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ABSTRAK 

 
 

Budi Puji Nastiti. 
Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Praktek Inisiasi Menyusu Dini di 

Wilayah Kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal 2012, 

VI + 96 halaman + 23 tabel + 5 gambar + 8 lampiran 
 
 

Cakupan Inisiasi Menyusu Dini di Kabupaten Tegal pada tahun 2011 
sebanyak 30%. Berdasarkan survei pendahuluan kepada 10 ibu baru melahirkan di 
wilayah kerja Puskesmas Pangkah bulan Januari 2012, diperoleh data bahwa 
hanya 20% ibu yang benar-benar melaksanakan inisiasi menyusu dini. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan 
dengan praktek inisiasi menyusu dini di wilayah kerja puskesmas Pangkah 
kabupaten Tegal tahun 2012. 

Penelitian ini merupakan penelitian Survey Analitik dengan pendekatan Cross 
sectional. Populasi yang digunakan adalah ibu-ibu yang melahirkan di wilayah 
kerja puskesmas Pangkah yang memiliki bayi berumur 0 sampai 2 bulan yang 
berjumlah 206 ibu. Sampel berjumlah 70 orang. Instrumen yang digunakan adalah 
kuesioner. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat (menggunakan uji 
Chi-Square dengan α=0,05) 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan (p=0,001), 
kesehatan ibu (p=0,001) dan persepsi ibu tentang sikap bidan (p=0,001). Tidak 
ada hubungan antara tingkat pendidikan (p=0,35), kesehatan bayi(p=0,30), 
motivasi (p=0,44), kepercayaan (p=0,24), peran orang terdekat (p=0,39) dan 
kebiasaan (p=0,48) dengan praktek inisiasi menyusu dini.  

Berdasarkan penelitian tersebut, saran yang diberikan bagi Dinas Kesehatan, 
meningkatkan promosi, membuat perda turunan yang bersifat lebih mengikat 
bidan dan memberikan reward bagi bidan yang melaksanakan dan tidak 
melaksanakan inisiasi menyusu dini. 
 
 
Kata Kunci : Faktor Perilaku; Pengetahuan ibu; Kesehatan Ibu; Persepsi Ibu; 

Inisiasi Menyusu Dini 
Kepustakaan : 39 (2002 – 2011) 
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ABSTRACT 

 

Budi Puji Nastiti, 

Associated with Early Initiation of Breastfeeding Practices in the Work Area 

of Pangkah Health Center Tegal Regency in 2012, 

VI + 96 pages + 23 tables + 5 images + 8 attachments 
 
 

Coverage Early Initiation of Breastfeeding in Tegal regency in 2011 by 
30%. Based on a preliminary survey of the 10 new mothers give birth, data 
showed that only 20% of women actually implement early initiation of 
breastfeeding. The purpose of this study was to determine what factors are 
associated with the practice of early initiation of breastfeeding in the workplace of 
Pangkah Health Center, Tegal Regency in 2012. 

This study was analytical survey with a cross sectional approach. The 
population was mothers who gave birth in the Pangkah health center with infants 
aged 0 to 2 months, amounting to 206 mothers. Samples numbered 70 people. The 
instrument used was a questionnaire. Data analysis was performed by univariate 
and bivariate (using a Chi-Square test with α = 0,05). 

The results showed no relationship between knowledge (p = 0,001), 
maternal health (p = 0,001) and maternal perceptions of midwives attitudes (p = 
0,001). There was no relationship between the level of education (p = 0,35), infant 
health (p = 0,30), motivation (p = 0,44), confidence (p = 0,24), the role of the 
nearest (p = 0,39) and habits (p = 0,48) with the practice of Early Initiation of 
Breastfeeding. 

Based on these studies, the advice given to the Department of Health, was to 
increasing promotion, create derivative regulations that are more restrictive and 
rewarding midwives for midwives who perform and not perform Early Initiation 
of Breastfeeding. 

 
 
Keywords : Action Factor; Mother’s Knowledge; Mother’s Health; Mother’s 

Perception; Early Initiation of Breastfeeding 
Bibliography : 39 (2002 - 2011) 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

 
Taburkanlah suatu pikiran, maka kamu akan menuai perbuatan, 

Taburkanlah suatu perbuatan, maka kamu akan menuai kebiasaan, 

Taburkanlah suatu kebiasaan, maka kamu akan menuai karakter, 

Taburkanlah suatu karakter, maka kamu akan menuai takdir 

(Sean Covey) 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

1. Ayahanda (Agung Budiharjo) dan 

Ibunda (Puji Rahayu) serta Kakek 

(Rachman) dan Nenek (Kapsah) 

2. Adik-adikku (Rizki dan Kukuh) 

3. Sahabat-sahabatku di IKM  

4. Almamater tercinta 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan cairan terbaik dan termurah yang dapat 

diberikan ibu kepada bayinya, didalamnya terkandung zat-zat yang dibutuhkan 

bayi sejak lahir sampai usia 24 bulan atau lebih. ASI sebagai makanan alami 

pertama untuk bayi menyediakan energi dan nutrisi dalam jumlah tepat yang 

dibutuhkan sesuai dengan umur bayi. Pemberian ASI merupakan salah satu upaya 

membentuk generasi sehat, cerdas, serta berkualitas demi masa depan dirinya, 

keluarga, masyarakat dan negara (Ii S, 2010:80). 

Setiap bayi yang baru lahir memiliki hak untuk segera mendapatkan ASI 

dari ibunya. Salah satu cara mendapatkan ASI yaitu dengen melaksanakan IMD. 

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) yaitu proses meletakkan bayi yang baru lahir di 

dada ibunya sehingga kulit ibu melekat pada kulit bayi dan membiarkan bayi 

menemukan puting ibunya sendiri untuk pertama kali. Perlakuan ini dinamakan 

The Breast Crawl atau merangkak mencari payudara. Perilaku ini sering disalah 

artikan sebagai perilaku memaksakan melekatkan mulut bayi yang baru lahir pada 

payudara ibunya. Padahal bayi baru lahir belum siap menyusu, terkadang bayi 

hanya akan melihat, menjilat bahkan akan menolak tindakan yang 

mengganggunya ini. Membersihkan bayi dan memisahkan bayi dari ibunya tidak 

dianjurkan dalam pemberian ASI (Utami R, 2008:3). Peran Millenium 

Devolepment Goals (MDGs) dalam pencapaian Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

1 
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dapat meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif dan mempertahankan menyusu 

dari pada yang menunda menyusu dini (Fikawati dan Syafiq, 2010). 

Pemberian ASI dalam satu jam pertama setelah lahir sangat besar 

manfaatnya baik bagi bayi maupun ibu. Hisapan bayi pada puting susu ibu dapat 

merangsang pengeluaran hormon prolaktin dan hormon oksitoksin. Hormon 

prolaktin berfungsi merangsang produksi ASI dan hormon oksitoksin membuat 

kontraksi yang membantu pengeluaran plasenta dan mengurangi perdarahan dan 

merangsang hormon lain yang membuat ibu lebih tenang, rileks, mencintai bayi 

dan bahagia. Rangsangan awal terhadap pengeluaran hormon oksitoksin sangat 

mempengaruhi keberhasilan menyusui selanjutnya. Hipotermia dan kematian pada 

bayi akibat kedinginan dapat diturunkan dengan meletakkan bayi pada dada ibu 

setelah lahir karena kehangatan dada ibu akan menghangatkan bayi dan suhu pada 

dada ibu akan secara otomatis menyesuaikan kebutuhan bayi (Anik M, 2008:149). 

Angka kematian bayi di seluruh dunia saat ini setiap tahunnya mencapai 4 

juta jiwa. Sedangkan di Indonesia tercatat angka kematian bayi masih sangat 

tinggi yaitu 35 tiap 1.000 kelahiran hidup pada tiap  tahun (Utami R, 2008:35). 

Padahal, target tujuan pembangunan Milenium Development Goal  (MDG’s) 

antara lain menurunkan angka kematian bayi dan anak balita sebesar 23 bayi per 

1.000 kelahiran hidup dan 32 anak balita per 1.000 kelahiran hidup. Angka 

kematian bayi di Jawa Tengah tahun 2009 adalah 9,7 per 1.000 kelahiran hidup. 

Target angka kematian bayi nasional pada tahun 2010 adalah 40 per 1.000 

kelahiran hidup, sehingga sudah jauh melampaui target yang ditetapkan. (Suara 

Merdeka, 2010). Kematian bayi di Kabupaten Tegal masih sangat tinggi, tercatat 



3 
 

 

 
 

dari bulan Januari hingga Juni tahun 2010 kematian bayi mencapai 103 jiwa. 

Penyebab kematian bayi dikarenakan beberapa faktor diantaranya berat badan 

rendah, asfiksia, tetanus, infeksi dan masalah pemberian minuman. Masih banyak 

ibu yang belum mengerti tentang pemberian ASI Ekslusif dan pengetahuan 

tentang inisiasi menyusu dini (Radar Tegal, 2010). 

Cakupan inisiasi menyusu dini di Kabupaten Tegal masih tergolong rendah. 

Terutama di wilayah kerja Puskesmas Pangkah. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Kepala Bagian Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Pangkah Angka 

cakupan Angka keberhasilan inisiasi meyusu dini hanya 30%. Angka tersebut 

masih jauh dari target nasional sebesar 80% (Dinkes Kabupaten Tegal, 2010). 

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti kepada 10 ibu baru melahirkan 

didapatkan hasil bahwa ibu yang melaksanakan inisiasi menyusu dini dengan 

benar atau sampai anak benar-benar menyusu pada ibunya hanya 20%. Hal ini 

dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan ibu dan kurangnya dukungan dari 

petugas kesehatan dalam pelaksanaan inisiasi menyusu dini.  

Menurut Ii S (2010), faktor-faktor yang berhubungan dengan inisiasi 

menyusu dini yaitu pendidikaN (P=0,016) dan pengetahuan (P=0,000). 

Pengetahuan ibu tentang IMD masih rendah, hal ini dibuktikan dengan tidak 

tahunya ibu tentang inisiasi menyusu dini dan tidak percayanya ibu bahwa bayi 

yang baru lahir bisa menyusu dengan sendirinya. Hal tersebut juga dipengaruhi 

oleh tingkat pendidikan ibu yang rendah. Rata-rata pendidikan ibu hanya 

SMP/MTS saja. 
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Menurut Mahardika (2010), keberhasilan inisiasi menyusu dini dipengaruhi 

olah faktor kesehatan ibu dan anak, motivasi pada ibu, peran orang terdekat dan 

sikap bidan dalam pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Dari hasil observasi juga 

diketahui bahwa ibu melahirkan tidak dapat langsung memberikan air susunya 

pada bayi, dikarenakan air susu ibu tidak bisa keluar. Terdapatnya bayi yang 

mengalami BBLR sehingga inisiasi menyusu dini tidak dapat dilakukan karena 

bayi harus mengalami penanganan khusus. Ketidaktahuan dan kurangnya 

informasi menyusu dini membuat ibu kurang termotivasi untuk melakukan inisiasi 

menyusu dini dan kurangnya peran orang terdekat dalam hal ini ibu, saudara 

perempuan atau teman perempuan dalam sosialisasi menyusu dini membuat ibu 

tidak percaya dan takut untuk melakukan inisiasi menyusu dini. 

Dalam proses inisiasi menyusu dini, bidan tidak menunggu sampai bayi 

benar-benar menyusu pada ibu, namun hanya sebatas prosedur melahirkan saja. 

Setelah bayi lahir, bidan meletakkan bayi di atas dada ibu kemudian saat bayi 

menangis bayi langsung di angkat untuk di bersihkan dan dikeringkan. 

