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ABSTRAK 

 

Gambaran Pengetahuan Tentang Konsumsi Kalsium Selama Kehamilan Pada Ibu Hamil di 

Puskesmas Kecamatan Bantar Gebang Bekasi Tahun 2011 

 

Marni Br. Karo 

 

       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan tentang 

konsumsi kalsium selama kehamilan pada Ibu hamil di Puskesmas Kecamatan Bantar Gebang 

Bekasi Tahun 2012. 

       Desain penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua Ibu hamil yang melakukan pemeriksaan ANC, teknik sampling yang digunakan 

adalah pengambilan sampel secara aksidental (accidental). Penelitian dilakukan pada tanggal 

14 Agustus 2012 di Puskesmas Kecamatan Bantar Gebang. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner dan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik analisa data univariat yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi dari masing-masing fariabel. 

       Hasil penelitian didapat bahwa karakteristik ibu hamil berdasarkan umur sebagian besar 

pada umur 20 - 35 tahun sebanyak 25 responden (73,5%), karakteristik ibu hamil berdasarkan 

pendidikan sebagian besar  memiliki latar belakang pendidikan SD sebanyak 12 responden 

(35,3%), karakteristik ibu hamil berdasarkan pekerjaan sebagian besar tidak bekerja sebanyak 

28 responden (82,4%), dan pengetahuan ibu hamil tentang kalsium sebagian  besar memiliki 

pengetahuan pengetahuan kurang  sebanyak 27 responden (79,4%), dapat disimpulkan bahwa 

gambaran pengetahuan tentang konsumsi kalsium selama kehamilan pada Ibu hamil 

berdasarkan umur, pendidikan, dan pekerjaan sebagian besar memiliki pengetahuan kurang.  

 

Daftar Acuan : (2006-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Menurut data yang dikeluarkan WHO, 

kekurangan kalsium bisa menyebabkan 200 

jenis penyakit. Ibu hamil sangat disarankan 

untuk meningkatkan intik kalsium selama 

hamil, akan tetapi banyak ibu hamil yang 

tidak mengonsumsi cukup kalsium untuk 

mempertahankan kerangka dan 

menyediakan kebutuhan janin (Evawany 

Aritonang). Kalsium merupakan mineral 

yang paling banyak terdapat didalam tubuh 

manusia. Kira-kira 99% kalsium terdapat di 

dalam jaringan keras yaitu pada tulang dan 

gigi, 1% kalsium terdapat pada darah, dan 

jaringan lunak. Tanpa kalsium yang 1% ini, 

otot akan mengalami gangguan kontraksi, 

darah akan sulit membeku, transmisi saraf 

terganggu, dan sebagainya. Tulang dapat 

dikatakan sebagai cadangan kalsium tubuh 

dan apabila makanan yanag dimakan tidak 

dapat memenuhi kebutuhan, maka tubuh 

akan mengambilnya dari tulang, dan jika hal 

ini terjadi dalam waktu yang lama, maka 

tulang akan mengalami pengeroposan 

tulang. (http://info-kalsium.blogspot.com/, 

diunduh 14 juli 2010). 

Salah satu permasalahan yang dialami 

oleh ibu hamil yaitu kekurangan kalsium. 

Mineral yang dibutuhkan dalam tubuh 

berperan dalam pembentukan serta 

perkembangan tulang dan gigi, proses 

pembekuan darah serta menjaga fungsi 

normal otot dan syaraf. Angka kecukupan 

kalsium yang dianjurkan pada Widyakarya 

Nasional Pangan dan Gizi tahun 2004 yaitu 

200-400 mg per hari untuk bayi dan 800 

untuk orang dewasa (LIPI 2004). Kebutuhan 

kalsium yang dibutuhkan oleh ibu hamil 

adalah 1200 mg per hari (Cahyono PH 

2006). (http://www.google.co.id/, diunduh 

17 july 2010). 

