada ibu hamil? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan bidan tentang asam 

folat dengan praktek suplementasi asam folat kepada ibu hamil. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan bidan tentang asam folat 

b. Untuk mengetahui praktek suplementasi asam folat kepada ibu  

c. Untuk menganalisa hubungan antara tingkat pengetahuan bidan tentang 

asam folat dengan praktek suplementasi asam folat kepada ibu hamil 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis : 

1. Manfaat bagi pemerintah 
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Memberikan informasi kepada pemerintah tentang hubungan antara 

tingkat pengetahuan dengan praktek suplementasi asam folat oleh bidan 

dan ada tindak lanjut mengenai hal tersebut. 

 

2. Manfaat bagi bidan  

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bidan tentang asam folat. 

3. Manfaat bagi peneliti 

a. Menambah pengetahuan peneliti tentang asam folat dan memperoleh 

informasi tentang hubungan  antara pengetahuan bidan tentang asam 

folat dengan pemberian suplemen asam folat kepada ibu hamil. 

b. Memberikan informasi untuk penelitian lebih lanjut dalam hal praktek 

suplementasi pada ibu hamil, khususnya yang dilakukan oleh bidan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengetahuan 

1. Pengertian  

Pengetahuan (knowledge) adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi 

setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif 

merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan 

seseorang (Notoatmodjo, 2007).  

2. Tingkat pengetahuan dalam domain kognitif 

Menurut Notoatmodjo (2007), tingkat pengetahuan dalam domain kognitif 

dibedakan dalam 6 tingkatan, yaitu: 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang sudah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk dalam pengetahuan tingkat ini adalah 

mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari bahan yang 

dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Ini merupakan tingkat 

pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa 
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orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, 

menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya. 

b. Memahami (comprehension) 

Memahami adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar 

tentang obyek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan secara 

benar. Orang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat 

menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan 

sebagainya tentang obyek yang dipelajari. 

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi yang sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan 

sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, 

prinsip dan sebagainya. 

d. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu obyek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih ada 

kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari 

penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat 

bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan 

sebagainya. 

e. Sintesis (synthesis) 
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Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan, atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru, dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk 

menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. 

Misalnya, dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, 

dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau 

rumusan-rumusan yang telah ada.  

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau obyek. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Irmayanti (2007) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan, antara lain: 

a. Pendidikan 

Pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok serta usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan. Semakin tinggi pendidikan, semakin 

banyak ilmu dan pengetahuan yang didapatkan.  

b. Keterpaparan informasi 

Informasi sebagai transfer pengetahuan. Informasi dapat  

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari serta diteruskan melalui 
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komunikasi interpersonal atau melalui media massa antara lain televisi, 

radio, koran dan majalah. 

 

c. Pengalaman 

Pengalaman merupakan upaya memperoleh pengetahuan. 

Sejalan dengan bertambahnya usia seseorang maka pengalaman juga 

semakin bertambah. Seseorang cenderung menerapkan pengalamannya 

terdahulu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. 

d. Lingkungan budaya 

Dalam hal ini faktor keturunan dan bagaimana orang tua mendidik 

sejak kecil mendasari pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dalam 

berfikir selama jenjang hidupnya. 

e. Sosial ekonomi 

Tingkat sosial ekonomi yang rendah menyebabkan keterbatasan biaya 

untuk menempuh pendidikan, sehingga pengetahuannya pun rendah. 

4. Pengukuran Pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek 

penelitian atau responden (Notoatmojo, 2007). Adapun pertanyaan yang 

dapat dipergunakan untuk pengukuran pengetahuan secara umum dapat 

dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu: a) pertanyaan subyektif , misalnya 

jenis pertanyaan essay; b) petanyaan obyektif, misalnya pertanyaan pilihan 
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ganda (multiple choice), betul-salah, dan pertanyaan menjodohkan 

(Arikunto, 2006). 

B. Perilaku 

1. Pengertian  

Menurut Skiner dalam Notoatmodjo (2007) perilaku merupakan respons 

atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar), sedangkan 

dari segi biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme 

(makhluk hidup) yang bersangkutan. 

2. Bentuk Perilaku 

Dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus, maka perilaku dapat 

dibedakan menjadi 2. 

a. Perilaku tertutup (covert behaviour) 

Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau 

tertutup. Respons terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, 

persepsi, pengetahuan/ kesadaran dan sikap yang terjadi pada orang 

yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas 

oleh orang lain. Contoh : seorang ibu hamil tahu pentingnya periksa 

hamil. 

b. Perilaku terbuka (overt behaviour) 

Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata dan 

terbuka. Respons terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk 

tindakan atau praktik yang mudah diamati atau dilihat oleh orang lain, 
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misal : seorang ibu memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas 

(Notoatmodjo, 2007). 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

Menurut Kar dalam Notoatmodjo (2007), perilaku kesehatan seseorang 

atau masyarakat ditentukan oleh : 

a. Behavior intention : niat seseorang untuk bertindak  

b. Social support : dukungan sosial 

c. Accessibility of information : ada tidaknya informasi tentang kesehatan 

atau fasilitas kesehatan. 

d. Personal autonomy : otonomi pribadi yang bersangkutan dalam hal ini 

mengambil tindakan atau keputusan. 

e. Action situation : situasi yang memungkinkan untuk bertindak atau 

tidak bertindak 

Apabila penerimaan perilaku baru melalui proses ini didasari oleh 

pengetahuan, kesadaran dan sikap positif, maka perilaku tersebut akan 

bersifat lama (long lasting) dan sebaliknya (Notoatmodjo, 2007). 

C. Bidan  

1. Pengertian bidan  

Menurut ICM (International Confederation of Midwives) (1992) bidan 

adalah seseorang  yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Bidan 

yang diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi ijin untuk 
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menjalankan praktek kebidanan di negeri itu. Dia harus mampu 

memberikan supervisi, asuhan dan memberikan nasihat yang dibutuhkan 

kepada wanita selama masa hamil, persalinan maupun pascapersalinan, 

memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri serta asuhan pada 

bayi baru lahir dan anak (Sofyan, 2003).  

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menetapkan pengertian bidan Indonesia 

yakni seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui 

pemerintah dan organisasi profesi di Negara Republik Indonesia serta 

memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau 

secara sah mendapatkan lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan 

(Kepmenkes, 2007). 

2. Pendidikan Bidan 

Kualifikasi pendidikan menurut Kepmenkes RI 

no.369/SK/MENKES/2007 tentang standar profesi bidan adalah : 

a. Lulusan pendidikan bidan sebelum tahun 2000 dan Diploma III 

kebidanan merupakan bidan pelaksana, yang memiliki kompetensi 

untuk melaksanakan praktiknya dengan baik di institusi pelayanan 

maupun praktik perorangan. 

b. Lulusan pendidikan bidan setingkat Diploma IV/S1 merupakan bidan 

profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan 

praktiknya baik di institusi pelayanan maupun praktik perorangan. 
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Mereka dapat berperan sebagai pemberi layanan, pengelola, dan 

pendidik. 

c. Lulusan pendidikan bidan setingkat S2 dan S3, merupakan bidan 

profesional yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan praktiknya 

baik di institusi pelayanan maupun praktik perorangan. Mereka dapat 

berperan sebagai pemberi layanan, pengelola, pendidik, peneliti, 

pengembang dan konsultan dalam pendidikan bidan maupun 

sistem/ketatalaksanaan pelayanan kesehatan secara universal.  