Menurut iwan S(2009), kebiasaan-kebiasaan setelah bayi lahir seperti 

memandikan dan membersihkan bayi kemudian mengeringkannya (68,1%). 

Kemudian meletakkan mulut bayi langsung di puting susu (86,2%). Berdasarkan 

hasil observasi awal,  di wilayah kerja Puskesmas terdapat beberapa kebiasaan-

kebiasaan yang kurang mendukung keberhasilan inisiasi menyusu Pangkah dini. 

Diantaranya, pemberian madu pada bayi yang baru lahir. Kebiasaan ini sudah 

lama dilakukan oleh masyarakat wilayah kerja puskesmas Pangkah. Kebiasaan ini 

dilakukan dengan alasan ibu belum siap menyusui dan air susu belum keluar. 
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Madu diberikan dengan cara dioleskan pada dot atau diberikan menggunakan 

kapas. Menurut hasil observasi hal tersebut disebabkan oleh informasi yang 

diberikan kepada para ibu dan keluarga ibu yang kurang dan pengaplikasian yang 

kurang tepat yang dilakukan terus menerus. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik  melakukan 

penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Praktek Inisiasi 

Menyusui Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan  data kesehatan dari Puskesmas Pangkah sampai bulan 

November 2011, keberhasilan pelaksanaan inisiasi menyusu dini di bidan-bidan 

desa hanya sebesar 30%, padahal inisiasi menyusu dini memberi banyak manfaat 

bagi ibu dan bayi. Dengan melaksanakan inisiasi menyusu dini bayi akan 

terhindar dari hipotermia, mencegah hilangnya reflek menyusu, akan terciptanya 

bonding antara ibu dan bayi dan dapat mengurangi perdarahan pada ibu. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat diketahui beberapa permasalahan  

sebagai berikut :  

1.2.1 Rumusan Masalah Umum 

Faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan dalam praktek inisiasi menyusu 

dini di Wilayah Kerja Puskesmas Pangkah? 

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus 

1) Adakah hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan praktek Inisiasi 

Menyusu Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal? 
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2) Adakah hubungan antara pengetahuan ibu dengan praktek Inisiasi Menyusu 

Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal? 

3) Adakah hubungan antara kesehatan ibu dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini 

di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal? 

4) Adakah hubungan antara kesehatan bayi dengan praktek Inisiasi Menyusu 

Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal? 

5) Adakah hubungan antara motivasi dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini di 

wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal? 

6) Adakah hubungan antara kepercayaan dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini 

di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal? 

7) Adakah hubungan antara peran orang terdekat dengan praktek Inisiasi 

Menyusu Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal? 

8) Adakah hubungan antara kebiasaan dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini di 

wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal? 

9) Adakah hubungan antara persepsi ibu terhadap sikap bidam dengan praktek 

Inisiasi Menyusu Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten 

Tegal? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dalam 

praktek Inisiasi Menyusui Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten 

Tegal 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis 

dan menginterpretasikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Mengetahui hubungan tingkat pendidikan ibu dengan praktek Inisiasi 

Menyusu Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal. 

2) Mengetahui hubungan pengetahuan ibu dengan praktek Inisiasi Menyusu 

Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal. 

3) Mengetahui hubungan kesehatan ibu dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini di 

wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal. 

4) Mengetahui hubungan kesehatan anak dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini 

di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal. 

5) Mengetahui hubungan antara motivasi yang ada di masyarakat dengan 

praktek Inisiasi Menyusu Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Pangkah. 

6) Mengetahui hubungan antara kepercayaan yang ada di masyarakat dengan 

praktek Inisiasi Menyusu Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Pangkah. 

7) Mengetahui hubungan antara kebiasaan yang ada di masyarakat dengan 

praktek Inisiasi Menyusu Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Pangkah. 

8) Mengetahui hubungan antara peran orang terdekat yang ada di masyarakat 

dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Pangkah. 

9) Mengetahui hubungan antara persepsi ibu terhadap sikap bidan kesehatan 

yang ada di masyarakat dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini di Wilayah 

Kerja Puskesmas Pangkah. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini meliputi manfaat bagi peneliti, 

manfaat bagi pembaca, manfaat bagi Puskesmas Pangkah, dan manfaat bagi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Tegal. 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Sebagai sarana pembelajaran melakukan penelitian ilmiah sekaligus 

mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama perkuliahan dan semoga 

penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. 

1.4.2 Bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Untuk menambah pengetahuan dan dapat dijadikan bahan pembanding dalam 

penelitian berikutnya. 

1.4.3 Bagi Ketua Sie KIA Puskesmas Pangkah 

Bagi Ketua sie KIA Puskesmas Pangkah diharapakan karya tulis ini sebagai 

masukan kepada Puskesmas untuk dapat memberikan sumbangan informasi 

tentang pentingnya inisiasi menyusui dini dan dapat menerapkan praktik inisiasi 

menyusui dini pada ibu bersalin, sehingga dapat mengurangi angka kematian 

neonatus. 

 

1.5 KEASLIAN PENELITIAN 

Penelitian tentang inisiasi menyusu dini telah banyak dilakukan, namun 

penelitian tersebut dilakukan dengan variabel yang berbeda dengan penelitian ini. 

Berikut ini beberapa penelitian tentang inisisasi menyusu dini yang pernah 

dilakukan: 
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Tabel 1.1: Penelitian-penelitian yang Relevan dengan Penelitian ini 

No Judul 

Penelitian 

Nama Peneliti Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Faktor-

Faktor yang 

Berhubungan 

dengan 

Pemberian 

ASI Dalam 

Satu Jam 

Pertama 

Setelah Lahir 

di Kabupaten 

Garut 

Provinsi 

Jawa Barat 

Ii Solihah, dkk 2007 

Kabupaten 

Garut 

Jawa Barat 

Kuantitatif Variabel 

terikat : 

Pemberian ASI 

dalam satu jam 

pertama setelah 

lahir 

Variabel bebas: 

Faktor-faktor 

yang 

berpengaruh 

(umur ibu, 

pendidikan, 

pengetahuan, 

paritas, niat, 

pemeriksaan 

ANC, tempat 

persalinan, 

penolong 

persalinan, 

dukungan 

keluarga, dan 

kepercayaan) 

Faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan 

permberian 

asi 1 jam 

pertama di 

Kabupaten 

Garut adalah 

pendidikan, 

pengetahun, 

penolong 

persalinan 

dan 

dukungan 

keluarga. 

2. Pengaruh 

Tenaga 

Kesehatan 

terhadap 

Pelaksanaan 

Roslina 

Yulianti 

2010 

Kota 

Medan 

Sumatra 

Utara 

Survei 

Explanatory 

Variabel 

terikat: 

Pelaksanaan 

Inisiasi 

Menyusu Dini 

Tenaga 

kesehatan 

berpengaruh 

terhadap 

pelaksanaan 
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Inisiasi 

Menyusu 

Dini (IMD) 

di Puskesmas 

Bromo Kota 

Medan tahun 

2010 

(IMD) 

Variabel bebas: 

Tenaga 

Kesehatan 

inisiasi 

menyusu dini 

3. Gambaran 

Sikap Ibu 

yang 

Melakukan 

dan Tidak 

Melakukan 

Inisiasi 

Menyusu Dini 

Terhadap 

Pelaksanaan 

Inisiasi 

Menyusu Dini 

Terhadap 

Pelaksanaan 

Inisiasi 

Menyusu Dini 

di Puskesmas 

Kecamatan 

Pasar Minggu 

Jakarta 

Selatan Tahun 

2008 

Yeni 

Makasudede 

2008 

Jakarta 

Selatan 

Rapid 

Assessment 

Procedures 

Variabel 

terikat: 

Pelaksanaan 

Inisiasi 

Menyusu Dini

Variabel bebas: 

Sikap Ibu 

Ibu yang 

sebelum 

persalinan 

diberi 

penyuluhan 

tentang IMD 

cenderung 

melakukan 

IMD 

sedangkan 

ibu yang 

tidak diberi 

penyuluhan  

tidak 

melalukan 

IMD 

 

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah sebagai berikut yang petama, pada penelitian Ii Solihah dkk 
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letak perbedaannya pada variabel penelitian yaitu umur ibu, pendidikan, 

pengetahuan, paritas, niat, pemeriksaan ANC, tempat persalinan, penolong 

persalinan, dukungan keluarga, dan kepercayaan, sedangkan penelitian ini 

variabel penelitian adalah kesehatan ibu dan anak, motivasi, kepercayaan, 

kebiasaan, peran orang terdekat, dan sikap bidan. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Roslina Yulianti, letak perbedaannya adalah pada rancangan penelitian yaitu 

menggunakan Survei Explanatory sedangkan penelitian ini menggunakan 

kuantitatif. Pada penelitian Roslina variabel bebasnya adalah tenaga kesehatan. 

Pada penelitian yang ketiga oleh Yeni Makasudede menggunakan rancangan 

penelitian Rapid Assessment Procedures dan variabel bebas yang digunakan 

adalah sikap ibu. 

 

1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten 

Tegal 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli tahun 2012, selama 2 minggu dari 

tanggal 16 sampai 29. 

1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan 

Dalam penelitian ini membatasi materi pada faktor yang mempengaruhi 

praktek inisiasi menyusu dini. Bidang ilmu yang diterapkan dalam penelitian 

adalah Gizi Kesehatan Masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 ASI 

Air Susu Ibu atau ASI merupakan suatu emulsi lemak dalam larutan protein, 

laktosa dan garam-garam organik yang disekresikan oleh kedua belah kelenjar 

payudara ibu, sebagai makanan utama bagi bayi (Taufan N, 2011:29). ASI adalah 

susu yang diproduksi seorang ibu untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber 

gizi utama bagi bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. ASI merupakan 

salah satu sumber makanan terbaik bagi bayi yang baru lahir karena mengandung 

banyak zat penting yang berguna untuk meningkatkan kekebalan. Kandungan gizi 

yang terdapat pada ASI tidak dapat digantikan oleh susu maupun makanan bayi 

yang dibuat oleh teknologi karena komposisi ASI dapat berubah-ubah setiap hari 

sesuai dengan kebutuhan bayi selama lebih dari dua tahun.  

Adapun komposisi asi adalah sebagai berikut : 

2.1.1.1 Kolostrum 

Kolostrum merupakan cairan emas pelindung yang kaya akan zat anti-infeksi 

berprotein tinggi, kolostrum berwarna kuning atau juga jernih dan lebih 

menyerupai darah karena banyak mengandung sel hidup yang mengandung sel 

darah putih sehingga dapat membunuh kuman penyakit (Utami R, 2008:4). 

Kolostrum merupakan cairan yang disekresikan pertama kali oleh kelenjar 

payudara, dan disekresikan pada hari pertama sampai hari ke empat pasca 

persalinan. Kolostrum merupakan cairan dengan viskositas kental, lengket dan 
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berwarna kekuningan. Kolostrum mengandung tinggi protein, mineral, garam, 

vitamin A, nitrogen, sel darah putih dan antibodi yang tinggi dari pada asi matur. 

Selain itu kolostrum mengandung lemak yang rendah dan laktosa. Volume 

kolostrum 150-300 ml per 24 jam (Taufan N, 2011:29).  

