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 Kebutuhan bayi akan zat gizi sangat tinggi untuk mempertahankan 
kehidupannya. Kebutuhan tersebut dapat tercukupi dengan memberikan Air susu 
Ibu (ASI) kepada bayi. ASI merupakan makanan yang ideal untuk bayi, sebab 
ASI mengandung semua zat gizi untuk membangun dan menyediakan energi 
dalam susunan yang diperlukan (Apriadji, 1996). ASI Eksklusif harus diberikan 
pada bulan- bulan pertama setelah kelahiran bayi, karena pada masa ini terjadi 
pertumbuhan fisik, pembentukan psikomotor, dan akulturasi yang sangat cepat 
(Supariasa Bakri dan Fajar, 2002 : 73). Status gizi adalah suatu keadaan tubuh 
yang diakibatkan oleh keseimbanganantara asupan zat gizi dengan kebutuhan 
(Khomsan, 2004). Keseimbangan tersebut dapat dilihat dari variabel 
pertumbuhan, yaitu berat badan, tinggi badan/panjang badan, lingkar kepala, 
lingkar lengan, dan panjang tungkai. Tujuan Penelitian (1) untuk mengetahui 
tingkat pemberian ASI pada bayi 0-6 bulan  dalam sehari di Desa Sidokerto Pati 
(2) untuk mengetahui status gizi bayi 0-6 bulan (3) untuk mengetahui hubungan 
tingkat pemberian ASI terhadap staus gizi bayi (4) untuk mengetahui besar 
hubungan tingkat pemberian ASI terhadap status gizi bayi. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi umur 0-6 bulan di Desa 
Sidokerto Pati. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total 
sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 23 bayi 0-6 bulan. Variabel bebas 
( X) adalah tingkat pemberian ASI dan variabel terikat ( Y ) adalah status gizi. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, 
antropometri dan recall. Analisis data dengan uji korelasi product moment untuk 
mencari hubungan tingkat pemberian ASI terhadap status gizi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik bayi umur 0-6 bulan 
dari segi umur bayi umur 0-2 bulan sebanyak 8 orang atau 35 %  jumlah bayi 
umur 3-4 bulan sebanyak 7 orang atau 30 % jumlah bayi 5-6 bulan sebanyak 8 
orang atau 35 %.Dari segi jenis kelamin berjenis kelamin laki- laki sebanyak 14 
respondent atau 61%. Sedangkan bayi yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 
9 respondent atau 39%.Dari segi tingkat pemberian ASI ibu yang termasuk dalam 
kriteria aktif sebanyak 12 orang atau 52,17%  ibu yang termasuk dalam kriteria 
cukup aktif sebanyak 11 orang atau 47.83%  dan ibu yang termasuk kriteria tidak 
aktif sebanyak  0 respondent.Dari segi panjang badan 11 respondent atau 48%  
memiliki panjang badan antara 43,9 – 44,9 cm dan 12 respondent  atau 52% yang 
memiliki panjang badan 45,9 – 55,1 cm.Dari segi berat berat badan 12 respondent 
atau 52% memiliki berat badan antara 5,0 – 7,9 kg dan 11 respondent atau 48% 
memiliki berat badan antara 3,0 – 4,9 kg. Dari segi status gizi diperoleh status gizi 
baik sebanyak 20 respondent atau 87%, status gizi sedang sebanyak 0 respondent 
atau 0%, status gizi kurang sebanyak 3 respondent atau 13 % dan status gizi buruk 



sebanyak 0 respondent atau 0%. Hasil perhitungan uji signifikan koefisiensi 
korelasi hubungan tingkat pemberian ASI terhadap status gizi korelasi positif 
sebesar = 0,498 >  = 0,413 dengan tarif signifikansi 0,05 dan n= 23 
sehingga Ha diterima, artinya ada hubungan cukup kuat antara tingkat pemberian 
ASI terhadap status gizi bayi. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan cukup kuat antara tingkat 
pemberian ASI terhadap status gizi di Desa Sidokerto Pati. Saran yang dapat 
diambil adalah Perlu peningkatan ibu untuk lebih memprihatinkan pertumbuhan 
dan perkembangan bayi dengan cara memberikan bayi ASI eksklusif tanpa 
penambahan susu formula karena ASI eksklusif merupakan makanan utama bayi 
0-6 bulan.Bagi instansi kesehatan diharapkan dapat memberikan penyuluhan gizi 
pada ibu bayi dalam upaya memperbaiki gizi bayi. Bagi pihak puskesmas 
diharapkan dapat memberikan bantuan klinis dalam hal yang dapat ditangani oleh 
masyarakat sendiri misalnya kasus gizi kurang secepatnya dirujuk dipuskesmas 
atau rumah sakit terdekat. 