3. Kewenangan bidan 

Bidan memberikan sedikitnya 4 kali pelayanan antenatal selama hamil. 

Dalam pelayanan antenatal meliputi anamnese serta pemantauan ibu dan 

janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangannya 

berlangsung normal (Mufdlilah, 2009). Dalam memberikan asuhan kepada 

ibu hamil, bidan harus memberikan pelayanan secara komprehensif atau 

menyeluruh. Adapun lingkup asuhan kebidanan pada ibu hamil yang 

terdapat dalam standar ke-3 kompetensi bidan tentang asuhan dan 

konseling selama kehamilan salah satunya adalah mengkaji status nutrisi 

ibu hamil dan hubungannya dengan pertumbuhan janin (Kepmenkes, 

2007). Salah satu kebutuhan zat gizi ibu hamil yaitu asam folat (Kusmyati, 

2008). 

4. Prinsip Bidan 
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Menurut Simatupang (2008), bidan mempunyai prinsip-prinsip sebagai 

berikut:  

a. Berterima kasih kepada setiap masalah. Setiap masalah yang  dihadapi 

akan menjadi pengalaman dan guru yang paling berharga. Bidan dapat 

juga belajar dari pengalaman bidan lainnya dan masalah yang mereka 

hadapi dan bagaimana mereka mengatasinya.       

b. Profesi bidan harus dihayati. 

c. Tidak membuat kesalahan. Dalam memberi asuhan, mengusahakan 

tidak ada kesalahan. Bidan bertindak sesuai dengan standar profesinya, 

untuk itu bidan harus terus-menerus belajar dan meningkatkan 

ketrampilan 

d. Berorientasi kepada pelanggan. Apapun yang anda lakukan harus tetap 

fokus pada pelanggan.  

e. Meningkatkan mutu pelayanan bidan. Bidan harus terus-menerus 

meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada kliennya. Oleh 

karena itu, bidan harus terus meningkatkan kualitas diri, 

mengembangkan kemampuan kognitif dengan mengikuti pelatihan, 

mempelajari dan menguasai perkembangan ilmu yang ada saat ini, 

mau berubah kearah yang lebih baik, dan mau menerima perubahan 

pelayanan di bidang kebidanan yang telah dibuktikan lebih bermanfaat 

secara ilmiah. 
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f. Melakukan yang terbaik. Jangan pernah memandang klien atau 

pelanggan sebagai individu yang “tidak penting” atau 

mengklasifikasikan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan 

dengan memandang status ekonomi, kondisi, dan lain-lain 

g. Bekerja dengan takut kepada Tuhan. Sebagai bangsa Indonesia yang 

hidup majemuk dan beragama, bidan harus menghormati setiap 

kliennya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Bidan juga harus percaya 

bahwa segala yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan kepada 

Tuhan. Oleh karena itu bidan harus memperhatikan kaidah/norma 

yang berlaku di masyarakat, menjunjung tinggi moral dan etika, taat 

dan sadar hukum, menghargai pelanggan dan teman sejawat, bekerja 

sesuai standar profesi. 

5. Hambatan Bidan 

Menurut Simatupang (2008), kurangnya keterampilan dan 

pengetahuan bidan dapat menyebabkan hal yang sangat fatal dalam 

penyelamatan seorang ibu. Bidan adalah tenaga yang paling dekat pada 

masyarakat yang secara khusus  memberi pelayanan kebidanan kepada ibu 

dan sebagai pengambil keputusan terhadap seorang klien yang telah 

mempercayakan dirinya berada dalam asuhan dan penanganan bidan. 

Kurangnya ketrampilan bidan dapat disebabkan oleh beberapa hal 

antara lain: 
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a. Faktor usia bidan yang relatif masih muda sehingga terkadang ragu 

dalam mengambil keputusan dan kurang meyakinkan masyarakat. 

b. Kemampuan komunikasi dengan masyarakat yang masih relatif rendah 

serta keterbatasan dalam kemampuan penyesuaian diri dengan kondisi 

sosial budaya setempat. 

c. Kebutuhan bidan yang masih cukup banyak untuk seluruh Indonesia 

dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), dan 

mengantisipasi pertolongan persalinan oleh dukun yang masih tinggi. 

d. Orientasi pendidikan kebidanan sebagai pencetak bidan masih belum 

mengarah sepenuhnya pada kualitas lulusannya dan tidak mengarah 

pada paradigma baru yang mengarah pada peningkatan kualitas.   

e. Bidan senior yang memang telah berpengalaman dalam menolong 

persalinan kurang mempuyai minat untuk terus mengembangkan diri 

dan melatih diri meningkatkan pengetahuan dan mengetahui 

perkembangan ilmu yang ada pada saat ini (up to date) sehingga 

cenderung masih lazim menggunakan praktik yang tidak lagi didukung 

secara ilmiah. 

f. Terbatasnya fasilitas pengembangan  ketrampilan bidan itu sendiri 

karena biaya, waktu, dan juga tenaga pelatih masih terbatas. 

g. Bidan sering lupa tentang prinsip pokok asuhan kebidanan itu sendiri. 

Bidan masih sering menggunakan cara yang sederhana atau non 

intervensi, sebelum berpaling ke teknologi aman berdasarkan fakta dan 
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memberi kontribusi pada keselamatan jiwa ibu (misal : bidan sudah 

terbiasa melakukan induksi walaupun hal ini bukan kewenangan 

bidan) (Simatupang,2008).  

 

 

 

D. Asam Folat 

1. Pengertian 

Asam folat adalah bagian dari vitamin B kompleks yang bisa disebut 

juga dengan folacin, liver lactobacillus cosil factor, factor U dan factor R 

atau vitamin B11. Asam folat adalah garam dari folic acid atau 

pteroglutamate (Hanafiah, 2006). Asam folat berbentuk kristal berwarna 

oranye kekuningan, tidak berasa dan berbau, larut di dalam air dan tidak 

larut di dalam minyak serta zat-zat pelarut lemak seperti alkohol dan ester. 

Struktur asam folat terdiri atas tiga komponen ialah inti pteridine, asam 

para amino benzoat (PABA), dan asam glutamat. Asam folat tahan 

terhadap pemanasan dalam larutan netral dan larutan alkali, tetapi tidak 

stabil di dalam suasana asam dan rusak oleh penyinaran cahaya 

(Sediaoetama, 2000). 
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Gambar 2.1   Struktur asam folat (sumber: Wikipedia) 

 

 

2. Defisiensi asam folat 

Kekurangan asam folat dapat menyebabkan perkembangan sistem 

saraf utama terganggu pada janin, sehingga dapat menyebabkan 

terganggunya pembetukan tulang-tulang kepala, termasuk wajah 

(menyebabkan bibir sumbing), neural tube defect (cacat tabung saraf) 

yang meliputi :   

a. Spina bifida : adanya celah pada tulang belakang sehingga tidak bisa 

tertutup sempurna akibat beberapa tulang yang gagal bertaut. Cacat 

jenis ini banyak terjadi pada bayi dari ibu hamil yang mengalami 

kekurangan asam folat, yakni 65%. 

b. Anensefali : tidak sempurnanya pertumbuhan tengkorak kepala dan 

otak. Jenis yang sering membawa kematian begitu bayi dilahirkan, 

dialami oleh sekitar 25% bayi dari ibu hamil yang kekurangan asam 

folat. 
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c. Encephalocele : adanya tonjolan di belakang kepala, jenis ini diderita 

oleh sekitar 10% bayi dari ibu yang kekurangan asam folat. 