Zat antibodi yang terkandung dalam kolostrum berfungsi sebagai imunitas 

pasif untuk bayi dari berbagai bakteri dan virus yang merugikan selama tahun 

tahun pertama bayi. Kolostrum juga berguna bagi usus bayi yaitu sebagai 

pembersih usus bayi dari mikonium sehingga bayi siap untuk menerima ASI. Ciri-

ciri kolostrum yaitu berwarna kuning keemasan atau krem, lebih kental 

dibandingkan cairan susu tahap berikutnya, dan berakhir beberapa hari setelah 

kelahiran bayi sekitar 2-4 hari(Laksono K, 2010:4). Manfaat kolostrum yaitu: 

1. Kolostrum banyak mengandung protein, vitamin A dan hormon pertumbuhan. 

2. Mengandung banyak zat antibodi dan dapat mencegah alergi. 

3. Membantu pengeluaran meconium atau tinja bayi. 

2.1.1.2 Air Susu Masa Peralihan 

Merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI matur. ASI 

yang keluar setelah kolostrum sampai sebelum ASI matang yaitu sejak hari ke 

empat sampai hari ke sepuluh. Selama seminggu, volume air susu bertambah 

banyak dan berubah warna serta komposisinya. Kandunga ASI peralihan tidak 

selengkap kolostrum. Beberapa zat yang terkandung dalam ASI peralihan ini 

adalah lemak, laktosa, vitamin yang telarut dalam air dan mengandung lebih 

banyak kalori daripada kolostrum. Kadar imunoglobulin dan protein menurun, 

sedang lemak dan glukosa meningkat. 

 



14 
 

 

 
 

2.1.1.3 Air Susu Mature 

Air susu mature merupakan ASI yang disekresikan pada hari ke-10 dan 

seterusnya, komposisi relatif konstan dan tidak menggumpal bila dipanaskan 

(Taufan N, 2011:31). Air susu tersebut lebih banyak mengandung lemak dan 

glukosa sehingga lebih bersifat mengenyangkan. Asi matur mengandung 90% air 

yang diperlukan untuk mencegah dehidrasi dan 10% kandungannya adalah 

karbohidrat, protein dan lemak yang diperlukan untuk kebutuhan hidup dan 

perkembangan bayi. Komposisi ASI mature dapat berubah-ubah sesuai dengan 

kebutuhan bayi sampai bayi berusia 6 bulan.  

Dalam perkembangannya terdapat 2 tipe ASI mature yaitu foremilk dan 

hindmilk. Kedua jenis tersebut sangat dibutuhkan ketika ibu menyusui yang akan 

menjamin nutrisi bayi yang diperlukan sesuai tumbuh kembang bayi. Jenis 

foremilk adalah ASI yang dihasilkan selama awal menyusui dan mengandung air, 

vitamin dan protein. Sedangkan jenis hindmilk adalah ASI yang dihasilkan 

sesudah pemberian awal saat menyusui dan mengandung lemak tinggi dan sangat 

di perlukan untuk pertambahan berat bayi. Berikut adalah gambaran komposisi 

ASI mature: 

Tabel 2.1 Komposisi ASI mature 

Nutrien 3 – 5 hari 8 – 11 hari 15 – 18 hari 26 – 29 hari 

 
Energi gr/dl 
Lemak gr/dl 
Protein gr/dl 
Laktosa gr/dl 

ACB     AKB 
   48         58 
 1,85       3,00 
 1,87       2,10 
 5,14       5,04 

ACB     AKB 
   59         71 
  2,9        4,14 
  1,7        1,86 
 5,98       5,55 

ACB     AKB 
   62         71 
 3,06      4,33 
 1,52      1,71 
 6,00      5,63 

ACB     AKB 
  62         70 
 3,05      4,09 
 1,29      4,41 
 6,51      5,92 

(sumber : Adreson Pediatric Clinic, dalam buku Laksono K, 2010:6) 
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Tabel 2.2 komposisi kandungan ASI 

Kandungan  Kolostrum  Transisi  Asi mature 

Energi (Kg kla) 
Laktosa (gr/100 ml) 
Lemak (gr/100 ml) 
Protein (gr/100 ml) 
Mineral (gr/100 ml) 
Imunoglobulin : 
Ig A (mg/100 ml) 
Ig G (mg/100 ml) 
Ig M (mg/100 ml) 
Lisosim (mg/100 ml) 
Laktoferin 

57,0 
6,5 
2,9 
1,195 
0,3 
 
335,9 
5,9 
17,1 
14,2 – 16,4 
420 – 520 

63,0 
6,7 
3,6 
0,965 
0,3 
 
- 
- 
- 
- 
- 

65,0 
7,0 
3,8 
1,324 
0,2 
 
119,6 
2,9 
2,9 
24,3-27,5 
250-270 

(sumber : Weni K, 2009:10) 

Dari tabel komposisi ASI tersebut dapat dilihat perbedaan komposisi ASI dari 

kolostrum sampai ASI mature. Pada kolostrum komposisi imunoglobulin lebih 

besar dari ASI mature. Sedangkan ASI matur lebih banyak mengandung energi, 

laktosa, lemak, protein dan mineral. 

Pemberian makanan pertama kepada bayi yang baru lahir memang 

mempengaruhi tinggi rendahnya Angka Kematian Bayi (AKB). Menurut 

penelitian hal ini disebabkan karena banyaknya orang tua yang memberi susu 

formula kepada bayi mereka yang baru lahir dan hal ini dapat menyebabkan 

meningkatnya angka kematian bayi. Para peneliti dari Institut Pertanian Bogor 

meneliti tentang adanya kontaminasi pada produk susu formula dan makanan 

bayi. Para peneliti menemukan 22,73% susu formula dari 22 sampel dan 40% 

makanan bayi dari 12 sampel yang dipasarkan dari April hingga Juni 2006 telah 

terkontaminasi Enterobacter Sakazakii. Berdasarkan data yang diperoleh, angka 

kematian bayi yang diakibatkan oleh konsumsi susu formula jauh lebih besar 



 

daripada bayi yang mengkonsumsi ASI, hal ini di tunjukkan melalui tabel di 

bawah ini : 

Gambar 2.1 Perbandingan kematian neonatal bayi berdasarkan minuman yang 
dikonsumsi 

 

(Sumber : Bulletin info of the World Health Organization dalam buku Laksono K, 
2010:17) 
2.1.2 Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

2.1.2.1 Pengertian 

Inisasi Menyusu Dini 

bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir. Cara bayi melakukan Inisiasi 

Menyusu Dini dinamakan 

(Utami R, 2008:3). Inisiasi menyusu dini sering diartikan memberi kesempatan 

pada bayi untuk menyusu sendiri pada ibunya dalam 1 jam pertama kelahirannya 

(Inna N, 2009).  

Waktu keberhasilan IMD adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari 

meletakkan bayi yang baru lahir di dekat payudara ibunya, tanpa melalui proses 

mandi terlebih dahulu (hanya sedikit dilap dan dipotong tali pusatnya) sampai 
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daripada bayi yang mengkonsumsi ASI, hal ini di tunjukkan melalui tabel di 

Gambar 2.1 Perbandingan kematian neonatal bayi berdasarkan minuman yang 

 

(Sumber : Bulletin info of the World Health Organization dalam buku Laksono K, 

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 

Inisasi Menyusu Dini (Early Initition) atau permulaan menyusui dini adalah 

bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir. Cara bayi melakukan Inisiasi 

Menyusu Dini dinamakan The Breast Crawl atau merangkak mencari payudara 

(Utami R, 2008:3). Inisiasi menyusu dini sering diartikan memberi kesempatan 

pada bayi untuk menyusu sendiri pada ibunya dalam 1 jam pertama kelahirannya 

Waktu keberhasilan IMD adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari 

kkan bayi yang baru lahir di dekat payudara ibunya, tanpa melalui proses 

mandi terlebih dahulu (hanya sedikit dilap dan dipotong tali pusatnya) sampai 
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ASI + minuman 
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daripada bayi yang mengkonsumsi ASI, hal ini di tunjukkan melalui tabel di 

Gambar 2.1 Perbandingan kematian neonatal bayi berdasarkan minuman yang 

(Sumber : Bulletin info of the World Health Organization dalam buku Laksono K, 

atau permulaan menyusui dini adalah 

bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir. Cara bayi melakukan Inisiasi 

encari payudara 

(Utami R, 2008:3). Inisiasi menyusu dini sering diartikan memberi kesempatan 

pada bayi untuk menyusu sendiri pada ibunya dalam 1 jam pertama kelahirannya 

Waktu keberhasilan IMD adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari 

kkan bayi yang baru lahir di dekat payudara ibunya, tanpa melalui proses 

mandi terlebih dahulu (hanya sedikit dilap dan dipotong tali pusatnya) sampai 
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bayi tersebut akan memilih payudara mana yang akan “dikenyot” lebih dulu, 

proses ini memakan waktu 15–45 menit (individual). Proses pencarian puting susu 

sendiri oleh bayi memakan waktu bervariasi, yaitu sekitar 30–40 menit. 

2.1.2.2 Tahapan Inisiasi Menyusu Dini 

1 Pada 30 menit pertama, bayi berada pada stadium istirahat atau diam dan 

siaga. Bayi diam tidak bergerak, terkadang matanya terbuka lebar untuk 

melihat ibunya. Masa tenang ini merupakan proses penyesuaian peralihan 

keadaan bayi, dari keadaan dalam kandungan ke keadaan di luar kandungan. 

Menempelnya kulit dengan kulit antara ibu dengan bayi akan menimbulkan 

bonding (hubungan kasih sayang) yang merupakan dasar pertumbuhan bayi 

dalam keadaan aman. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri ibu 

terhadap kemampuan menyusui dan mendidik bayinya. 

2 Antara 30 sampai 40 menit, bayi mulai mengeluarkan suara, menggerakkan 

mulut, mencium dan menjilat-jilat tanggannya. Bayi mulai mencium dan 

merasakan cairan ketuban yang menempel ditangannya, bau ini sama dengan  

bau cairan yang dikeluarkan payudara ibu dan cairan tersebut berguna 

membimbing bayi untuk menemukan puting susu ibunya. 

3 Mengeluarkan liur, bayi mulai mengeluarkan liur saat menyadari bahwa ada 

makanan di sekitarnya. 

4 Bayi mulai bergerak ke arah payudara, Areola sebagai daerah sasaran, dengan 

kaki menekan perut ibu, menoleh ke kanan dan kiri serta menyentuh dan 

meremas daerah puting susu dan sekitarnya. 
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5 Bayi mulai memijat, mengulum puting, membuka mulut selebar-lebarnya 

serta melekatkan kontak kulit dengan baik(Utami R, 2008:17). 

2.1.2.3 Tatalaksana Inisiasi Menyusu Dini  

1 Dianjurkan ibu hamil atau keluarga mendampingi ibu saat persalinan.  

2 Disarankan untuk tidak atau mengurangi pengunaan obat kimiawi, misalnya 

pijat, aromaterapi, gerakan, atau hypnobirthing. 

3 Biarkan ibu menentukan cara melahirkan yang diinginkan, misalnya 

melahirkan normal, didalam air, atau dengan jongkok. 

4 Seluruh badan dan kepala bayi dikeringkan secepatnya, kecuali kedua 

tangannya. Lemak putih (vernix) yang menyamankan sebaiknya dibiarkan. 

5 Bayi ditengkurapkan di dada atau perut ibu. Biarkan kulit bayi melekat 

dengan kulit ibu. Posisi kontak kulit dengan kulit ini dipertahankan minimum 

satu jam atau setelah menyusu awal selesai. Keduanya diselimuti. Jika perlu, 

gunakan topi bayi. 

6 Bayi dibiarkan mencari puting susu ibu. Ibu dapat merangsang bayi dengan 

sentuhan lembut, tetapi tidak memaksakan bayi ke puting susu. 

