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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabel 3.1 kerangka konsep Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Anemia Pada Ibu Hamil Dengan  

Kepatuhan Dalam Mengkonsusmsi Tablet Besi (Fe) di Wilayah Kerja Puskesmas Kendalsari Kota Malang

Ibu 

Hamil 

Pengetahuan ibu hamil tentang anemia: 

1. Definisi anemia pada kehamilan 

2. Gejala anemia pada kehamilan 

3. Pengaruh anemia pada kehamilan 

4. Manfaat tablet besi (Fe) 

5. Efek samping tablet besi (Fe) 

(Siti S, 2013) 

Kepatuhan dalam mengkonsumsi 

tablet Fe: 

1. Kunjungan ANC 

2. Jumlah tablet besi (Fe) yang 

dikonsumsi 

(Siti S, 2013) 

 

AKI dan AKB  

Karena perilaku pencegahan 

dan penanggulangan anemia 

defiseinsi besi pada ibu hamil 

terpenuhi  

(Titaley CR 2015) 

Faktor yang mempengaruhui 

pengetahuan: 

1. Informasi 

2. Budaya 

3. Pendidikan 

4. Pengalaman 

5. Usia 

6. Sosial Ekonomi 

(Notoatmodjo, 2010) 

 

Faktor yang Mempengaruhi Tingkat 

Kepatuhan : 

1. Factor predisposisi (usia, 

pendidikan, pekerjaan, dan 

sikap) 

2. Factor pemungkin (jarak 

tempat tinggal,penghasilan 

keluarga, dan media 

informasi 

3. Factor penguat (dukungan 

suami serta dari petugas 

kesehtan 

(Notoatmodjo, 2012) 

Factor yang mempengaruhui 

ketidakpatuhan : 

1. Pengetahuan  

2. Motivasi 

3. Dukungan keluarga 

4. Kunjungan antenatal 

care 

5. Efek samping 

(Kamidah, 2015) 

Kebutuhan zat besi pada kehamilan yaitu: 

1. Trimester I : kebutuhan zat besi  

± 1 mg/hari ditambah 30-40 mg 

untuk kebutuhan janin dan sel 

darah merah. 

2. Trimester II : kebutuhan zat besi 

± 5 mg/hari ditambah kebutuhan 

sel darah merah 300 mg dan  

conceptus  115 mg. 

3. Trimester III kebutuhan zat besi 5 

mg/hari ditambah kebutuhan sel 

darah merah 150 mg dan 

conceptus maka kebutuhan pada 

kehamilan II dan III jauh lebih 

besar dari jumlah zat besi yang 

didapatkan dari makanan. 

(Merryana Adriani 2012) 
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Keterangan : 

  : Diteliti 

 

  : Tidak diteliti 

 

  : Hubungan 

 

Kerangka konsep dalam penelitian ini dibuat berdasarkan teori yang telah diuraikan pada 

tinjaun pustaka. Peneliti ingin mengetahui Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Anemia Pada 

Ibu Hamil Dengan Kepatuhan Dalam Mengkonsusmsi Tablet Besi (Fe). Pengetahuan seseorang 

dapat dipengaruhi oleh informasi, budaya, pendidikan, pengalaman, usia, sosial ekonomi. Sedangkan 

factor yang mempengaruhui tingkat kepatuhuan diantaranya. Faktor predisposisi meliputi usia, 

pendidikan, pekerjaan, paritas, pengetahuan, dan sikap. Faktor pemungkin meliputi jarak tempat 

tinggal, penghasilan keluarga dan media informasi. Faktor penguat meliputi dukungan suami, serta 

dari petugas kesehatan yang ada. Kemudian factor yang mempengaruhui ketidakpatuhan yaitu 

pengetahuan, motivasi, dukungan keluarga, kunjungan antenatal care (ANC), dan efek samping. 

Pengetahuan ibu hamil tentang anemia pada ibu hamil dapat mempengaruhi kepatuhan dalam 

mengkonsusmsi tablet besi (Fe). 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah membutuhkan pembuktian untuk 

 menegaskan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau harus ditolak, berdasarkan fakta 

atau data empris yang telah dikumpulkan dalam penelitian. 

Berdasrkan kerangka konsep diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah: 

H1: Ada Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Anemia Pada Ibu Hamil Dengan Kepatuhan 

Dalam Mengkonsusmsi Tablet Besi (Fe) di Puskesmas Kendalsari 