Selain itu kekurangan asam folat dapat mengakibatkan kelainan pada 

sistem hormon (pada anak perempuan, di saat dewasa kelak bisa tidak 

mengalami menstruasi) dan perkembangan pusat kecerdasan (gangguan 

belajar). Selain itu, juga berakibat pada sistem motorik (mengalami 

lumpuh, tidak bisa berjalan tegak), tidak ada kontrol untuk buang air besar 

maupun kecil serta adanya gangguan jantung. Pada ibu hamil asam folat 

berperan penting dalam pembentukan sel darah merah, apabila konsumsi 

asam folat tidak adekuat maka akan mengalami anemia megaloblastik 

(Ocviyanti, 2008). 

3. Gejala defisiensi asam folat 

Hanafiah (2006) menyatakan bahwa gejala kekurangan asam folat 

meliputi : 

a. Gejala klinis  

1) Tanda dan gejala utama : lesu, lemas, susah bernafas, edema, nafsu 

makan menurun, depresi, dan mual 

2) Kadang-kadang pucat, glositis, dan diare 

3) Pada kasus yang berat dijumpai gejala seperti kasus malnutrisi 

b. Gejala laboratorium 

1) Pada yang berat, HB rendah: 4-6 g/100 ml 

2) Eritrosit: 2 juta/mm3, bisa terjadi leukopeni/trombositopeni 
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3) Leukosit perifer dominan bentuk segmen 

4) Pemeriksaan figlu test positif, terutama pada ibu hamil 

5) Sumsum tulang hiperplastik/ megaloplastik (aspirasi sumsum 

tulang krista iliaka) pada ibu hamil 

6) Hitung jenis bergeser kekanan, sel darah merah dalam bentuk 

makrositosis dan poikilositosis 

4. Makanan yang mengandung asam folat 

Sebagaimana zat lain, kecukupan asam folat bisa diperoleh dari 

berbagai makanan sehari-hari yaitu sayuran bewarna hijau (brokoli, bayam 

serta asparagus), buah-buahan berwarna merah atau jingga (semangka, 

jeruk, pisang, nanas dan kiwi), dan juga pada daging, hati sapi, ikan, susu 

(saat ini banyak susu yang diperkaya dengan asam folat) (Ocvyanti, 2008). 

5. Kebutuhan asam folat 

Kebutuhan asam folat ibu usia subur adalah 50-100 mikrogram 

(Hanafiah, 2006) dan ibu hamil adalah sekitar 400-600 mikrogram (0,4-

0,6 mg) perhari. Kebutuhan asam folat harus dicukupi minimal 4 bulan 

sebelum kehamilan (Ocvyanti, 2008), serta 3 bulan awal kehamilan 

(Kusmarjadi, 2009). 

E. Hubungan tingkat pengetahuan bidan tentang asam folat dengan praktek 

suplementasi asam folat kepada ibu hamil 

Salah satu tanggung jawab bidan adalah menjaga dan mengembangkan 

pengetahuan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi (Simatupang, 
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2008). Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka akan 

mempengaruhi pola pikir dan sikap seseorang sehingga akan menumbuhkan 

perilaku positif pula termasuk praktek suplementasi asam folat kepada ibu 

hamil (Notoatmodjo, 2007). Dalam memberikan asuhan kepada ibu hamil, 

bidan harus memberikan pelayanan secara komprehensif atau menyeluruh. 

Adapun lingkup asuhan kebidanan pada ibu hamil yang terdapat dalam 

standar ke-3 kompetensi bidan tentang asuhan dan konseling selama 

kehamilan salah satunya adalah mengkaji status nutrisi ibu hamil dan 

hubungannya dengan pertumbuhan janin (Kepmenkes, 2007). Salah satu 

kebutuhan zat gizi ibu hamil yaitu asam folat (Kusmiyati, 2008). 

 

F. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

keterangan : 

 

 

                    = variabel yang diteliti  

Tingkat pengetahuan bidan 
tentang asam folat 

a. Pendidikan 

b. Keterpaparan 
informasi 

c. Pengalaman 

d. Sosial ekonomi 

a. Behaviour intention 

b. Social support 

c. Accebility of information 

d. Personal autonomy 

Praktek suplementasi asam 
folat kepada ibu hamil 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  = variabel yang tidak diteliti  

Gambar 2.2. Kerangka Konsep Penelitian 

 

G. Hipotesis 

Ada hubungan antara tingkat pengetahuan bidan tentang asam folat 

dengan praktek suplementasi asam folat kepada ibu hamil. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Desain Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode observasional 

analitik dengan rancangan cross sectional yaitu suatu penelitian untuk 

mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek, dengan 

cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat 

(point time approach) (Notoatmojo, 2005). 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini tempat yang digunakan adalah Kota 

Surakarta 

2. Waktu penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan April- Mei 2010 

C. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini terdiri atas: 

a. Populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran aktif yang 

parameternya akan diketahui melalui penelitian, tetapi tidak mungkin 

semua subyek dalam populasi target akan diamati (Arief, 2008). 

Populasi target pada penelitian ini yaitu bidan. 
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b. Populasi aktual yaitu populasi yang lebih kecil sehingga lebih 

memungkinkan diukur untuk mendapatkan informasi tentang populasi 

sasaran (Arief, 2008). 

Populasi aktual pada penelitian ini yaitu bidan praktek mandiri meliputi 

BPS (Bidan Praktek Swasta) dan RB (Rumah Bersalin) di wilayah kerja 

Kota Surakarta. 

D. Sampel dan Teknik Sampling 

1. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2008). Sampel pada penelitian ini adalah Bidan 

Praktek Swasta yang ada di wilayah kerja Kota Surakarta dan memenuhi 

kriteria inklusi. 

2. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan Nonprobability Sampling. Metode pengambilan yang 

digunakan adalah quota sampling yaitu subyek telah ditetapkan 

berdasarkan kuota yang tersedia, tidak berdasarkan atas penghitungan 

sampel minimal representatif, semua yang menjadi anggota sampel harus 

memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan dan paling mudah untuk 

dijumpai (Arief, 2008). Sebelumnya pada proposal penelitian 

direncanakan menggunakan adalah teknik probability sampling dengan 

metode Simple Random Sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi 

dilakukan secara acak (random) tanpa memperhatikan strata yang ada 
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dalam populasi ( Sugiyono, 2008). Tetapi karena range jumlah pasien 

ANC pada bidan yang berbeda maka diputuskan untuk menggunakan 

teknik Nonprobability Sampling dengan metode quota sampling. 

E. Estimasi Besar Sampel 

Sampel atau populasi studi merupakan hasil pemilihan subyek dari populasi 

untuk memilih karakteristik populasi (Arief, 2008). Jumlah BPS yang 

terdaftar dalam daftar SIPB Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2009 

adalah 64 bidan, karena besar populasi < 1000 , Besarnya sampel diperoleh 

dengan menggunakan rumus = 

 

 

Keterangan : 

N : jumlah populasi 

n : jumlah sampel 

d : tingkat signifikansi ( d= 0,05) (Nursalam, 2008) 

Jika jumlah populasi (N) = 64, dengan tingkat signifikansi (d) = 5 % maka 

estimasi besar sampel (n) sebanyak 56 responden. 

Kemudian setelah dilakukan penelitian, peneliti mendapatkan 42 bidan yang 

memenuhi kriteria restriksi. 
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F. Kriteria Restriksi  

Kriteria restriksi terdiri dari kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. 