7 Ayah didukung agar membantu ibu untuk mengenali tanda-tanda atau 

perilaku bayi sebelum menyusu. Hal ini dapat berlangsung beberapa menit 

atau satu jam, bahkan lebih. Dukungan ayah akan meningkatkan rasa percaya 

diri ibu. Biarkan bayi dalam posisi kulit bersentuhan dengan kulit ibunya 

setidaknya selama satu jam, walaupun ia telah berhasil menyusu pertama 

sebelum satu jam. Jika belum menemukan puting payudara ibunya dalam 
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waktu satu jam, biarkan kulit bayi tetap bersentuhan dengan kulit ibunya 

sampai berhasil menyusu pertama. 

8 Dianjurkan untuk memberikan kesempatan kontak kulit dengan kulit pada ibu 

yang melahirkan dengan tindakan, misalnya operasi Caesar. 

9 Bayi dipisahkan dari ibu untuk ditimbang, diukur, dan dicap setelah satu jam 

atau menyusu awal selesai. Prosedur yang invasif, misalnya suntikan vitamin 

K dan tetesan mata bayi dapat ditunda. 

10 Rawat gabung-ibu dan bayi dirawat dalam satu kamar. Selama 24 jam ibu-

bayi tetap tidak dipisahkan dan bayi selalu dalam jangkauan ibu. Pemberian 

minuman pre-laktal (cairan yang diberikan sebelum ASI ”keluar”) (Utami R, 

2008:20) 

2.1.2.4 Manfaat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

Bagi bayi : 

1 Mencegah hilangnya refleks menyusu 

2 Menstabilkan suhu, pernapasan dan tingkat gula darah bayi 

3 Memberikan nutrisi lengkap 

4  Membantu reflek berfikir bayi 

5 Menunjang proses lancarnya ASI dikemudian hari 

6 Memperlancar pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan 

7  Stimulasi dini tumbuh kembang bayi 

8  Terhindar dari kesulitan dalam menyusui atau meneteki  
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9 Sebagai laksative (obat pencuci perut) yang efektif, membuang mekonium di 

usus dan memecahkan bilirubin 

10 Menstimulasi hormon prolaktin dalam memproduksi ASI 

11 Meningkatkan intelektual dan motorik.Saat merangkak mencari payudara, 

bayi memindahkan bakteri dari kulit ibunya dan ia akan menjilat-jilati kulit 

ibu, menelan bakteri ”baik” di kulit ibu. Bakteri ”baik” ini akan berkembang 

biak membentuk koloni di kulit dan usus bayi, menyaingi bakteri ”jahat” dari 

lingkungan 

12  Bonding (ikatan kasih sayang) antara ibu-bayi akan lebih baik pada 1-2 jam 

pertama, bayi dalam keadaan siaga. Setelah itu, biasanya bayi tidur dalam 

waktu yang lama 

13 Makanan awal non-ASI mengandung zat putih telur yang bukan berasal dari 

susu manusia, misalnya dari susu hewan. Hal ini dapat mengganggu 

pertumbuhan fungi usus dan mencetuskan alergi lebih awal. 

14 Bayi mendapatkan ASI kolostrum – ASI yang pertama kali keluar. Cairan 

emas ini kadang juga dinamakan the gift of life. Bayi yang diberi kesempatan 

Inisiasi Menyusu Dini lebih dulu mendapatkan kolostrum daripada yang tidak 

diberi kesempatan. Kolostrum, ASI istimewa yang kaya akan daya tahan 

tubuh, penting untuk pertumbuhan usus, bahkan kelangsungan hidup bayi. 

Kolostrum akan membuat lapisan yang melindungi dinding usus bayi yang 

masih belum matang sekaligus mematangkan dinding usus ini. 
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Bagi Ibu : 

1 Mengurangi Perdarahan. Hentakan kepala bayi ke dada ibu, sentuhan tangan 

bayi di puting susu dan sekitarnya, emutan, dan jilatan bayi pada puting ibu 

merangsang pengeluaran hormon oksitoksin yang berguna juga untuk 

kontraksi dan penutupan pembuluh darah sehingga pendarahan lebih cepat 

berhenti. 

2 Bonding (ikatan kasih sayang) antara ibu-bayi akan lebih baik pada 1-2 jam 

pertama, bayi dalam keadaan siaga. Setelah itu, biasanya bayi tidur dalam 

waktu yang lama. 

3 Ibu dan ayah akan merasa sangat bahagia bertemu dengan bayinya untuk 

pertama kali dalam kondisi seperti ini. Bahkan, ayah mendapat kesempatan 

mengazankan anaknya di dada ibunya. Suatu pengalaman batin bagi 

ketiganya yang amat indah (Utami R, 2008:64). 

2.1.2.5 Inisiasi Menyusui Dini dan MDGs  

MDGs atau Millenium Development Goals adalah sebuah deklarasi yang 

merupakan hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara 

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang dimulai dijalankan pada September 2000 

berupa 8 butir tujuan yang akan dicapai hingga tahun 2015. Delapan butir tujuan 

tersebut adalah : 

1. Memberantas kemiskina dan kelaparan 

2. Mencapai pendidikan untuk semua 

3. Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan 
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4. Menurunkan angka kematian anak 

5. Meningkatkan kesehatan ibu 

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya 

7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup 

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (Peter, 2008). 

Inisiasi menyusu dini berperan dalam pencapaian tujuan Millenium Development 

Goals tersebut, yaitu: 

1) Untuk membantu mengurangi kemiskinan 

Inisiasi menyusu dini dapat meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif enam 

bulan dan lama dalam menyusui, sehingga akan membantu menghemat 

pengeluaran untuk membeli susu. 

2) Untuk membantu mengurangi kelaparan 

Inisiasi menyusu dini yang dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif 

selama 6 bulan diteruskan dengan menyusui selama 2 tahun akan mencegah 

terjadinya malnutrisi.  

Gambar 2.2 Nilai Zat gizi pada ASI per 500 ml 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber : Utami R, 2008:33) 
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Bagi anak usia dua tahun, sebanyak 500cc ASI ibunya mampu memenuhi 

kalori 31%, protein 38%, vitamin A 45% dan vitamin C 95%. ASI masih 

memenuhi kebutuhan kalori 70% untuk bayi 6 sampai 8 bulan, 55% untuk bayi 9 

sampai 11 bulan dan 40% untuk bayi 12 sampai 23 bulan. Keadaan ini akan 

memenuhi kebutuhan makanan bayi sampai usia dua tahun. Sehingga pemberian 

ASI membantu mengurangi angka kejadian kurang gizi dan pertumbuhan yang 

terhenti yang banyak terjadi pada usia-usia ini. 

3) Untuk membantu mengurangi angka kematian anak balita 

Sekitar 40% kematian balita terjadi pada usia bayi baru lahir atau dibawah 

satu bulan. Inisiasi menyusu dini akan mengurangi 22% kematian bayi dibawah 

usia 28 hari. Pemberian ASI eksklusif akan mengurangi 13% kematian bayi dan 

memberikan pendamping ASI (makanan keluarga) akan mengurangi 6% kematian 

anak. Dengan demikian kematian balita dapat dicegah melalui inisiasi menyusu 

dini, pemberian asi eksklusif dan makan pendamping asi sebesar 41% (Inna Noor 

Inayati,2009). Menurut The World Health Report 2005, angka kematian bayi baru 

lahir di Indonesia adalah 20 per 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut masih 

tinggi dibandingkan dengan negara lain. Menurut penelitian WHO (2000) di enam 

negara berkembang, risiko kematian bayi antara usia 9 sampai 12 bulan 

meningkat 40% jika bayi tersebut tidak disusui. Untuk bayi berusia dibawah dua 

bulan, angka kematian ini meningkat menjadi 48% (Utami R, 2008:33). 
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2.1.2.6 Hambatan Dalam Inisiasi Menyusu Dini 

Beberapa pendapat yang menghambat proses inisiasi menyusu dini : 

1. Bayi kedinginan sehingga perlu dibedong 

Bayi baru lahir memang mudah kedinginan, sehingga perlu dipeluk kontak 

kulit ke kulit, diberi topi, lalu ibu bersama bayi diselimuti. Bayi berada dalam 

suhu yang aman jika melakukan kontak kulit dengan sang ibu. Suhu payudara ibu 

meningkat 0,5 derajat dalam dua menit jika bayi diletakkan di dada ibu. Bedong 

bayi terlalu ketat, akan membuatnya lebih kedinginan. 

2. Setelah melahirkan ibu terlalu lelah untuk segera menyusui bayinya 

Kecuali dalam situasi darurat, ibu yang baru melahirkan mampu menyusui 

bayinya segera. Seorang ibu jarang terlalu lelah untuk memeluk bayinya segera 

setelah lahir. Memeluk dan menyusui bayi adalah penghilang rasa sakit dan rasa 

lelah ibu. Keluarnya oksigen saat kontak kulit ke kulit serta saat bayi menyusu 

dini membantu menenangkan ibu. 

3. Tenaga kesehatan kurang tersedia sehingga bayi tidak dapat dibiarkan 

menyusu sendiri 

Saat bayi di dada ibu, penolong persalinan dapat melanjutkan tugasnya. Bayi 

dapat menemukan sendiri payudara ibu. Suami atau anggota keluarga terdekat 

dapat membantu untuk menjaga bayi sambil memberi dukungan pada ibu. 

4. Kamar bersalin atau kamar operasi sibuk sehingga bayi segera dipisah dari 

ibunya 
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Dengan bayi di dada ibu, ibu dapat dipindahkan ke ruang pulih atau kamar 

perawatan. Beri kesempatan pada bayi untuk meneruskan usahanya mencapai 

payudara dan menyusu dini. 

5. Ibu harus dijahit sehingga bayi perlu segera dipisahkan dari ibunya 

Kegiatan merangkak mencari payudara terjadi di area payudara. Yang dijahit 

adalah bagian bawah tubuh ibu. Sementara dijahit, ibu tetap dapat melaksanakan 

inisiasi menyusu dini. 

2.1.2.7 Alasan Inisiasi Menyusu Dini 

Inisiasi Menyusu dini penting karena berbagai penelitian mengemukakan 

alasan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) antara lain: 

1 Iniasiasi Menyusu Dini (IMD) dapat mencegah 22% kematian bayi di Negara 

berkembang pada usia dibawah 28 bulan, namun jika menyusu pertama, saat 

bayi berusia si atas dua jam dan dibawah 24 jam pertama, maka dapat 

mencegah 16% kematian bayi di bawah 28 hari. 

2 Menunda inisiasi menyusu dini akan meningkatkan resiko kematian pada 

neonatus. 

3 Di Indonesia pemberian ASI secara dini dapat memperbesar kemungkinan 8 

kali dalam keberhasilan ASI Eksklusif 

4 Inisiasi menyusu dini akan meningkatkan keberhasilan pemberian ASI 

Eksklusif 6 bukan karena kontak dini ibu dan bayi akan meningkatkan lama 

manyusui dua kali dibandingkan dengan kontak yang lambat. 

5 Kemampuan ibu untuk menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu yang 

dibutuhkan bayi meningkat. 
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2.1.3 Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Inisiasi Menyusu Dini 

2.1.3.1 Tingkat Pengetahuan Ibu 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang 

melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan ini terjadi 

melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, 

perasaan dan perabaan. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui 

mata dan telinga. Pengetahuan juga dapat di definisikan sebagai kumpulan 

informasi yang di perbarui yang didapat dari proses belajar selama hidup dan 

dapat dipergunakan sewaktu-waktu sebagai alat penyesuaian diri baik terhadap 

diri sendiri atau lingkungannya (Soekidjo N, 2003:127). Menurut Taufan (2007), 

pengetahuan merupakan penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang 

terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan lain 

sebagainya). 