Wanita hamil perlu kalori tambahan 

200-300 kkal/hari dari kebutuhan harian 

2.000 kkal atau total kebutuhan selama 

kehamilan berkisar 80.000 kkal. Kebutuhan 

protein asam folat, kalsium, fosfor, dan zat 

besi pun meningkat sampai 50%, namun 

kebutuhan gizi harus dibatasi untuk 

pertambahan berat antara 6,8 – 18,2 kg. 

(Pangkalan Ide, 2010). 

Kalsium termasuk salah satu mineral 

penting yang harus dipenuhi oleh ibu hamil, 

karena pada saat ini lengan, tangan, kaki, 

jari, dan telinga terbentuk dan janin mulai 

membentuk lekuk-lekuk pada rahang untuk 

mempersiapkan penempatan gigi, organ-

organ tubuh janin termasuk tulang sudah 

terbentuk (Sunita Almatsier, dkk), apabila 

ibu hamil kekurangan kalsium, maka 

kebutuhan akan diambil dari tabungan 

kalsium pada tulang ibu yang dapat 

menyebabkan osteoporosis dini. 

(http://digilib.unimus.ac.id/, diunduh 27July 

2010). 

Puskesmas Kecamatan Bantar Gebang 

merupakan unit pelayanan kesehatan milik 

pemerintah di wilayah Kota Bekasi, 

berdasarkan study pendahuluan yang 

dilakukan di Puskesmas Kecamatan Bantar 

Gebang pada tanggal 08 Agustus 2012, 

peneliti mendapatkan data Ibu hamil yang 

mengalami kekurangan kalsium yang di 

ambil dari data objektif  berupa status pasien 

dari periode 01 Januari – 31 Juli 2010 dari 

560 ibu hamil terdapat 64 orang ibu hamil  

yang mengalami  kerusakan pada gigi, 30 

orang ibu hamil  yang mengalami kram 

selama hamil, dan 50 orang mengalami 

masalah pada tulang (linu-linu, pegal-pegal, 

nyeri tulang terutama pada bagian punggung 

dan pinggang), dari data tersebut maka  

ketidaktahuan Ibu hamil tentang kalsium di 

Puskesmas Kecamatan Bantar Gebang masih 

relatif tinggi. (Laporan Puskesmas 

Kecamatan Bantar Gebang, Januari- Juli 

2010).  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui gambaran pengetahuan tentang 

konsumsi kalsium selama kehamilan pada 

Ibu hamil di Puskesmas Kecamatan Bantar 

Gebang Bekasi Tahun 2010. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Desain penelitian ini yang 

digunakan adalah deskriptif. Metode 

deskriptif ini yaitu bertujuan untuk 

menerangkan atau menggambarkan masalah 

penelitian yang terjadi berdasarkan 

kerekteriktik tempat, waktu, umur, jenis 

kelamin, sosial, ekonomi, pekerjaan, status 

perkawinan, pola hidup, dan lain-lain (Aziz 

Alimul Hidayat, 2007). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran 

pengetahuan tentang konsumsi kalsium. 

 

Populasi 

Populasi adalah objek atau subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

http://info-kalsium.blogspot.com/
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=latar%20belakang%20ibu%20hamil%20kekurangan%20kalsiu%20di%20indonesia
http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/107/jtptunimus-gdl-aritaapril-5319-1-bab1.pdf


dipelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulannya (Aziz Alimul Hidayat, 

2007). Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua Ibu hamil yang melakukan 

pemeriksaan ANC di Puskesmas Kecamatan 

Bantar Gebang. 

Sampel 

Sampel adalah sebagian yang 

diambil dari keseluruhan objek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi. 