1. Kriteria inklusi 

Merupakan kriteria dimana subyek penelitian mewakili sampel penelitian 

yang memenuhi syarat sebagai sampel (Nursalam, 2003). 

Dalam penelitian ini yang menjadi kriteria inklusi adalah 

a. Bidan Praktek Swasta yang berada di wilayah kerja Kota Surakarta 

yang bersedia menjadi subyek penelitian 

b. Bidan-bidan yang dalam 1 bulan terakhir  mempunyai pasien ibu 

hamil dengan jumlah 30-60 orang 

2. Kriteria eksklusi 

Merupakan kriteria dimana subyek penelitian tidak dapat mewakili sampel 

karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian (Nursalam, 2003) 

Dalam penelitian ini yang menjadi kriteria eksklusi adalah  

Bidan yang tidak memiliki catatan medik tentang obat-obatan yang 

diberikan pada saat antenatal care dalam 1 bulan terakhir 

G. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti 
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untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu 

objek atau fenomena (Hidayat, 2009) 

1. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variabel terikat (Hidayat, 2009)  

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah tingkat 

pengetahuan bidan tentang asam folat, dengan maksud jumlah pertanyaan 

yang dijawab dengan benar pada kuesioner pengetahuan asam folat. 

Kriteria penilaian dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Nursalam 

(2003) : 

a. Berpengetahuan baik (bernilai 3) : jika jawaban benar 76-100 % 

b. Berpengetahuan cukup (bernilai 2) : jika jawaban benar 56-75 % 

c. Berpengetahuan kurang (bernilai 1) : jika jawaban benar < 56 % 

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala kategorik 

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena variabel bebas (Hidayat, 2009) 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah praktek 

suplementasi asam folat kepada ibu hamil dengan maksud perilaku bidan 

dalam memberikan asam folat kepada ibu hamil yang dikategorikan 

sebagai berikut : 

a. Baik (bernilai 3), bila bidan memberikan asam folat kepada ibu hamil 

mulai trimester I dan besarnya persentase ibu hamil yang diberi asam 
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folat > 50% dari jumlah total ibu hamil yang datang ANC ke bidan 

tersebut dalam satu bulan terakhir.  

b. Cukup (bernilai 2), bila bidan memberikan asam folat kepada ibu 

hamil mulai trimester I tetapi besarnya persentase ibu hamil yang 

diberi asam folat ≤ 50% dari jumlah total ibu hamil yang datang ANC 

dalam 1 bulan terakhir atau bila bidan memberikan asam folat kepada 

ibu hamil sesudah trimester I namun besarnya presentase ibu hamil 

yang diberi asam folat > 50% dari jumlah total ibu hamil yang datang 

ANC dalam 1 bulan terakhir 

c. Kurang (bernilai 1), bila bidan memberikan asam folat kepada ibu 

hamil sesudah trimester I dan besarnya presentase ibu hamil yang 

diberi asam folat ≤ 50% dari jumlah total ibu hamil yang datang ANC 

dalam 1 bulan terakhir. 

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala kategorik 

H. Instrumentasi 

Instument yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kuesioner merupakan alat ukur berupa angket yang berisi beberapa 

pertanyaan. Alat ukur ini digunakan bila respoden jumlahnya besar dan 

tidak buta huruf. Selain itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner mampu menggali hal-hal yang bersifat rahasia (Hidayat, 2009). 

Pada penelitian ini menggunakan dua macam kuesioner yaitu : 

kuesioner untuk mengukur tingkat pengetahuan dan kuesioner untuk 
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melengkapi data mengenai praktek suplementasi yang sudah ada di rekam 

medik. 

 

 

a. Kuesioner tingkat pengetahuan tentang asam folat 

     Kuesioner tingkat pengetahuan tentang asam folat  memiliki soal 

yang berjumlah 32 item. Kuesioner ini disusun dengan menggunakan 

bentuk pertanyaan tertutup dengan alternatif jawaban benar atau salah, 

kemudian responden diminta untuk memilih salah satu jawaban. 

Apabila jawabannya benar maka nilainya 1 dan apabila jawabannya 

salah maka nilainya 0. 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Pertanyaan Kuesioner Tingkat Pengetahuan Bidan 
Tentang Asam Folat 

 

Nomor Soal Jumlah 
Item Indikator 

Positif Negatif  
Pengertian asam folat 1, 2 3,4 4 
Defisiensi asam folat 5, 8, 9, 

10, 11, 
12, 14, 
15, 17, 

19    

6, 7, 13, 
16, 18  

15 

Gejala kekurangan asam 
folat 

 20, 22, 
23 

21, 24  5 

Makanan yang 
mengandung asam folat 

25, 26, 
28 

27 
4 

Variabel 

Kebutuhan asam folat 30, 31, 
32 

29 
4 

 Jumlah Soal 32 
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b. Kuesioner praktek suplementasi 

     Kuesioner praktek suplementasi berisi 8 pertanyaan, kuesioner ini 

disusun dengan menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yang 

memberikan kebebasan kepada responden untuk berpendapat. 

     Untuk mengetahui sejauh mana suatu kuesioner memenuhi kriteria 

sebagai alat ukur, maka sebelum kuesioner dibagikan kepada 

responden, harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji ini 

dilakukan terhadap kuesioner tingkat pengetahuan bidan tentang asam 

folat. 

a. Uji validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan/kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (Arikunto, 2006). 

Uji validitas menggunakan rumus Pearson product moment, kemudian 

diuji dengan menggunakan uji t (Hidayat, 2009). 

Dari 32 soal yang disebar kepada 20 responden (bukan bidan yang 

dijadikan sebagai sampel penelitian), didapatkan 29 soal valid, dan 3 

soal tidak valid yaitu soal nomer 4, 10 dan 24. Soal yang tidak valid 

dibuang (tidak dimasukkan lagi dalam kuesioner). 

b. Uji reliabilitas 

     Instrumen tes dikatakan reliabel jika memberikan hasil yang tetap 

atau ajeg (konsisten) apabila diteskan berkali-kali (Widoyoko, 2009). 
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Instrumen yang sudah dapat dipercaya atau yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya 

memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kalipun 

diambil tetap akan sama. Reliabilitas menunjukkan pada tingkat 

keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya dan dapat 

diandalkan (Arikunto, 2006). 

     Untuk mengetahui reliabilitas angket menggunakan rumus alpha. 

Kriteria keputusan: jika nilai koefisien reliabilitas Cronbach Alpha 0,6, 

maka instrumen cukup reliable. Sedangkan hasil penghitungan 

reliabilitas didapatkan angka 0,755 dan angka ini menunjukkan soal 

yang diujikan reliabel. 

     Uji validitas dan reliabilitas menggunakan program SPSS 17 for 

Windows. 

2. Rekam medik kunjungan ANC untuk mengetahui berapa banyak ibu 

hamil yang mendapat suplemen asam folat dari total jumlah ibu hamil 

yang melakukan ANC dalam satu bulan terakhir. 

I. Rencana Pengolahan Data 

Menurut Hidayat (2009), dalam rencana pengolahan data terdapat langkah-

langkah yang harus ditempuh, diantaranya : 

1. Editing 
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Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang 

diperoleh atau dikumpulkan. Editing dilakukan pada tahap pengumpulan 

data atau setelah pengumpulan data. 