Penelitian Rogers (1974) dalam Soekidjo N (2003:128) mengungkapkan 

bahwa sebelum seseorang mengadopsi perilaku baru di dalam dirinya terjadi 

proses yang berurutan, yaitu: 

1. Awarness (kesadaran) dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui 

tentang stimulus atau objek. 

2. Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut. Disini sikap 

subjek sudah mulai timbul. 

3. Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus 

tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi 
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4. Trial, dimana subjek mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang 

dikehendaki oleh stimulus. 

5. Adoption yaitu dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. 

Faktor pengetahuan mempunyai pengaruh sebagai dorongan amal bagi 

seseorang untuk berperilaku. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman 

belajar baik yang bersifat formal maupun informal. Perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan. Ibu yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang inisiasi 

menyusu dini, akan menyusui anaknya segera setelah melahirkan dibandingkan 

dengan ibu yang memiliki pengetahuan yang rendah. Hal ini disebabkan ibu yang 

memiliki pengetahuan yang tinggi tentang ASI, pada umumnya mengetahui 

berbagai manfaat dari pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Menurut Utami R 

(2007), bahwa faktor utama yang menyebabkan kurang tercapainya pelaksanaan 

inisiasi menyusu dini yang benar adalah kurang sampainya pengetahuan yang 

benar tentang inisiasi menyusu dini pada para ibu. Seorang ibu harus mempunyai 

pengetahuan baik dalam menyusui. Kehilangan pengetahuan tentang menyusui 

berarti kehilangan sumber makanan yang paling penting dan cara perawatan yang 

optimal. Pengetahuan yang kurang mengenai inisiasi menyusu dini dan pemberian 

ASI terlihat dari pemanfaatan susu formula secara dini di perkotaan dan 

pemberian nasi sebagai makanan tambahan di pedesaan. 
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Pengetahuan dapat mempengaruhi pelaksaan inisiasi menyusu dini dapat 

dibuktikan berdasarkan hasil penelitian Deswani (2007:15), yang meneliti tentang 

faktor yang mempengaruhi ibu dalam pengambilan keputusan untuk menyusui 

bayi secara dini di RB Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Duren Sawit dan 

Cakung Jakarta Timur ditemukan sebanyak 34,2% ibu berpengetahuan kurang, 

tidak menyusui bayinya secara dini. Sedangkan ibu dengan pengetahuan baik 

hanya 5% yang tidak menyusui bayinya. Jadi informasi pada ibu tentang ASI 

haruslah diberikan saat prenatal di trimester pertama. 

2.1.3.2 Tingkat Pendidikan Ibu 

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak 

dalam menghadapi pekerjaan, demikian juga dalam menerima latihan baik secara 

teori maupun praktek (Eni Maharani dan Catur Yuantari, 2007:18).  

Tingkat pendidikan mempengaruhi seorang ibu dalam pemberian ASI. 

Penyerapan informasi yang beragam dan berbeda dipengeruhi oleh tingkat 

pendidikan. Pendidikan akan berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan manusia 

baik pikiran, perasaan maupun sikapnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan 
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semakin tinggi pula kemampuan dasar yang dimiliki seseorang, khususnya 

pemberian ASI (Ely P, 2003). 

2.1.3.3 Kesehatan Ibu 

Kesehatan adalah sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan 

setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan kesehatan 

menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa 

kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial, 

bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Kesehatan ibu mempengaruhi 

pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Terkadang ibu terpaksa tidak melakukan 

inisiasi menyusu dini dikarenakan oleh keadaan yang diluar kemampuannya untuk 

bisa mengatasinya. Keadaan yang biasanya terjadi yaitu bendungan ASI yang 

mengakibatkan ibu merasa sakit pada waktu penyusui yang disebabkan ASI tidak 

dapat terhisap oleh bayi pada waktu ia menyusu dan luka-luka pada puting susu 

yang menyebabkan nyeri sehingga ibu menghentikan pemberian ASI. Ibu yang 

sedang mengkonsumsi obat anti kanker atau mendapat penyinaran zat radio aktif 

juga tidak diperkenankan untuk menyusui. Adanya penyakit yang diderita 

sehingga dilarang oleh dokter seperti HIV AIDS (Ayu N,2009).  

2.1.3.4 Kesehatan Bayi 

Kesulitan pelaksanaan inisiasi menyusu dini juga disebabkan karena kondisi 

bayi. Anak yang lahir sebelum waktunya (premature) atau lahir dengan berat 

badan yang sangat rendah dan kondisi tubuh yang masih lemah apabila harus 

menghisap ASI. Selain itu pada waktu anak sakit juga akan sulit menyusu. 
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Berbagai macam cacat bibir juga dapat menimbulkan kesulitan pada bayi untuk 

menyusu (Ayu N,2009). 

2.1.3.5 Motivasi 

Motivasi merupakan salah satu mekanisme bagaimana terbentuknya proses 

alami perubahan. Motivasi berarti dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang 

yang secara sadar atau tidak sadar sehingga berperilaku untuk mencapai tujuan 

yang sesuai dengan kebutuhan(Setiyowati R,2006:11). 

Agar menyusui berhasil, ibu harus percaya bahwa ia dapat memberi asi. Ibu 

harus mengetahui bahwa asi penting bagi bayi sehingga ibu harus mau 

mencobanya. Pengeluaran asi bisa terhenti apabila ibu khawatir atau takut akan 

sesuatu, seperti ibu merasa kesakitan pada saat menyusui dan merasa malu. 

Sehingga apabila ibu meragukan kemampuan menyusui, maka kekhawatirannya 

tersebut akan menghentikan pengeluaran asi. 

2.1.3.6 Kebiasaan 

Pemberian Inisiasi Menyusu Dini tidak terlepas dari pengaruh tatanan 

budaya. Perilaku dibentuk oleh kebiasaan yang diwarnai oleh adat (budaya), 

tatanan norma yang berlaku di masyarakat (sosial) dan kepercayaan (agama). 

Perilaku umumnya tidak terjadi tiba-tiba. Perilaku adalah hasil proses yang 

berlangsung selama masa perkembangan. Setiap orang mendapat pengaruh dari 

masyarakat, baik secara langsung mupun tidak langsung. 

Membantu ibu agar bisa menyusui bayinya dengan benar memerlukan 

pemahaman tentang perilaku ibu, keluarga, dan lingkungan sosial budayanya 

dalam hal menyusui. Dalam hal ini perlu diketahui pula pemahaman ketua adat 
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dan masyarakat sekitar tentang ASI dan menyusui. Apakah mereka mendukung 

IMD, tidak peduli, atau justru menghalangi pemberian IMD (Suriani,2010).  

2.1.3.7 Kepercayaan 

Status kesehatan dan perilaku kesehatan dapat dipengaruhi oleh faktor 

kebudayaan. Pada daerah yang berbeda maka memiliki kebudayaan yang berbeda 

dan perilaku kesehatan yang berbeda pula. Kebudayaan terdiri dari berbagai 

aspek, salah satunya adalah kepercayaan. Kepercayaan merupakan sesuatu yang 

diyakini seseorang karena diberikan turun temurun dari orang tua kepada anaknya 

sehingga menjadi sebuah perilaku mendasar. Misalnya ada sebuah kepercayaan 

yang mengatakan bahwa ibu yang baru melahirkan masih dalam kondisi lemas 

sehingga memerlukan istirahat yang cukup setelah melahirkan dan menyusui sulit 

dilakukan. Kepercayaan masyarakat yang tidak mengijinkan ibu menyusui 

sebelum payudara dibersihkan. Dibanyak tempat, menyusui adalah hal yang biasa, 

namun ada pula yang mempunyai kepercayaan bahwa kolostrum tidak baik untuk 

bayi, yang ditandai dengan sakitnya bayi (Dwitya W,2011). 

2.1.3.8 Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan 

Untuk mewujudkan peningkatan derajat atau status kesehatan penduduk, 

ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah 

satu faktor utama. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan ujung 

tombah pelayanan kesehatan karena dapat di jangkau penduduk sampai ke 

pelosok. Namuk kertersediaannya masih dirasakan sangat kurang dibandingkan 

dengan jumlah penduduk saat ini. Berdasarkan profil Puskesmas Pangkah (2011) 
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hanya terdapat satu puskesmas, yang dibantu dua puskesmas pembantu, dan 7 

polindes. 

Rumah Sakit Umum jauh dari Kecamatan Pangkah karena berada di kawasan 

kota dan hanya ada satu Rumah Sakit Bersalin, akan tetapi umumnya masyarakat 

Kecamatan Pangkah lebih sering menggunakan jasa bidan untuk membantu proses 

kelahiran(Ardhani M,2010). 

2.1.3.9 Peran  Orang Terdekat 

Dukungan psikologi dari keluarga dekat terutama wanita seperti ibu, ibu 

mertua, kakak wanita dan teman wanita yang telah berpengalaman dan berhasil 

menyusui serta suami yang mengerti bahwa asi baik bagi bayi merupakan 

dorongan yang kuat bagi ibu untuk menyusui dengan baik (Setiyowati 

R,2006:20). 

2.1.3.10 Persepsi Ibu terhadap Sikap Bidan 

 Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek (Soekidjo N, 2003:130). Menurut Newcomb 

dalam Notoadmodjo (2003:131), menyatakan bahwa sikap itu merupakan 

kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif 

tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi 

merupakan predisposisi tindakan atau prilaku. Sikap itu masih merupakan reaksi 

tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka atau tingkah laku yang terbuka. Sikap 

merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai 

suatu penghayatan terhadap objek. 
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Gambar 2.3 Diagram pembentukan sikap 

 

 

 

 

 

 

 

Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang 

diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi 

kualifikasi untuk di daftar (register) atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk 

melakukan praktik kebidanan. Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang 

bertanggungjawab, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberi 

dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa 

nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan 

kepada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan mencakup upaya pencegahan, promosi 

persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak dan akses bantuan medis 

atau bantuan lain yang sesuai serta melaksanakan tindakan kegawatdauratan. 

Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak 

hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan 

ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orangtua serta 

dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan 

reproduksi dan asuhan anak(Depkes RI, 2004). 

Stimulus 
Rangsang Reaksi 

 
 
Tingkah laku 
(terbuka) 

Proses stimulus 

Sikap 
(tertutup) 

(Sumber : Soekidjo N, 2003:131) 
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Berhasil atau tidaknya praktek inisiasi menyusu dini di tergantung pada 

petugas kesehatan baik perawat, bidan atau dokter karena mereka yang pertama 

akan membanti ibu bersalin melakukan inisiasi menyusu dini (Arifin S,2004). 

Petugas kesehatan atau bidan di kamar bersalin harus memahami tatalaksana 

inisiasi menyusu dini dan laktasi yang baik dan benar, bidan tersebut diharapkan 

selalu mempunyai sikap yang positif terhadap inisiasi menyusu dini dan ASI 

eksklusif. Para bidan diharapkan dapat memahami, menghayati dan mau 

melaksanakannya. Betapa pun sempitnya waktu yang dipunyai oleh petugas 

kesehatan tersebut, diharapkan masih dapat meluangkan waktu untuk memotivasi 

dan membantu ibu untuk melaksanakan inisiasi menyusu dini (Utami R, 2008:15) 

Menurut JNPK-KR (2007) seorang bidan seharusnya mendukung dan 

menerapkan inisiasi menyusu dini pada ibu baru melahirkan. Hal-hal yang harus 

dilakukan seorang bidan adalah : 

1. Melatih ketrampilan, mendukung, membantu dan menerapkan IMD-ASI 

Eksklusif. 

