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INTISARI

Anemia dalam kehamilan adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin
dalan darah kurang dari normal atau suatu kondisi ketika terdapat defisiensi
ukuran atau jumlah erytrosit atau kandungan hemoglobin. Ibu hamil yang
mengalami kejadian anemia apalagi pada trimester III  karena kebutuhan nutrisi
yang kurang dan juga di pengaruhi sikap ibu yang kurang baik. Dengan demikian
peneliti tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan
sikap dalam pemberian nutrisi dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester
III di BPS Pipin Heriyanti  Gedongkiwo Yogyakarta 2009.

Penelitian ini menggunakan metode inferensial kuantitatif dengan
pendekatan waktu cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu
hamil trimester III yang melakukan pemeriksaan kehamilan di BPS Pipin
Heriyanti Gedongkiwo Yogyakarta pada bulan Juli 2009 sebanyak 39 orang.
Teknik yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Analisa data menggunakan
uji chi kuadrat, yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang paling banyak dengan
kategori sikap cukup baik dalam pemberian nutrisi 21 orang (53,8%), dan yang
paling sedikit dengan kategori sikap buruk 3 orang (7,7%). Responden yang
mengalami anemia ada 13 orang ( 33,4%). Hasil uji statistik dapat dilihat dari uji
chi square, diperoleh nilai signifikan 0,002 (p<0,05), sehingga ada hubungan
sikap dalam pemberian nutrisi dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester
III di BPS Pipin Heriyanti. Saran untuk bidan dapat digunakan sebagai dasar
untuk mengantisipasi kasus anemia pada ibu hamil terhadap resiko yang akan
terjadi pada penderita anemia.
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