2. Coding 

Coding merupakan kegiatan pemberian kode numerik (angka) terhadap 

data yang terdiri atas beberapa kategori. 

3. Pemasukan data  

Pemasukan data adalah kegiatan memasukkan data yang telah 

dikumpulkan kedalam master tabel atau database komputer, kemudian 

membuat distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan membuat 

tabel kontingensi. 

4. Melakukan teknik analisis 

Dalam melakukan analisis, khususnya terhadap data penelitian akan 

menggunakan ilmu statistik terapan yang disesuaikan dengan tujuan yang 

hendak dianalisis. 

J. Analisis Data 

1. Deskripsi data penelitian 

Analisis ini untuk menganalisis tiap variabel penelitian yang ada secara 

deskriptif dengan menghitung distribusi frekuensi. 

2. Analisis data 

Analisis ini untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Variabel bebas dan terikat pada penelitian 
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ini mempunyai skala kategorik dan peneliti mempunyai tujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat maka analisis data menggunakan Chi square (dengan α =0,05). Jika 

tidak memenuhi syarat uji Chi square, maka uji yang dipakai adalah uji 

alternatifnya yaitu uji Fisher (Dahlan, 2008). 

Perhitungan analisis data ini menggunakan program SPSS 17 for 

Windows. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Penelitian 

Penelitian hubungan tingkat pengetahuan bidan dengan praktek suplementasi asam 

folat ini dilakukan pada bidan praktek swasta yang berada wilayah kerja Kota 

Surakarta dengan jumlah 42 bidan. 

Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil mengenai distribusi frekuensi dari 

karakteristik responden sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Deskripsi Identitas Responden 

No Data Penelitian Deskripsi 
1. Umur  45,55 , 12,355 (x,SD) 
2. Tingkat pendidikan  

· DI  
· DIII  
· DIV/S2  

 
7   (16,7%) 
31 (73,8%) 
4   (9,5%) 

3. Pendapatan  
· < Rp. 2.000.000/bulan 
· Rp.2.000.000-Rp.5.000.000/bulan 
· > Rp. 5.000.000/bulan 
· Tidak menjawab 

 
8   (19,05%) 
13 (30,92%) 
6   (14,28%) 
15  (35,71%) 

4. Pekerjaan suami 
· PNS 
· Swasta  
· Wiraswasta 
· Tidak bekerja 
· Tidak menjawab  

 
11  (26,19%) 
9    (21,43%) 
3    (7,14%) 
7    (16,67%) 
12  (28,57%) 
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Tabel 4.2 Deskripsi Pengetahuan Asam Folat 

No Data Penelitian Deskripsi 
1. Jumlah pelatihan/seminar yang diikuti 

· 3 tahun sekali 
· 2 tahun sekali 
· 1 tahun sekali 
· Tidak pernah 

 
3   (7,14%) 
7   (16,67%) 
19 (45,24%) 
13  (30,95%) 

2. Sumber informasi asam folat 
· Sekolah 
· Media 
· Sales obat 
· Dr.SpOG 
· Lain-lain 

 
22 (52,38%) 
7 (16,67%) 
13 (30,92%) 
2 (4,76%) 
3 (7,14%) 

3. Tingkat pengetahuan tentang asam folat 
· Baik  
· Cukup  
· Kurang  

 
17 (40,47%) 
21 (50%) 
 4 (9,52%) 

 

Tabel 4.3 Deskripsi Praktek Suplementasi Asam Folat 

No Data Penelitian Deskripsi 
1. Alasan pemberian asam folat 

· Jawaban spesifik 
· Jawaban non spesifik 

 
18 (42,86%) 
24 (57,14%) 

2. Aturan pemakaian asam folat 
· 1x1/hari 
· 2x1/hari 
· 3x1/hari 
· Tidak menjawab 

 
23 (54,76%) 
17 (40,48%) 
1 (2,38%) 
1 (2,38%) 

3. Jenis asam folat 
· Asam folat murni 
· Asam folat kombinasi 
· Tidak menjawab 

 
25 (59,52%) 
32 (76,19%) 
2 (4,76%) 

4. Waktu mulainya pemberian asam folat 
· Usia kehamilan TM I 
· Usia kehamilan TM II 

 
35 (83,33%) 
7 (16,67%) 
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5. Praktek suplementasi asam folat 
· Baik 
· Cukup 

 
26 (61,90%) 
16 (38,09%) 

6. Ketepatan praktek suplementasi 
· Praktek benar * 
· Praktek salah 

 
22 (52,38%) 
20 47,61%) 

Ket * : Praktek benar, bila bidan memberikan asam folat kepada ibu hamil mulai 

trimester I dan aturan pemakaiannya 1x1 perhari dan selain itu adalah paktek salah 

Tabel 4.4 Tabel Silang Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengetahuan 

Tingkat Pengetahuan Tingkat 
Pendidikan Kurang Cukup Baik 

Total  X2 p 

D I 2 4 1 7 
D III 2 23 6 31 

D IV/S2 0 4 0 4 
total 4 31 7 42 

4,816 0,307 

Hasil uji chi square tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan adalah 0,307 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi tingkat 

pengetahuan. 

Tabel 4.5 Tabel Silang Keterpaparan Informasi dan Tingkat Pengetahuan 

Tingkat Pengetahuan Keterpaparan 
Informasi Kurang Cukup Baik 

Total  X2 p 

Sekolah dan 
seminar 

1 17 4 22 

Media/buku 0 8 1 9 
Sales obat 2 6 0 8 
Dr.SpOG 1 0 2 2 

Tidak 
menjawab 

0 0 1 1 

Total  4 31 7 42 

16,536 0,035 

Hasil uji chi square keterpaparan informasi dan tingkat pengetahuan adalah 0,035 

sehingga dapat disimpulkan bahwa keterpaparan informasi mempengaruhi tingkat 

pengetahuan. 
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Tabel 4.6 Tabel Silang Pengalaman Mengikuti Seminar dan Tingkat Pengetahuan 

 

Tingkat Pengetahuan Pengalaman 
Mengikuti 
Seminar 

Kurang Cukup Baik 
Total  X2 p 

1 tahun sekali 3 14 2 19 
2 tahun sekali 0 4 3 7 
3 tahun sekali 1 2 0 4 
Tidak pernah 0 11 2 13 

Total  4 31 7 42 

8,787 0,186 

Hasil uji chi square pengalaman mengikuti seminar dan tingkat pengetahuan adalah 

0,186 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman mengikuti seminar tidak 

mempengaruhi tingkat pengetahuan. 

Tabel 4.7 Tabel Silang Lingkungan Budaya dan Tingkat Pengetahuan 

Tingkat Pengetahuan Lingkungan 
Budaya Kurang Cukup Baik 

Total  X2 p 

PNS 0 11 0 11 
Swasta  1 4 4 9 

Wiraswasta  0 3 0 3 
Tidak bekerja 2 4 1 7 

Tidak 
menjawab 

1 9 2 12 

Total  4 31 7 42 

13,184 0,106 

Hasil uji chi square lingkungan budaya dan tingkat pengetahuan adalah 0,106 

sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan budaya tidak mempengaruhi tingkat 

pengetahuan. 

Tabel 4.8 Tabel Silang Sosial Ekonomi dan Tingkat Pengetahuan 
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Tingkat Pengetahuan Sosial Ekonomi 
Kurang Cukup Baik 

Total  X2 p 

< Rp.2jt/bulan 2 6 0 8 
Rp. 2jt-5jt/bulan 0 9 4 13 
> Rp. 5jt/bulan 1 5 0 6 

Tidak menjawab 1 11 3 15 
Total  4 31 7 42 

7,797 0,253 

Hasil uji chi square sosial ekonomi dan tingkat pengetahuan adalah 0,253 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi tidak mempengaruhi tingkat pengetahuan. 