2. Memberi informasi manfaat IMD dan ASI Eksklusif pada ibu hamil. 

3. Memberikan kontak kulit antara ibu dan bayi setidaknya 1 jam sampai 

menyusu awal selesai. 

4. Menghindari memburu-buru bayi atau memaksa memasukkan puting susu ibu 

ke mulut bayi. 

5. Membantu ayah menunjukkan perilaku bayi yang positif saat bayi mencari 

payudara. 

6. Membantu meningkatkan rasa percaya diri ibu. 
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7. Menyediakan waktu dan suasana tenang dan diperkukan kesabaran. 

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan 

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi 

juga didefinisikan sebagai proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap 

rangsang yang diterima oleh organisme atau individu tentang lingkungannya 

melalui panca indera, dan tiap-tiap individu dapat memberikan arti atau tanggapan 

yang berbeda-beda. Proses terbentuknya persepsi berawal dari penerimaan 

informasi oleh manusia dari lingkungan, sehingga dalam memahami persepsi 

tersebut harus ada proses dimana ada informasi yang diperoleh lewat memori 

organisme yang hidup. Persepsi ibu tentang sikap bidan yaitu penginterpretasian 

atau pengalaman ibu tentang sikap bidan saat proses pelaksanaan inisiasi menyusu 

dini, mendukung atau tidaknya bidan dalam pelaksanaan inisiasi menyusu dini. 

Hal ini termasuk kerjasama bidan terhadap produk susu formula. (Anonim, 2009) 

2.1.3.11 Teori Perilaku 

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati 

langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Perilaku merupakan 

respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan. Dilihat dari 

respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Perilaku tertutup (convert behavior) 

Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk 

terselubung atau tertutup (convert). Respon atau reaksi terhadap stimulus ini 

masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran dan sikap yang 
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terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati 

secara jelas oleh orang lain. 

2.  Perilaku terbuka (overt behavior) 

Respon seseirang terhadap stimulus dalam bentuk tidankan nyata atau 

terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan 

atau praktek yang dengan mudah dapat diamati oleh orang lain. 

Penelitian Rogers(1974) dalam Soekidjo N(2003:128) mengungkapkan 

bahwa sebelum seseorang mengadopsi perilaku baru di dalam dirinya terjadi 

proses yang berurutan, yaitu: 

1. Awarness (kesadaran) dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui 

tentang stimulus atau objek. 

2. Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut. Disini sikap 

subjek sudah mulai timbul. 

3. Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus 

tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi 

4. Trial, dimana subjek mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang 

dikehendaki oleh stimulus. 

5. Adoption yaitu dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. 

Teori yang digunakan untuk mengungkap faktor penentu yang dapat 

mempengaruhi perilaku khusunya perilaku yang berhubungan dengan kesehatan 

salah satunya yaitu Teori Lawrance Green (1980). Green mencoba menganalisis 

perilaku manusia berangkat dari tingkat kesehatan. Bahwa kesehatan seseorang 
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dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, yaitu faktor perilaku (behavior causes) dan 

faktor diluar perilaku (non behavior causes). Selanjutnya faktor ini ditentukan 

oleh 3 kelompok faktor yaitu  faktor pemudah (presisposing factor), faktor 

penguat (reinforcing factor), dan faktor pemungkin (enabling factor). Masing 

masing mempunyai pengaruh yang berbeda atas perilaku. Pengaruh faktor-faktor 

tersebut adalah : 

1. Faktor predisposisi (predisposing factor) atau faktor pemudah adalah faktor 

yang mendasari/ menjadi dasar motivasi bagi perilaku. Unsur-unsur yang 

termasuk dalam faktor ini adalah pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, 

nilai-nilai dan sebagainya. 

2. Faktor Pendukung (enabling factor) atau faktor pemungkin adalah faktor yang 

mencakup berbagai ketrampilan dan sumber daya yang perlu untuk melakukan 

perilaku kesehatan. Sumber-sumber itu meliputi lingkungan fisik, tersedia atau 

tidaknya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan, misalnya puskesmas, 

obat-obatan, alat-alat steril dan sebagianya. 

3. Faktor pendorong (reinforcing factor) atau faktor penguat adalah faktor yang 

turut menentukan perilaku kesehatan individu dimana dia memperoleh 

dukungan atau tidak. Dalam bertindak sumber penguat tentunya tergantung 

pada tujuan dan jenis kegiatan.  Unsur-unsur tersebut berupa sikap dan perilaku 

petugas kesehatan atau petugas lain, tokoh agama, tokoh masyarakat, orangtua, 

suami, ibu suami atau yang merupakan kelompok referensi dari perilaku 

masyarakat. 
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2.2 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Modifikasi dari Eli P(2003), Ayu N(2009), Setyowati R(2006), 
Suriani(2010), Dwitya W(2011), Ardhani M(2010), Utami 
Roesli(2008) 

 
 
 
Keterangan : Variabel Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan tidak diteliti karena 
jarak antara responden dengan tempat pelayanan kesehatan homogen.  

Faktor Predisposing : 
1. Tingkat Pendidikan Ibu 
2. Pengetahuan Ibu 
3. Kesehatan ibu 
4. Kesehatan bayi 
5. Motivasi 
6. Kepercayaan 

 

Faktor Enabling : 
1. Keterjangkauan 

Pelayanan Kesehatan 
 

Faktor Reinforcing : 
1. Peran Orang Terdekat 
2. Kebiasaan 
3. Persepsi Ibu terhadap 

Sikap Bidan 

Praktek Inisiasi 
Menyusu Dini 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 KERANGKA KONSEP 

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka dan kerangka teori 

yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah kerangka konsep penelitian 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 
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Variabel bebas : 

 

1. Faktor Predisposing 

a. Tingkat Pendidikan Ibu 

b. Pengetahuan Ibu 

c. Kesehatan Ibu 

d. Kesehatan Bayi 

e. Motivasi 

f. Kepercayaan 

2. Faktor Reenforcing 

a. Peran Orang Terdekat 

b. Kebiasaan 

c. Perepsi Ibu terhadap Sikap 

Bidan 

Variabel terikat: 

 

Praktek IMD  
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3.2 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian antara lain : 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

1 Faktor Predisposing 

a. Tingakat Pendidikan Ibu 

b. Pengetahuan Ibu 

c. Kesehatan Ibu 

d. Kesehatan Bayi 

e. Motivasi 

f. Kepercayaan 

2 Faktor Reenforcing 

a. Peran Orang Terdekat 

b. Kebiasaan 

c. Persepsi Ibu terhadap Sikap Bidan 

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah praktek inisiasi menyusu dini di 

wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal. 
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3.3 HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

3.3.1 Ada hubungan tingkat pendidikan ibu dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini 

di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal. 

3.3.2 Ada hubungan pengetahuan ibu dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini di 

wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal. 

3.3.3 Ada hubungan kesehatan ibu dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini di 

wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal. 

3.3.4 Ada hubungan kesehatan bayi dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini di 

wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal. 

3.3.5 Ada hubungan antara motivasi yang ada di masyarakat dengan praktek 

Inisiasi Menyusu Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Pangkah. 

3.3.6 Ada hubungan antara kepercayaan yang ada di masyarakat dengan praktek 

Inisiasi Menyusu Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Pangkah. 

3.3.7 Ada hubungan antara peran orang terdekat yang ada di masyarakat dengan 

praktek Inisiasi Menyusu Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Pangkah. 

3.3.8 Ada hubungan antara kebiasaan yang ada di masyarakat dengan praktek 

Inisiasi Menyusu Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Pangkah. 

3.3.9 Ada hubungan antara persepsi ibu terhadap sikap bidan kesehatan yang ada 

di masyarakat dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini di Wilayah Kerja 

Puskesmas Pangkah. 
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3.4 DEFINISI OPERASIONAL DAN SKALA PENGUKURAN VARIABEL 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi 
Operasional 

Cara  
Pengukuran 

Skala Kategori 

1. Tingkat 
Pendidikan Ibu 

Pendidikan yang di 
dapati ibu dari 
program yang 
terstuktur yang 
berlangsung di 
sekolahan 

Kuesioner Ordinal 1. Pendidikan tinggi > 
9 tahun (telah 
menempuh 
pendidikan lebih 
dari SMP) 

2. Pendidikan rendah 
≤9 (hanya 
menempuh 
pendidikan SMP 
atau lebih rendah) 

 
(Kikin H, 2007:47) 
 

2. Pengetahuan 
Ibu 

Kemampuan ibu 
dalam menjawab 
pertanyaan 
tentang IMD 

Wawancara 
 

Ordinal 1. Pengetahuan baik, 
>50% jawaban 
benar pada 
kuesioner 

2. Pengetahuan 
kurang, ≤50% 
jawaban benar 
pada kuesioner 

 
 (Sri W, 2001:35) 
 
 

3. Kesehatan Ibu Keadaan dimana 
ibu tidak bisa 
melakukan proses 
inisiasi menyusu 
dini. Hal tersebut 
disebabkan oleh 
(1)bendungan asi 
yang 
mengakibatkan 
ibu merasa sakit 
saat menyusui, 
(2)luka-luka pada 
puting yang 
menyebabkan 

Wawancara 
 

Nominal 1. Ada gangguan 
kesehatan pada 
ibu yang 
berhubungan 
dengan pemberian 
imd, apabila 
semua jawaban 
tidak 

2. Tidak Ada 
gangguan 
kesehatan pada 
ibu yang 
berhubungan 
dengan imd, 
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puting lecet, (3) 
ibu 
mengkonsumsi 
obat anti kanker, 
(4)mendapat 
penyinaran sinar 
radio aktif, (5) ibu 
mengalami 
HIV/AIDS 

apabila terdapat 
jawaban ya 

 

4. Kesehatan Bayi Keadaan dimana 
bayi tidak bisa 
melakukan proses 
inisiasi menyusu 
dini. Masalah ini 
menyangkut 
(1)kesehatan bayi, 
(2)berat badan bayi, 
(3)cacat atau 
kelainan pada 
bayi(kelainan bibir).

wawancara Nominal  1. Ada gangguan 
kesehatan pada 
bayi yang 
berhubungan 
dengan pemberian 
imd, apabila semua 
jawaban tidak 

2. Tidak Ada 
gangguan 
kesehatan pada 
bayi yang 
berhubungan 
dengan pemberian 
imd , apabila 
terdapat jawaban 
ya 

5. Motivasi Dorongan yang 
timbul dari dalam 
diri seseorang 
yang secara sadar 
atau tidak sadar 
untuk 
melaksanakan 
inisiasi menyusu 
dini 

Wawancara Nominal 1. Ada motivasi 
yang mendukung 
pelaksanaan 
inisiasi meyusu 
dini, apabila 
jawaban ya 

2. Tidak ada 
motivasi yang  
mendukung 
pelaksanaan 
inisiasi menyusu 
dini, apabila 
jawaban tidak 

6. Kepercayaan Sesuatu yang 
diyakini seseorang 
karena diberikan 
turun temurun dari 
orang tua kepada 
anaknya sehingga 
menjadi sebuah 

Wawancara Nominal 1. Mendukung 
pelaksanaan 
inisiasi menyusu 
dini, apabila 
semua jawaban 
tidak 

2. Tidak mendukung 
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perilaku 
mendasar. 
Kepercayaan yang 
berkembang 
dimasyarakat 
adalah, (1)ibu 
yang baru 
melahirkan terlalu 
lelah sehingga 
tidak kuat untuk 
menyusui, 
(2)tidak 
mengijinkan ibu 
menyusui sebelum 
payudara 
dibersihkan,  
(3)kolostrum tidak 
baik untuk bayi, 
yang ditandai 
dengan sakitnya 
bayi 

pelaksanaan 
inisiasi menyusu 
dini, apabila 
terdapat jawaban 
ya 

7. Peran Orang 
Terdekat 

dorongan yang 
kuat bagi ibu  
dari orang terdekat 
terutama wanita 
seperti ibu, ibu 
mertua, kakak 
wanita dan teman 
wanita 

