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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji 

normalitas berguna untuk mengetahui apakah sebaran data normal 

atau tidak, sedangkan uji liniritas untuk mengetahui apakah hubungan 

antara health literacy dan kepatuhan mengonsumsi tablet zat besi 

linear atau tidak.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik 

Kolmogorov-Smirnov dengan program SPSS 17.0 for Windows. 

Skor sebaran data dapat dikatakan normal apabila p > 0,05 dan 

dikatakan tidak normal apabila skor sebaran data dengan p ≤ 0,05. 

Uji normalitas pada variabel kepatuhan mengonsumsi 

tablet besi terdapat hasil K-SZ sebesar 0,551 dengan p > 0,05. 

Kemudian uji normalitas pada variabel health literacy terdapat 

hasil K-SZ sebesar 0,785 dengan p > 0,05. Dari hasil tersebut maka 

variabel kepatuhan mengonsumsi tabet zat besi dan health literacy 

terdistribusikan dengan normal.  
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b. Uji Linieritas 

Uji linieritas pada variabel kepatuhan mengonsumsi tablet 

zat besi menunjukan hasil sebesar Flinier 10,565 dengan nilai p < 

0,05. Berdasarkan hasil tersebut menunjukan bahwa hubungan 

antara data variabel health literacy dengan data variabel kepatuhan 

mengonsumsi tablet zat besi terdapat hubungan linier. 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi kemudian dilakukan uji 

hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan menggunakan bantuan program 

SPSS 17.0 for Windows dengan teknik korelasi product moment. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis terdapat rxy sebesar 0,523  dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,001. Arti dari hasil tersebut menunjukan bahwa 

terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara health literacy 

dengan kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet zat besi di 

Puskesmas Ketuwan. Semakin tinggi health literacy maka semakin 

tinggi kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet zat besi, demikian 

juga sebaliknya dan dapat disimpulkan hipotesis penelitian diterima. 

 

 

  

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian data terdapat hubungan positif yang 

sangat signifikan antara health literacy dengan kepatuhan ibu hamil 

mengonsumsi tablet zat besi di Puskesmas Ketuwan. Dengan demikian 
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sesuai dengan hipotesis bahwa terdapat hubungan positif antara health 

literacy dengan kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet zat zat besi, 

yang berarti semakin tinggi health literacy maka semakin tinggi 

kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet zat besi dan demikian juga 

sebaliknya.  

Hasil uji hipotesis pada penelitian ini memperoleh nilai rxy 

sebesar 0,523  dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 (p < 0,01). Dari 

hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan yang sangat 

signifikan, maka dapat dikatakan terdapat hubungan positif yang sangat 

signiifikan antara health literacy dengan kepatuhan ibu hamil 

mengonsumsi tablet zat besi. Sumbangan efektif health literacy terhadap 

kepatuhan mengonsumsi tablet zat besi sebesar 27,3% dan sisanya 

sebesar 72,7% yang dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti tingkat 

pendidikan. 

Menurut hasil dari analisis data health literacy dan kepatuhan 

mengonsumsi tablet zat besi dapat tergambarkan bahwa subjek yang 

mendapat skor health literacy tinggi memiliki skor kepatuhan 

mengonsumsi tablet zat besi tinggi, demikian juga sebaliknya. Dapat 

dilihat dari mean empirik health literacy sebesar 68,07 dan standar 

deviasi sebesar 8,350 dapat digolongkan health literacy pada subjek 

penelitian termasuk dalam kategori tinggi jika dibandingkan dengan 

mean hipotetik health literacy sebessar 52,5 dan standar deviasi hipotetik 

health literacy sebesar 10,5. Kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet zat 

besi pada subjek penelitian juga termasuk dalam kategori tinggi yang 

didapat dari mean empirik sebesar 39,43 dan standar deviasi sebesar 
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6,652 dan dibandingkan dengan mean hipotetik sebesar 32,5 dan standar 

deviasi hipotetik sebesar 6,5.  