Tabel 4.9 Tabel Silang Tingkat Pendidikan dan Praktek Suplementasi 

Tingkat Pengetahuan Total  Tingkat 
Pendidikan Cukup Baik  

X2 p 

D I 3 4 7 
D III 11 20 31 

D IV/S2 2 2 4 
Total  16 26 42 

0,397 0,820 

Hasil uji chi square tingkat pendidikan dan praktek suplementasi adalah 0,820 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi praktek 

suplementasi. 

Tabel 4.10 Tabel Silang Keterpaparan Informasi dan Praktek Suplementasi 

Praktek Suplementasi Keterpaparan 
informasi Cukup Baik 

Total  X2 p 

Sekolah dan 
seminar 

6 16 22 

Media/buku 4 5 9 
Sales obat 3 5 8 
Dr.SpOG 2 0 2 

Tidak 
menjawab 

1 0 1 

Total  16 26 42 

6,123 0,190 
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Hasil uji chi square keterpaparan informasi dan praktek suplementasi adalah 0,190 

sehingga dapat disimpulkan bahwa keterpaparan informasi tidak mempengaruhi 

praktek suplementasi. 

 

 

Tabel 4.11 Tabel Silang Pengalaman Mengikuti Seminar dan Praktek Suplementasi 

Kategori Praktek 
Suplementasi 

Pengalaman 
Mengikuti 
Seminar Cukup  Baik 

Total  X2 p 

1 tahun sekali 6 13 19 
2 tahun sekali 5 2 7 
3 tahun sekali 1 2 3 
Tidak pernah 4 9 13 

Total  16 26 42 

3,965 0,265 

Hasil uji chi square pengalaman mengikuti seminar dan praktek suplementasi adalah 

0,265 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman mengikuti seminar tidak 

mempengaruhi praktek suplementasi. 

Tabel 4.12 Tabel Silang Lingkungan Budaya dan Praktek Suplementasi 

Kategori Praktek 
Suplementasi 

Lingkungan 
Budaya 

Cukup Baik 

Total  X2 p 

PNS 6 5 11 
Swasta  3 6 9 

Wiraswasta  1 2 3 
Tidak bekerja 4 3 7 

Tidak 
menjawab 

2 10 12 

Total  16 26 42 

0,309 0,331 
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Hasil uji chi square lingkungan budaya dan praktek suplementasi adalah 0,331 

sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan budaya tidak mempengaruhi praktek 

suplementasi. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.13 Tabel Silang Sosial Ekonomi Dan Praktek Suplementasi 

Kategori Praktek 
Suplementasi 

Sosial 
Ekonomi 

Cukup Baik 

Total  X2 p 

< Rp. 
2jt/bulan 

3 5 8 

Rp. 2jt-
5jt/bulan 

7 6 13 

< Rp. 
5jt/bulan 

3 3 6 

Tidak 
menjawab 

3 12 15 

Total  16 26 42 

3,812 0,293 

Hasil uji chi square sosial ekonomi dan praktek suplementasi adalah 0,293 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi tidak mempengaruhi praktek 

suplementasi. 
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Tabel 4.14 Tabel Silang Tingkat Pengetahuan Dan Praktek Suplementasi 

Kategori Praktek 
Suplementasi 

Tingkat 
pengetahuan 

Praktek 
benar 

Praktek 
salah 

Total  X2 p 

Kurang  1 3 4 
Cukup  18 13 31 
baik 3 4 7 
Total  22 20 42 

1,858 0,359 

Hasil uji chi square tingkat pengetahuan dan praktek suplementasi  adalah 0,359 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan tidak mempengaruhi 

kebenaran praktek suplementasi. 

 

 

 

B. Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan bidan dengan praktek suplementasi asam folat. Analisa data yang 

digunakan adalah chi square. 

Tabel 4.15 Tabel Silang Tingkat Pengetahuan dan Praktek Suplementasi 

Kategori Praktek 
Suplementasi 

Tingkat 
pengetahuan 

Cukup Baik 

Total  X2 p fisher 

Kurang  1 3 4 
Cukup  11 20 31 
baik 4 3 7 

1,457 0,483 0,564 
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Total  16 26 42 
 

Setelah dilakukan analisis tabel silang kemudian dilakukan analisis data dengan 

menggunakan uji  Chi Square dengan α = 0,05 diperoleh hasil signifikan sebesar 

0,483. Uji ini tidak layak karena sel yang nilai expeted-nya kurang dari lima ada 

66,67% jumlah sel, oleh karena itu uji yang dipakai adalah uji alternatifnya, yaitu uji 

fisher dan didapatkan nilai signifikan yaitu 0,564 yang berarti lebih besar dari α = 

0,05 sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara pengetahuan dengan praktek suplementasi asam folat, 

dalam arti tinggi rendahnya pengetahuan seorang bidan tidak mempengaruhi 

praktek suplementasi asam folat kepada ibu hamil. Hal ini tidak sesuai dengan 

hipotesis penelitian. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Tingkat Pengetahuan Tentang Asam Folat 

     Berdasarkan hasil penelitian terhadap tingkat pengetahuan tentang asam 

folat didapatkan hasil bahwa 50% responden mempunyai tingkat pengetahuan 

cukup, sedangkan 40,47% berpengetahuan baik dan yang berpengetahuan 

kurang 9,52%. Nilai yang bervariasi ini menurut Irmayanti (2007) bisa 

disebabkan oleh beberapa hal di antaranya adalah : 

f. Pendidikan 

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa D III merupakan tingkat 

pendidikan terbanyak yang ditempuh oleh responden yaitu sebesar 73,8%. 

Hal ini sudah memenuhi kualifikasi pendidikan menurut Kepmenkes RI 

no.369/ SK/MENKES/2007. Selain itu masih ada beberapa responden 

yang pendidikannya masih belum memenuhi kualifikasi (DI). Hal ini tidak 

sesuai dengan pola pengembangan pendidikan kebidanan dirancang secara 

berkesinambungan, berjenjang dan berlanjut sesuai dengan prinsip belajar 

seumur hidup bagi bidan yang mengabdi ditengah-tengah masyarakat. 

Pendidikan yang berkelanjutan bertujuan untuk mempertahankan 

profesionalisme bidan baik melalui pendidikan formal dan non formal. 
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Pendidikan formal yang dirancang pemerintah dan swasta yang didukung 

IBI adalah program  DIII dan DIV (Sofyan, 2006).  

     Pada penghitungan tabulasi silang antara tingkat pengetahuan dengan 

pendidikan di dapatkan nilai signifikan uji chi-square sebesar 0,307 yang 

berarti tingkat pendidikan responden tidak mempengaruhi tingkat 

pengetahuan tentang asam folat. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan 

Chacko dkk (2003) bahwa “young women categorized as having an 

education level (highest grade attained) appropriate for age were more 

likely to have heard of folic acid and Neural Tube Defects compared with 

young women with a low education level for age”.  