Teknik sampling yang digunakan adalah 

pengambilan sampel secara aksidental 

(accidental) yaitu dilakukan dengan 

mengambil kasus atau responden yang 

kebetulan ada di suatu tempat sesuai dengan 

konteks penelitian (Soekidjo Notoatmodjo, 

2010). Sampel dalam penelitian ini adalah 

semua Ibu hamil yang melakukan 

pemeriksaan ANC diambil dari ruang KIA 

tempat pemeriksaan kesehatan ibu dan anak 

di Puskesmas Kecamatan Bantar Gebang 

sebanyak 34 responden. 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat 

yang akan digunakan untuk pengumpulan 

data (Soekidjo Notoatmodjo, 2010).  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan kuesioner 

yang berisi daftar pertanyaan yang 

disesuaikan dengan tujuan penelitian.  

Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini, adalah dengan 

mengumpulkan data menggunakan data 

primer yang didapat dari kuesioner, 

kemudian dimasukan kedalam formulir 

penelitian (Master table) yang telah dibuat 

dan selanjutnya dianalisa. 

Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik analisa data univariat 

yang dilakukan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi dari masing-

masing fariabel yang telah ditentukan oleh 

peneliti. Setelah pengumpulan data dengan 

kuesioner terkumpul semua, maka data 

tersebut diolah dengan tahapan : 

a) Edit (Editing) 

Editing adalah upaya 

untuk memeriksa kembali 

kebenaran data yang diperoleh 

atau dikumpulkan. Editing 

dapat dilakukan pada tahap 

pengumpulan data atau setelah 

data terkumpul (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2010). Pada 

tahap ini peneliti melakukan 

pengeditan untuk memeriksa 

pertanyaan kuesioner terisi 

semua atau tidak. 

b) Kode (Coding) 

Pemberian kode pada 

data yang berskala nominal 

dan ordinal. Kodenya 

berbentuk angka, numerik, 

atau nomor (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2010). Tahap 

ini dilakukan untuk 

menklasifikasikan jawaban 

dari responden menurut 

macamnya dengan memberi 

kode tertentu pada setiap 

jawaban responden. 

c) Memasukan Data (Data 

Entry) 

Memasukan data yang 

telah di koding kedalam 

program komputer (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2010). Tahap 

ini dilakukan untuk melihat 

kebenaran, analisa serta 

kesimpulan hasil. 

d) Tabulasi (Tabulating) 

Memasukan data 

kedalam table berdasarkan 

tujuan penelitian (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2010). Tahap 

ini dilakukan untuk 

menyajikan hasil penelitian. 

Analisa Data 

Analisis univariat bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian 

(Soekidjo Nototmodjo,2010). Dalam  

penelitian ini menggunakan analisa 

univariat, untuk mengetahui distribusi 

frekuensi dan presentasi dari tiap masing-

masing variabel di teliti dan dianalisa 

dengan menggunakan software SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P =     a  x 100%    

          B 

 
Keterangan: 

P= Persentase 

a=Jumlah nilai soal yang benar 

B= Jumlah Pertanyaan 

 



 

Penyajian Data 

Penyajian data merupakan cara 

bagaimana untuk menyajikan data sebaik-

baiknya agar mudah dipahami oleh 

pembaca. Bentuk penyajian data yang 

tersedia adalah bentuk teks, tabel dan grafik 

dimana secara umum penggunaan tiga 

bentuk penyajian ini berbeda (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2010). Pada penelitian ini 

penulis menggunakan teks dan tabel untuk 

penyajian data. 

HASIL  

Analisis Univariat 

 

Tabel  1 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil 

Tentang Konsumsi Kalsium Selama 

Kehamilan di Puskesmas Kecamatan Bantar 

Gebang Tahun 2010 

 

Pengetahuan Frekuensi Presentase 

(%) 

Baik (>75%) 2 5,9 

Cukup (60 - 

75%) 

5 14,7 

Kurang (<60%) 27 79,4 

Total 34 100 

 

Berdasarkan tabel 1 bahwa  sebagian  besar 

responden  memiliki pengetahuan kurang 

sebanyak 27 responden (79,4%). 