Data tersebut untuk membuktikan secara empirik kondisi di 

lapangan, apakah health literacy dan kepatuhan ibu hamil mengonsumsi 

tablet zat besi tergolong kategori rendah, sedang, atau tinggi. Berdasarkan 

hasil data menunjukkan bahwa health literacy dan kepatuhan ibu hamil 

mengonsumsi tablet zat besi pada subjek tergolong tinggi. Hal ini berarti 

mendukung hipotesis yaitu semakin tinggi health literacy  maka semakain 

tinggi kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet zat besi.  

Ibu hamil dapat patuh mengonsumsi tablet zat besi dapat  

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah  pengetahuan. 

Pengetahuan tersebut dapat diperoleh ibu hamil dengan kemampuannya 

untuk mengakses informasi kesehatan. Tidak hanya kemampuan 

mengakses tetapi juga kemampuan memahami informasi kesehatan yang 

diperoleh dan menilai informasi kesehatan berkaitan tentang tablet zat 

besi seperti manfaat, tujuan dan dampak. Adanya pengetahuan tentang 

tablet zat besi akan menambah wawasan ibu hamil sehingga dapat 

mendorong kesadaran ibu hamil untuk mengonsumsi tablet zat besi secara 

rutin, hal ini disebut juga dengan health literacy (Wiradnyani dkk, 2013).   

Berdasarkan analisis data menyebutkan bahwa semakin tinggi 

health literacy maka semakin tinggi pula kepatuhan ibu hamil 

mengonsumsi tablet zat besi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Gani, 

Kadar, & Kaelan (TT) menyatakan bahwa semakin baik health literacy 

maka semakin baik pula ibu hamil untuk merawat kesehatannya. Health 
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literacy yang baik ditandai dengan health literacy fungsional, health 

literacy komunikatif, dan health literacy kritikal. 

Health literacy fungsional ini berkaitan dengan kemampuan 

membaca dan menulis serta pemahaman tentang informasi kesehatan. 

Health literacy fungsionl yang baik pada ibu hamil menjadikan ibu hamil 

lebih mudah untuk mengakses berbagai informasi kesehatan yaitu 

pengetahuan tentang tablet zat besi seperti manfaat, tujuan, efek samping 

dan cara mengonsumsi tablet zat besi . Informasi pengetahuan tentang 

tablet zat besi ini dapat diakses ibu hamil melalui berbagai sumber seperti 

brosur, pamflet, buku maupun media lainnya yaitu tv atau internet. Dari 

berbagai informasi tentang tablet zat besi tersebut dapat meningkatkan 

pemahaman ibu hamil tentang informasi kesehatan yang sudah didapat 

akan mendukung kepatuhan ibu hamil mengosumsi tablet zat besi. 

Health literacy komunikatif berkaitan dengan perawatan 

kesehatan, dikarenakan health literacy berhubungan dengan kemampuan 

mengumpulkan informasi kesehatan dari berbagai sumber dan 

menerapkannya untuk perwatan diri. Oleh karena itu health literacy 

komunikatif yang baik pada ibu hamil dibutuhkan tingkat komunikasi 

tinggi dan kemampuan sosial untuk membandingkan informasi kesehatan 

dan mendiskusikannya dengan orang lain. Maka ibu hamil dibutuhkan 

kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi kepada petugas 

kesehatan atau sumber informasi lainnya agar health literacy 

komunikatifnya baik. Ibu hamil yang aktif bertanya terkait tentang tablet 

zat besi, kondisi kehamilan, dan perawatan kesehatan akan mendapatkan 

infomasi yang lebih banyak tentang kesehatan kehamilannya dan akan 
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memberikan efek positif seperti ibu hamil mengonsumsi tablet zat besi 

secara rutin. 