     Bila kita tinjau kembali data identitas tingkat pendidikan responden 

maka dapat diamati bahwa ketidaksesuaian ini karena ada responden 

dengan tingkat pendidikan DI mempunyai tingkat pengetahuan yang baik 

tentang asam folat tetapi tidak ada responden dengan tingkat pendidikan 

DIV/S2 yang mempunyai tingkat pengetahuan yang baik tentang asam 

folat. 

g. Keterpaparan informasi 

     Dari hasil penelitian menunjukkan sumber informasi mengenai asam 

folat yang pertama kali paling banyak didapatkan saat menempuh 

pendidikan kebidanan yaitu sebesar 52,38%.  
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     Sedangkan pada penghitungan tabulasi silang antara tingkat 

pengetahuan tentang asam folat dengan keterpaparan informasi didapatkan 

nilai signifikan uji chi-square sebesar 0,035 yang berarti keterpaparan 

informasi mempengaruhi tingkat pengetahuan responden tentang asam 

folat. Hal ini sesuai dengan hasil Nursalam (2001), informasi dapat 

diperoleh di rumah, di sekolah, lembaga organisasi, media cetak, televisi, 

dan tempat pelayanan kesahatan dimana semua itu mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang. Seseorang yang mempunyai sumber informasi 

yang lebih banyak akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas 

(Soekanto, 2000). 

h. Pengalaman 

     Hasil penelitian ini menunjukkan pengalaman dapat ditingkatkan 

melalui keikutsertaan seminar/pelatihan yang dilakukan oleh responden, 

pada hasil penelitian paling banyak responden mengikuti 

seminar/pelatihan rata-rata 1 tahun sekali yaitu sebesar 45,24%. 

     Sedangkan pada penghitungan tabulasi silang antara tingkat 

pengetahuan dengan pengalaman didapatkan nilai signifikan uji chi-

square sebesar 0,186 yang berarti pengalaman responden tidak 

mempengaruhi tingkat pengetahuan tentang asam folat. Hal ini tidak 

sesuai dengan pendapat Cherin (2009) yang menyatakan bahwa 

pengalaman akan menghasilkan pemahaman yang berbeda bagi tiap 

individu, maka pengalaman mempunyai kaitan dengan pengetahuan. 
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Seseorang yang mempunyai pengalaman banyak akan menambah 

pengetahuan.  

     Ketidaksesuaian ini terjadi karena belum tentu seseorang yang sering 

mengikuti seminar dan pelatihan itu tingkat pengetahuannya akan semakin 

baik, hal ini dibuktikan pada responden yang mengikuti seminar dan 

pelatihan 2 tahun sekali lebih banyak mempunyai tingkat pengeahuan baik 

jika dibandingkan dengan responden yang mengikuti seminar dan 

pelatihan 1 tahun sekali. 

 Data penelitian juga memperlihatkan bahwa rata-rata umur responden 

adalah 45,5 tahun. Menurut Notoatmodjo (2003), semakin dewasa usia 

maka pengalaman juga semakin banyak. Jika pengalaman seseorang 

semakin banyak maka semakin banyak pula pengetahuan yang 

dimilikinya. 

i. Lingkungan budaya 

     Dalam penelitian ini pekerjaan suami ikut andil dalam membentuk 

lingkungan budaya responden, paling banyak suami responden bekerja 

sebagai PNS yaitu sebesar 26,19%, diantara PNS tersebut ada yang 

bekerja sebagai dokter. Sedangkan pada penghitungan tabulasi silang 

antara tingkat pengetahuan dengan lingkungan budaya didapatkan nilai 

signifikan uji chi-square sebesar 0,106 yang berarti lingkungan budaya 

responden tidak mempengaruhi tingkat pengetahuan tentang asam folat. 
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j. Sosial ekonomi  

Hasil penelitian ini menunjukkan paling banyak responden mempunyai 

pendapatan rata-rata perbulan sebesar Rp.2.000.000-Rp.5.000.000 yaitu 

sebesar 30,92%. . Sedangkan pada penghitungan tabulasi silang antara 

tingkat pengetahuan dengan sosial ekonomi didapatkan nilai signifikan uji 

chi-square sebesar 0,253 yang berarti sosial ekonomi responden tidak 

mempengaruhi tingkat pengetahuan tentang asam folat. Hal ini tidak 

sesuai dengan pendapat Widoyono dalam Amalia (2009) yang 

menyatakan bahwa bila ditinjau dari faktor sosial ekonomi, maka 

pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

wawasan masyarakat. 

     Ketidaksesuaian ini bisa saja terjadi karena pada penelitian ini 

responden dengan pendapatan perbulan lebih dari Rp. 5 juta tingkat 

pengetahuannya tidak sebaik responden yang mempunyai penghasilan Rp. 

2-5 juta perbulan. 

 

B. Praktek Suplementasi Asam Folat 

     Menurut Kusmiyati (2008) salah satu kebutuhan zat gizi ibu hamil yaitu 

asam folat dan pada Kepmenkes (2007) lingkup asuhan kebidanan pada ibu 

hamil yang terdapat dalam standar ke-3 kompetensi bidan tentang asuhan dan 

konseling selama kehamilan salah satunya adalah mengkaji status nutrisi ibu 

hamil dan hubungannya dengan pertumbuhan janin. 
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     Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek suplementasi asam folat 

responden sebagian besar sudah baik dari responden. Hal ini dibuktikan 

sebagian besar responden (61,90%) memberikan asam folat kepada ibu hamil 

mulai trimester I dan besar presentase ibu hamil yang diberi asam folat >50% 

dari jumlah total ibu hamil yang datang. 

     Sedangkan pada penghitungan tabulasi silang antara praktek suplementasi 

asam folat dengan beberapa faktor seperti : tingkat pendidikan keterpaparan 

informasi, pengalaman, lingkungan budaya dan sosial ekonomi menunjukkan 

semuanya mempunyai nilai signifikansi chi square > 0,05. Hal ini berarti 

bahwa tingkat pendidikan, keterpaparan informasi, pengalaman, lingkungan 

budaya dan sosial ekonomi responden tidak mempengaruhi praktek 

suplementasi asam folat kepada ibu hamil. Hal ini tidak sesuai dengan 

pernyatan Soekanto (2000) yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah pendidikan. Pendidikan adalah upaya untuk memberikan 

pengetahuan sehingga terjadi perubahan perilaku positif yang meningkat. 

Selain itu konsep dari Green yang dikutip dari penelitian Warni (2009) 

menyebutkan bahwa konsep umum yang digunakan untuk mendiagnosis 

perilaku ada 3 faktor utama yaitu salah satunya adalah faktor predisposisi 

yang mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, sistem 

nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan 

sebagainya. Sedangkan Notoatmojo (2003) memaparkan bahwa salah satu 
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determinan perilaku adalah faktor eksternal, yakni lingkungan baik 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, praktik, dan sebagainya. Faktor 

lingkungan sering merupakan faktor domain yang mewarnai perilaku.  

Ketidaksesuaian ini terjadi pada hasil penelitian ini seperti uraian berikut : 

1. Pada faktor tingkat pendidikan, walaupun responden tersebut mempunyai 

tingkat pendidikan DIV/S2 tetapi tidak semua responden  memberikan 

suplementasi dengan baik. 

2. Pada faktor keterpaparan informasi, responden tidak ada yang 

memberikan asam folat dengan baik walaupun sudah mendapat informasi 

dari Dr.SpOG. 

3. Pada faktor pengalaman mengikuti seminar atau pelatihan, ditemukan 

bahwa ada responden yang tidak pernah mengikuti seminar atau pelatihan 

tetapi melakukan praktek suplementasi dengan baik daripada responden 

yang mengikuti seminar atau pelatihan 3 tahun sekali. 