 

PEMBAHASAN 

Pengetahuan tentang Konsumsi Kalsium 

Selama Kehamilan pada Ibu Hamil 

Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan didapatkan distribusi frekuensi 

pengetahuan tentang konsumsi kalsium 

selama kehamilan pada ibu hamil, sebagian 

besar berpengetahuan kurang sebanyak 27  

responden (79,4%). Kategori dalam penelitian 

ini dibagi menjadi 3 kategori yaitu baik, 

cukup dan kurang.  

Pengetahuan merupakan hasil dari 

tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu. 

Pengindraan terjadi melalui pancaindra 

manusia, yakni indra penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa, dan raba, dan 

sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2010). 

Menurut Arikunto (2006), 

seseorang dapat dikategorikan baik, jika 

memenuhi standar >75-100% dari soal yang 

disajikan, berarti orang tersebut mengetahui 

dengan baik dan tahu materi yang telah 

disampaikan. Seseorang dikategorikan 

cukup baik, jika sudah memenuhi standar 

60-75% dari soal yang telah disajikan, 

berarti orang tersebut cukup mengerti akan 

materi yang disajikan. Seseorang 

dikategorikan kurang baik, jika memenuhi 

standar <60% dari soal yang telah disajikan, 

berarti orang tersebut kurang memahami 

materi yang disampaikan dengan baik. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 

dari judul gambaran pengetahuan tentang 

konsumsi kalsium selama kehamilan dengan 

pengetahuan kurang, menurut peneliti hal ini 

bisa disebabkan karena informasi yang di 

sampaikan tidak maksimal, banyak faktor 

yang mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu 

hamil baik internal maupun eksternal. Faktor 

internal atau dalam diri seseorang yang 

disebut motivasi atau keinginan yang 

terdapat dari dalam diri seseorang individu 

yang kurang atau rendah sehingga tidak 

mendorong untuk mendapatkan informasi 

yang ada. Faktor eksternal yang 

mempengaruhi pengetahuan pada ibu hamil 

seperti umur, pendidikan dan pekerjaan. 

 

SIMPULAN  

Hasil penelitian didapat bahwa sebagian  

besar responden  memiliki pengetahuan 

kurang sebanyak 27 responden (79,4%). 

 

SARAN 

1. Bagi Peneliti 

Menerapkan ilmu-ilmu kesehatan 

yang sudah dipelajari terutama tentang 

kalsium dengan memberikan informasi 

mengenai pengertian kalsium, manfaat 

kalsium pada ibu hamil, sumber kalsium 

untuk ibu hamil, dan dampak kekurangan 

kalsium bagi ibu hamil dan janin sehingga 

ibu hamil dapat memahami dan 

menerapkannya selama proses kehamilan. 

 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan agar institusi pendidikan 

lebih meningkatkan lagi dalam proses 

pembelajaran serta memberikan 

pembekalan ilmu-ilmu kesehatan terutama 

tentang kalsium pada mahasiswi D III 

Kebidanan sehingga untuk penelitian 



selanjutnya dapat mengembangkan 

penelitian ini.    

 

3. Bagi Responden  

Diharapkan kepada responden agar 

meningkatkan pengetahuan tentang 

konsumsi kalsium selama kehamilan agar 

tidak berdampak buruk bagi ibu dan janin 

yang dikandungnya akibat kekurangan 

kalsium dengan cara lebih banyak 

membaca buku-buku tentang kalsium, 

memperoleh informasi dari petugas 

kesehatan, dan media masa agar 

pengetahuannya bertambah.  

 

4. Bagi Puskesmas  

Diharapkan agar petugas kesehatan 

khususnya di ruangan KIA Puskesmas 

Kecamatan Bantar Gebang meningkatkan 

pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi 

dengan cara meningkatkan pemberian 

informasi serta penyuluhan kepada ibu 

hamil tentang konsumsi kalsium selama 

kehamilan agar tidak terjadi kesalahan 

yang berdampak buruk terhadap ibu dan 

janin 
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