Health literacy kritikal ini sangat berhubungan dengan 

perawatan kesehatan ibu hamil. Hal ini dikarenakan health literacy 

kritikal meliputi kemampuan personal, kemampuan sosial, pengetahuan, 

interaksi yang efektif antara ibu hamil dan penyedia layanan dan 

pengambilan keputusan kesehatan, yang terpenting dalam health literacy 

kritikal yaitu kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini 

ibu hamil mampu membandingkan berbagai informasi tablet zat besi, 

menganalisis kebenaran  dari informasi yang diperoleh, sehingga ibu 

hamil dapat mengambil keputusan yang tepat untuk kesehatannya. Tinggi 

rendahnya health literacy ibu hamil juga dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan, pendidikan dapat membentuk kemampuan ibu hamil untuk 

selalu memperbaharui pengetahuan tentang kesehatan kehamilan yang 

dimiliki melalui proses pembelajaran seperti mengikuti kelas ibu hamil. 

Melalui kelas ibu hamil akan mendapatkan berbagai informasi tablet zat 

besi yang akurat dari petugas kesehatan sehingga mendorong ibu hamil 

untuk mengonsumsi tablet zat besi.  

Demikian dengan health literacy yang rendah mengakibatkan 

kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet zat besi rendah pula, yang 

ditemukan pada beberapa subjek penelitian. Hal tersebut sama dengan 

hasil penelitian Andrus & Roth, (2002) tentang health literacy 

menyebutkan bahwa melek huruf yang rendah dan kemampuan melek 

kesehatan yang tidak memadai dimungkinkan merupakan faktor perilaku 

yang dapat mempengaruhi perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan 
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bagi ibu hamil salah satunya kepatuhan mengonsumsi tablet zat besi, jika 

melek huruf dan melek kesehatan ibu hamil rendah maka akan 

menyebabkan ketidakpatuhan mengonsumsi tablet zat besi, kurangnya 

memberdayakan diri, kesulitan mengatur sistem perawatan kesehatan, 

pengetahuan buruk tentang penyakit, keterbatasan pemahaman medis 

instruksi, , kurang terlibat dalam perawatan, dan kurangnya pemahaman 

akan kebutuhan layanan pencegahan kesehatan yang buruk. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh di atas menunjukkan 

bahwa pentingnya kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet zat besi, hal 

ini dapat dilihat dari kategori rendah ditemukan pada 5 subjek dari total 

30 subjek dan sisanya masuk ke dalam kategori sedang dan tinggi. Hal 

tersebut menunjukan subjek penelitian ini menganggab kepatuhan 

mengonsumsi tablet besi itu penting karena dapat meningkatkan kadar hb 

dan mencegah terjadi anemia. Pembahasan diatas sesuai dengan 

penelitian menurut Adilestari (2017)  ada hubungan antara kepatuhan ibu 

hamil mengkonsumsi tablet Fe pada ibu hamil dengan kejadian anemia. 

Kejadian anemia dapat dihindari dengan patuh mengkonsusmsi tablet zat 

besi sesuai dengan aturan, selain itu juga bisa didukung dengan 

pemenuhan nutrisi yang berasal dari makanan yang dikonsumsi dan juga 

menghindari faktor-faktor yang dapat menjadikan risiko ibu hamil untuk 

terkena anemia. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa health 

lieracy memberikan kontribusi penting terhadap kepatuhan ibu hamil 

mengonsumsi tablet zat besi. Semakin tinggi health literacy maka akan 

tinggi pula kepatuhan ibu hamil untuk mengonsumsi tablet zat besi. 
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Penelitian ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan 

harapan, walaupun demikian tidak terlepas dari berbagai kelemahan-

kelemahan yang bisa memengaruhi hasil penelitian, yaitu : 

1. Ketika proses pengisian angket kuesioner posisi subjek saling 

berdekatan, sehingga dapat memengaruhi jawaban ibu hamil lainnya dan 

mengakibatkan ketidakjujuran dalam mengisi angket kuesioner. 

 