4. Pada faktor lingkungan budaya, sebagian besar responden tidak menjawab 

tentang jenis pekerjaan suaminya hal ini mungkin saja membuat hasil 

analisa menjadi kurang tepat. 

5. Pada faktor sosial ekonomi, sebagian besar responden juga tidak 

menjawab sehingga membuat hasil analisa menjadi kurang tepat. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



6. Jika ditinjau dari praktek suplementasi asam folat yang benar dan salah, 

bisa dilihat bahwa walaupun reponden tersebut berpengetahuan baik 

tentang asam folat tetapi sebagian besar masih salah dalam praktek 

suplementasinya. 

C. Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Bidan tentang Asam Folat 

dengan Praktek Suplementasi Asam Folat kepada Ibu Hamil 

Setelah dilakukan uji statistik dengan menggunakan chi square.diperoleh hasil 

nilai signifikan 0,483. Uji ini tidak layak karena ada sel yang nilai expeted-

nya kurang dari lima yaitu 66,67% jumlah sel, maka uji yang dipakai adalah 

uji alternatifnya, yaitu uji fisher dan didapatkan nilai signifikan sebesar 0,564 

yang berarti lebih besar dari α = 0,05 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dibuktikan bahwa hipotesis tidak 

diterima yang berarti tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan 

dengan praktek suplementasi asam folat. Hal ini terjadi karena praktek 

suplementasi tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan tetapi ada faktor lain 

yang mempengaruhi praktek suplementasi. Menurut Kar dalam Notoatmodjo 

(2007), perilaku kesehatan seseorang atau masyarakat antara lain dipengaruhi 

oleh social support dan action situation. Dalam kaitannya dengan penelitian 

ini mungkin karena dukungan dari pemerintah terhadap suplementasi asam 

folat tidak segencar terhadap suplementasi Fe maka dapat menimbulkan 

situasi/kondisi yang kurang mendorong bidan untuk berperilaku memberikan 
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suplemen asam folat kepada ibu hamil, meskipun pengetahuan bidan tentang 

asam folat cukup baik. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN  

     Setelah dilakukan uji Fisher diperoleh p>0,05 yang artinya bahwa tingkat 

pengetahuan tidak mempengaruhi praktek suplementasi sehingga dapat dibuat 

kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan bidan 

tentang asam folat dengan praktek suplementasi asam folat kepada ibu hamil  

 

B. SARAN 

1. Bagi pemerintah agar lebih meningkatkan kualitas bidan misalnya dengan cara 

mengadakan seminar tentang asam folat atau memberikan dukungan 

pemberian suplementasi asam folat oleh bidan kepada ibu hami serta 

membuat prosedur tetap tentang praktek suplementasi asam folat. 

2. Bagi BPS agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang asam folat dengan 

mengikuti seminar atau pelatihan serta bekerja sesuai dengan prosedur yang 

benar. 

3. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini sebagai wawasan atau wacana 

tentang pengetahuan asam folat. 
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4. Bagi mahasiswa agar Karya Tulis Ilmiah ini dapat digunakan sebagai acuan 

dalam belajar. 

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan sebagai bahan pertimbangan penelitian 

selanjutnya mengenai asam folat yang mempertimbangkan variabel-variabel 

lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Amalia, I. 2009. “Hubungan Antara Pendidikan, Pendapatan, Dan Perilaku Hidup Bersih Dan 
Sehat (PHBS) Pada Pedagang Hidangan Istimewa Kampong (HIK) Di Pasar Kliwon Dan 
Jebres Kota Surakarta”. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhamadiyah Surakarta. 

 

Arikunto, S. 2006.  “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”. Jakarta : Rineka Cipta 

 

Arisman. 2004. “Gizi Dalam Daur Kehidupan : Buku Ajar Ilmu Gizi”. Jakarta : EGC 

 

Chacko, R. Mariam, Roberta, A., Kozinets, A. Claudia, Grover, L. Jenice and Smith, B. Peggy. 
2003. Neural Tube Defects : Knowledge And Preconceptional Practices In Minority 
Young Women. http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/112/3/536. diakses 
tanggal 29 Juli 2010 

 

Dahlan, M. S. 2008. “Statistika Untuk Kedokteran Dan Kesehatan”. Jakarta: Salemba Medika 

 

Hanafiah, T.M. 2006. “Perawatan Antenatal Dan Peranan Asam Folat Dalam Upaya 
Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Hamil Dan Janin”. 
http://library.usu.ac.id/download/e-book/ pidato hanafiah.pdf. Diakses tanggal 16 
Februari 2010 

 

Hidayat, A. A., 2009. “Metode Penelitian Kebidanan & Teknik Analisis Data”. Jakarta : 
Salemba Medika 

 

Irmayanti. 2007. Pengetahuan. http://id.wikipedia.org/wiki/pengetahuan. Diakses tanggal 
10 Maret 2010 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

Kepmenkes RI No. 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan : Pengurus Pusat 
IBI 

 

Kusmarjadi, D. 2009. “Asam folat dan kehamilan”. http://www.drdidispog.com/ 
2009/06/asam-folat-dan-kehamilan.html. Last update 23 Juni 2008. Diakses tanggal 
19 Maret 2010 

 

Kusmiyati, Y. Dkk. 2008. “Perawatan Ibu Hamil”. Yogyakarta : Fitramaya 

 

Mufdlilah. 2009. “Panduan Asuhan Kebidanan Ibu Hamil”. Yogyakarta : Nuha Medika Pers  

 

Notoatmodjo, S. 2005. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta 

 

Notoatmodjo, S. 2007. “Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku”. Jakarta : PT Rineka Cipta. 

 

Nursalam, 2001. Pendekatan praktis metodologi riset keperawatan. Jakarta: Sagung 
seto 

 
Nursalam, 2003. “Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan”. Jakarta 

: Salemba Medika 

 

Ocviyanti. D. 2008.”PentingnyaAsam Folat”.  http://www.bayisehat.com/  pregnancy-
mainmenu-39/216-pentingnya-asam-folat.html . last update 4 agustus 2008. 
Diakses tamggal 16 Februari 2010 

 

Paath, A. F. Dkk. 2005. “Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi”. Jakarta : EGC 

 

Sediaoetama, A. D. 2000. “Ilmu Gizi”. Jakarta timur : Dian Rakyat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

Simatupang, E. J. 2008. “Manajemen Pelayanan Kebidanan”. Jakarta : EGC 
 
Soekanto,2000. Sosiologi sebagai suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Pers 

 

Sofyan, M. 2003. “50 Tahun IBI : Bidan Menyongsong Masa Depan”. Jakarta : Pengurus 
Pusat IBI 

 

Sugiyono. 2008. Statistika untuk Penelitian. Bandung : CV Alfabeta 

Taufiqurrahman, M.A. 2008. “Pengantar Metodologi Penelitian untuk Ilmu Kesehatan”. 
Surakarta : LPP UNS 

 

Wardana, T. T. 2008. “Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi 
dengan Koitus Pranikah Remaja Penghuni Rumah Kos di Kelurahan Jebres, Kecamatan 
Jebres, Surakarta”. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 

 

Warni, L. 2009. “Hubungan Perilaku Murid SD Kelas V Dan VI Pada Kesehatan Gigi Dan 
Mulut Terhadap Status Karies Gigi Di Wilayah Kecamatan Delitua Kabupaten Deli 
Serdang Tahun 2009”. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