Wawancara Nominal 1. Mendukung 
pelaksanaan 
inisiasi menyusu 
dini, apabila 
semua jawaban ya 

2. Tidak Mendukung 
pelaksanaan 
inisiasi menyusu 
dini, apabila 
terdapat jawaban 
tidak 

8. Kebiasaan Sesuatu yang 
dilakukan terus 
menerus yang 
belum tentu 
kebenarannya. 
Kebiasaan disini 
adalah setelah 
melahirkan bayi 
langsung di 
bersihkan dan 
tidak dilakukan 
IMD, Bayi 
dipisahkan dari 

Wawancara Nominal 1. Mendukung 
pelaksanaan 
inisiasi menyusu 
dini, apabila 
semua jawaban 
tidak 

2. Tidak Mendukung 
pelaksanaan 
inisiasi menyusu 
dini, apabila 
terdapat jawaban 
ya 
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ibunya dan diberi 
minuman seperti 
madu dan susu 
formula 

9. Persepsi ibu 
terhadap sikap 
bidan 

Cara pandang ibu 
tentang pelayanan 
bidan terhadap 
kesehatan ibu dan 
anak terutama 
tentang inisiasi 
menyusu dini 

Wawancara Nominal 1. Mendukung 
pelaksanaan 
inisiasi menyusu 
dini, apabila 
semua jawaban 
ya 

2. Tidak Mendukung 
pelaksanaan 
inisiasi menyusu 
dini, apabila 
terdapat jawaban 
tidak 

10. Praktek Inisiasi 
Menyusu Dini 

Penerapan inisiasi 
menyusu dini 
pada ibu 
melahirkan 

Wawancara Nominal 1. Ya 
(melaksanakan 
inisiasi menyusu 
dini) 

2. Tidak 
(melaksanakan 
inisiasi menyusu 
dini) 

 

3.5 JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei 

analitik dengan pendekatan cross sectional. Untuk memperkuat hasil, peneliti 

melakukan wawancara kepada responden. 

 

3.6 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.6.1 Populasi Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu yang melahirkan diwilayah 

kerja Puskesmas Pangkah yang memiliki bayi berumur maksimal 2 bulan. 
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3.6.2 Sampel Penelitian 

 Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling (pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu) (Sri R, 2005). 

Karakteristik sampel yang diikutsertakan dalam penelitian yaitu : 

a. Kriteria Inklusi 

1) Ibu yang memiliki bayi berusia 0-2 bulan. 

2) Ibu yang melahirkan di bidan wilayah kerja Puskesmas Pangkah. 

3) Persalinan secara normal. 

4) Mampu berkomunikasi dengan baik. 

5) Bersedia menjadi responden penelitian. 

b. Kriteria Eksklusi  

1) Tidak bersedia menjadi responden 

2) Kriteria eksklusi yang perlu diperhatikan yaitu ibu yang sakit yang tidak 

bisa atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengisi atau 

memberikan jawaban. 

Menentukan jumlah sampel minimal dari 206 populasi dengan menggunakan 

rumus berikut:  

� �
������	

� 	�� � ���

��	�� � � � ������
		
� �� � ��

 

Dimana: 

n  : Besar sampel 

������
�  : Standar deviasi (1,96) 
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P  : Proporsi perkiraan penyakit pada populasi jika tidak diketahui, adalah 0,5 

N : Besar populasi 

d : Tingkat kesalahan, yaitu 0,1 (Stanley Lemeshow, 1997:54). 

       Berdasarkan rumus di atas maka perhitungan besar sampel minimal sebagai 

berikut: 

� �
������
 ���� � ����
 ���

��������� � � � ������
 ���� � ����
 

        � � ������� � �� 

       Dari perhitungan rumus di atas maka sampel minimal dalam penelitian ini 

adalah 70 orang.  

 

3.7 Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam data, yaitu : 

3.7.1 Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung dari responden dengan cara 

wawancara menggunakan kuesioner. Data primer berupa  data mengenai 

kesehatan ibu, kesehatan bayi, motivasi, kepercayaan, peran orang terdekat, 

kebiasaan, sikap bidan dan praktek Inisiasi Menyusu Dini (IMD) yang didapat 

dari penyebaran kuesioner dan wawancara. 

3.7.2 Data Sekunder 

   Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu berupa data mengenai 

jumlah ibu melahirkan, jumlah bidan atau petugas kesehatan di Puskesmas 

Pangkah. Data ini diperoleh dari Puskesmas Pangkah. 
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3.8 INSTRUMEN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGAMBILAN DATA 

3.8.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen pada penelitian ini menggunakan kuesioner penelitian. 

3.8.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas dapat dilakukan dengan menggunakan product moment. Suatu 

instrumen dikatakan valid atau sahih apabila korelasi tiap butiran memiliki nilai 

positif dan nilai r hitung > r tabel (Soekidjo N, 2005: 129). 

3.8.1.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas ialah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana 

hasil pengukuran itu tetap konsisten atau tetap asas bila dilakukan pengukuran dua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang 

sama. Pengukuran reliabilitas menggunakan bantuan software komputer dengan 

rumus alpha cronbach. Suatu instrumen dikatakan reliable apabila r hitung > r 

tabel (Soekidjo N, 2005: 133). 

3.8.2 Teknik Pengambilan Data 

3.8.2.1 Pengamatan (observasi) 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan sebagai survei pendahuluan untuk 

mengetahui data kesehatan dan jumlah populasi penelitian. 

3.8.2.2 Wawancara  

Variabel yang akan diukur dengan wawancara yaitu tingkat pengetahuan ibu, 

tingkat pendidikan ibu, tingkat pengetahuan bidan, sikap bidan,  mitos yang ada di 

masyarakat, dukungan kebijakan Puskesmas, dan praktek Inisiasi Menyusu Dini.  
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3.8.2.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data. Di dalam 

melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menggunakan data yang ada di bidan 

sebagai data identitas responden. 

 

3.9 PROSEDUR PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan langkah dan prosedur sebagai berikut: 

3.9.1 Pra Penelitian 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pra penelitian adalah sebagai 

berikut: 

3.9.1.1 Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti meminta surat ijin dari program 

studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat UNNES tentang rekomendasi izin penelitian. 

3.9.1.2 Dilanjutkan ke instansi Kesbanglinmas Kabupaten Tegal untuk 

mendapatkan tembusan ijin penelitian ke Bappeda, Dinas Kesehatan Kabupaten 

Tegal dan Puskesman Pangkah yang digunakan untuk pengambilan data 

penelitian. 

3.9.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan satu kali. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti  

dengan melakukan wawancara menggunakan kuesioner kepada responden untuk 

diisi. Kemudian dilakukan pengecekan kembali kelengkapan kuesioner yang telah 

diisi oleh responden, dan melengkapi kekurangan dengan memberikan penjelasan 

kembali dan dipandu dengan kuesioner oleh peneliti sendiri. 
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3.9.3 Pasca Penelitian 

Setelah penelitian selesai, peneliti diperbolehkan oleh kepala puskesmas 

untuk melengkapi data-data pendukung yang masih dibutuhkan. 

3.10  TEKNIK PENGOLAHAN DATA 

3.10.1 Pengolahan Data 

Data-data yang telah dikumpulkan berupa data primer, yaitu data yang 

diperoleh dari hasil penghitungan atau skoring dari kuesioner yang sudah diisi 

oleh responden, kemudian pengolahan data melalui tahap: 

3.10.1.1 Editing 

Peneliti melakukan pemeriksaan jawaban atau pengisian kuesioner yang telah 

dijawab atau diisi oleh responden tidak ada yang kosong, salah, atau meragukan. 

Bertujuan untuk meneliti kembali jawaban yang telah ada agar jawaban lengkap. 

Editing dilakukan dilapangan, sehingga bila ada kekurangan atau ketidaksesuaian 

dapat segera dilengkapi dan disempurnakan. 

3.10.1.2 Skoring 

Memberikan skor pada setiap jawaban yang diberikan oleh responden. 

3.10.1.3 Entry data 

Memasukkan data yang sudah diperoleh ke dalam program komputer untuk 

selanjutnya diolah. 

3.10.1.4 Tabulating 

Menata data yang telah terkumpul ke dalam bentuk tabel-tabel sesuai dengan 

jenis variabel. 
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3.10.2 Analisis Data  

Hasil jawaban kuesioner diolah terlebih dahulu. Setelah semua data 

terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, sehingga data 

tersebut dapat ditarik menjadi suatu simpulan. Analisis data meliputi: 

3.10.2.1 Analisis Univariat 

Metode univariat dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan data 

kenyataan dari hasil penelitian dalam tabel distribusi frekuensi dan persentase dari 

tiap variabel (Soekidjo, 2005: 188). Data hasil penelitian dideskripsikan dalam 

bentuk tabel, grafik dan narasi untuk mengevaluasi besarnya proporsi masing-

masing faktor yang ditemukan pada sampel untuk masing-masing aktor yang 

ditemukan pada sampel untuk masing-masing variabel yang diteliti. Analisis 

univariat bermanfaat untuk melihat apakah data sudah layak untuk dilakukan 

analisis, melihat gambar data yang dikumpulkan dan apakah data optimal untuk 

analisis lebih lanjut. 

3.10.2.2 Analisis Bivariat  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini uji statistik yang digunakan yaitu uji 

chi square dengan bantuan SPSS 16 for windows. Adapun syarat uji chi-square 

adalah tidak ada sel yang nilai observed yang bernilai nol, sel yang mempunyai 

nilai expected kurang dari 5, maksimal 20% dari jumlah sel. Jika uji chi-square 

tidak terpenuhi, maka dipakai uji alternatifnya, alternatif uji chi-square untuk 

tabel 2x2 adalah uji fisher, alternatif uji chi-square untuk tabel 2xk adalah uji 

kolmogorov-smirnov dan penggabungan sel adalah langkah alternatif uji chi-

square untuk tabel selain 2x2 dan 2xk (Sopiyudin D, 2004:18). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 GAMBARAN UMUM 

4.1.1 Profil Puskemas Pangkah Kabupaten Tegal 

Puskesmas Pangkah terletak di Jalan Raya Utara Pangkah No. 3 Kecamatan 

Pangkah Kabupaten Tegal. Puskesmas Pangkah terletak di dataran rendah dengan 

ketinggian 36 meter di atas permukaan laut, dengan batas-batas wilayah sebagai 

berikut :  

1. Sebelah Utara : Kecamatan Tarub 

2. Sebelah Barat: Kecamatan Talang 

3. Sebelah Timur : Kecamatan kedungbanteng 

4. Sebelah Selatan : Wilayah Puskesmas Penusupan. 

Puskesmas Pangkah dibangun pada tahun 1977 dan mulai beroperasi pada 

tahun 1977 dengan luas wilayah 15,93 km2 yang terdiri dari 14 desa, yaitu : 

Pangkah, Bogares Lor, Talok, Grobog Wetan, Grobog Kulon, Bedug, Pecabean, 

Kalikangkung, Paketiban, Rancawiru, Jenggawur, Purbayasa, Dermasandi, dan 

Balamoa. 

Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Pangkah mencapai 66171 jiwa 

yang terdiri dari 32960 jiwa laki-laki (49,8%) dan 33211 jiwa perempuan 

(50,2%). Puskesmas Pangkah memiliki empat program utama dalam mendukung 

paradigma sehat yaitu: 
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1. Kesehatan Ibu dan Anak 

2. Kesehatan Lingkungan 

3. Promosi Kesehatan 

4. Gizi 

Adapun program tambahannya adalah : 

5. Pengobatan 

6. Pemberantasan Penyakit Menular 

7. KB 

8. Perkesmas 

9. UKS 

10. Kesehatan Usia Lanjut 

11. Kesehatan Gigi dan Mulut 

12. Laboraturium Sederhana 

13. Kesehatan jiwa 

Adapun visi Puskesmas Pangkah adalah “Terwujudnya Puskesmas Pangkah 

sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu”. Sedangkan misi 

Puskesmas Pangkah yaitu : 

1. Mewujudkan puskesmas yang nyaman (pelayanan, kerjasama, lingkungan) 

2. Meningkatkan pelayanan yang ramah 

3. Menjadikan puskesmas yang bersih dan asri 

Jumlah pegawai di puskesmas pangkah adalah 36 orang yang terdiri dari 2 

orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, 26 bidan, 6 orang perawat, 1 orang 
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perawat gigi, 1 orang tenaga AKAZI, 1 orang pekarya kesehatan, 5 orang tenaga 

SMA, 1 orang tenaga kebersihan dan 1 orang tenaga SMP. Puskesmas Pangkah 

memiliki 2 puskesmas pembantu. 

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan program inisiasi menyusu dini, 

pemerintah pusat membuat undang-undang yang bersifat mengikat tentang proses 

melahirkan. Dan undang-undang tersebut harus ditaati oleh semua RS, RSB, 

Puskesmas maupun Bidan-bidan yang membuka praktek. Namun, masih banyak 

bidan yang belum melaksanakan inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini 

hanya dianggap sebagai prosedur dalam melahirkan saja. Dalam mendukung 

pengupayaan keberhasilan, dari pihak puskesmas belum menerapkan sistem 

reward atau penghargaan atau insentif kepada bidan-bidan yang melaksanakan 

praktek inisiasi menyusu dini. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Univariat  

Berikut ini disajikan deskriptif hasil penelitian mengenai Faktor-faktor 

yang Berhubungan dengan Praktek Inisiasi Menyusui Dini di wilayah kerja 

Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal. 

4.2.1.1 Tingkat pendidikan ibu 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari 

70 ibu yang memiliki bayi berusia 0-2 bulan di wilayah kerja puskesmas Pangkah 

Kabupaten Tegal yang menjadi responden dalam penelitian yang terdiri dari 
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tingkat pendidikan rendah dan tingkat pendidikan tinggi. Distribusi sampel 

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat tabel 4.1 berikut ini:  

Tabel 4.1 Tingkat pendidikan ibu 

No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 
1. Rendah 31 44,3 
2. Tinggi 39 55,7 
 Total 70 100 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan banyaknya responden yang 

memiliki tingkat pendidikan ibu dengan kriteria rendah sebanyak 31 orang 

(44,3%), banyaknya responden yang memiliki tingkat pendidikan ibu dengan 

kriteria tinggi sebanyak 39 orang (55,7%).  

4.2.1.2 Pengetahuan ibu 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan 

dari 70 ibu yang memiliki bayi berusia 0-2 bulan di wilayah kerja puskesmas 

Pangkah Kabupaten Tegal yang menjadi responden dalam penelitian yang terdiri 

dari tingkat pengetahuan kurang dan tingkat pengetahuan baik. Distribusi sampel 

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat tabel 4.2 berikut ini:  

Tabel 4.2 Pengetahuan ibu 

No Tingkat Pengetahuan Frekuensi Persentase (%) 
1. Kurang 2 2,9 
2. Baik 68 97,1 
 Total 70 100 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan banyaknya responden yang 

memiliki pengetahuan ibu dengan kriteria kurang sebanyak 2 orang (2,9%) dan 

banyaknya responden yang memiliki pengetahuan ibu dengan kriteria baik 

sebanyak 68 orang (97,1%). 
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4.2.1.3 Kesehatan ibu 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesehatan ibu dari 70 

ibu yang memiliki bayi berusia 0-2 bulan di wilayah kerja puskesmas Pangkah 

Kabupaten Tegal yang menjadi responden dalam penelitian yang terdiri dari ada 

gangguan kesehatan dan tidak ada gangguan kesehatan. Distribusi sampel 

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 Kesehatan ibu 

No Kesehatan Ibu Frekuensi Persentase (%) 
1. Ada gangguan  17 24,3 
2. Tidak ada gangguan 53 75,7 
 Total 70 100 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan banyaknya responden yang 

berpendapat kesehatan ibu dengan kriteria tidak baik sebanyak 17 orang (24,3%) 

dan banyaknya responden yang berpendapat kesehatan ibu dengan kriteria baik 

sebanyak 53 orang (75,7%). 

4.2.1.4 Kesehatan bayi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesehatan bayi dari 70 

ibu yang memiliki bayi berusia 0-2 bulan di wilayah kerja puskesmas Pangkah 

Kabupaten Tegal yang menjadi responden dalam penelitian yang terdiri dari ada 

gangguan kesehatan dan tidak ada gangguan kesehatan pada bayi. Distribusi 

sampel berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 Kesehatan bayi 

No Kesehatan Bayi Frekuensi Persentase (%) 
1. Ada gangguan 1 1,4 
2. Tidak ada gangguan 69 98,6 
 Total 70 100 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan banyaknya responden yang 

memiliki kesehatan bayi dengan kriteria tidak baik sebanyak 1 orang (1,4%) dan 

banyaknya responden yang memiliki kesehatan bayi dengan kriteria baik 

sebanyak 69 orang (98,6%). 

4.2.1.5 Motivasi 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa motivasi melakukan 

inisiasi menyusu dini dari 70 ibu yang memiliki bayi berusia 0-2 bulan di wilayah 

kerja puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal yang menjadi responden dalam 

penelitian yang terdiri dari ada motivasi dan tidak ada motivasi yang mendukung 

pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Distribusi sampel berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 Motivasi 

No Motivasi Frekuensi Persentase (%) 
1. Tidak ada 10 14,3 
2. Ada 60 85,7 
 Total 70 100 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan banyaknya responden yang 

memiliki motivasi dengan kriteria tidak baik sebanyak 10 orang (14,3%), 

banyaknya responden yang memiliki motivasi dengan kriteria baik sebanyak 60 

orang (85,7%).  

4.2.1.6 Kepercayaan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepercayaan tentang 

inisiasi menyusu dini dari 70 ibu yang memiliki bayi berusia 0-2 bulan di wilayah 
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kerja puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal yang menjadi responden dalam 

penelitian yang terdiri dari ada kepercayaan dan tidak ada kepercayaan yang 

mendukung pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Distribusi sampel berdasarkan 

jenis kelamin dapat dilihat tabel 4.6 berikut ini: 

 Tabel 4.6 Kepercayaan 

No Kepercayaan Frekuensi Persentase (%) 
1. Ada 24 34,3 
2. Tidak ada 46 65,7 
 Total 70 100 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan banyaknya responden yang 

memiliki kepercayaan dengan kriteria rendah sebanyak 24 orang (34,3%) dan 

banyaknya responden yang memiliki kepercayaan dengan kriteria tinggi sebanyak 

46 orang (65,7%). 

4.2.1.7 Peran orang terdekat 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran orang terdekat 

dari 70 ibu yang memiliki bayi berusia 0-2 bulan di wilayah kerja puskesmas 

Pangkah Kabupaten Tegal yang menjadi responden dalam penelitian yang terdiri 

dari ada dukungan dan tidak ada dukungan pelaksanaan inisiasi menyusu dini. 

Distribusi sampel berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat tabel 4.7 berikut ini: 

Tabel 4.7 Peran orang terdekat 

No Peran orang terdekat Frekuensi Persentase (%) 
1. Tidak ada dukungan 48 68,6 
2. Ada dukungan 22 31,4 
 Total 70 100 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan banyaknya responden yang 

berpendapat peran orang terdekat dengan kriteria tidak baik sebanyak 48 orang 
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(68,6%) dan banyaknya responden yang berpendapat peran orang terdekat dengan 

kriteria baik sebanyak 22 orang (31,4%). 

4.2.1.8 Kebiasaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebiasaan dari 70 ibu 

yang memiliki bayi berusia 0-2 bulan di wilayah kerja puskesmas Pangkah 

Kabupaten Tegal yang menjadi responden dalam penelitian yang terdiri dari ada 

kebiasaan yang mendukung dan tidak ada kebiasaan yang mendukung 

pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Distribusi sampel berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat tabel 4.2 berikut ini:  

Tabel 4.8 Kebiasaan 

No Kebiasaan Frekuensi Persentase (%) 
1. Ada 34 48,6 
2. Tidak ada 36 51,4 
 Total 70 100 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan banyaknya responden yang 

memiliki kebiasaan dengan kriteria tidak baik sebanyak 34 orang (48,6%) dan 

banyaknya responden yang memiliki kebiasaan dengan kriteria baik sebanyak 36 

orang (51,4%). 

4.2.1.9 Persepsi ibu terhadap sikap bidan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa persepsi ibu terhadap 

sikap bidan dari 70 ibu yang memiliki bayi berusia 0-2 bulan di wilayah kerja 

puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal yang menjadi responden dalam penelitian 

yang terdiri dari sikap bidan mendukung dan tidak mendukung pelaksanaan 
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inisiasi menyusu dini. Distribusi sampel berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 

tabel 4.9 berikut ini:  

Tabel 4.9 Persepsi ibu terhadap silap bidan 

No Sikap Bidan Frekuensi Persentase (%) 
1. Tidak mendukung 36 5,14 
2. Mendukung 34 48,6 
 Total 70 100 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan banyaknya responden yang 

memiliki sikap bidan dengan kriteria tidak baik sebanyak 36 orang (51,4%), 

banyaknya responden yang memiliki sikap bidan dengan kriteria baik sebanyak 34 

orang (48,6%).  

4.2.1.10 Praktek Inisiasi Menyusu Dini 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktek inisiasi 

menyusu dini dari 70 ibu yang memiliki bayi berusia 0-2 bulan di wilayah kerja 

puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal yang menjadi responden dalam penelitian 

yang terdiri dari melaksanakan dan tidak melaksanakan praktek inisiasi menyusu 

dini. Distribusi sampel berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat tabel 4.9 berikut 

ini:  

Tabel 4.10 Praktek Inisiasi Menyusu Dini 

No Praktek IMD Frekuensi Persentase (%) 
1. Tidak melaksanakan 34 48,6 
2. Melaksanakan 36 5,14 
 Total 70 100 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan banyaknya responden yang 

memiliki Praktek Inisiasi Menyusu Dini dengan kriteria tidak melaksanakan 

sebanyak 34 orang (48,6%) dan banyaknya responden yang memiliki Praktek 

Inisiasi Menyusu Dini dengan kriteria melaksanakan sebanyak 36 orang (51,4%). 
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4.2.2 Analisis Bivariat. 

Analisis Bivariat pada penelitian ini mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan praktek inisiasi menyusui dini di wilayah kerja puskesmas 

Pangkah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut : 

4.1.3.1 Hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan praktek Inisiasi 

Menyusu Dini. 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (tingkat pendidikan 

ibu) dengan variabel terikat (praktek Inisiasi Menyusu Dini) dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 4.11 Hubungan antara Tingkat Pendidikan Ibu dengan praktek Inisiasi Menyusu 
Dini 

Pendidikan Praktek Inisiasi Menyusu Dini Total PC p 

tidak 
melaksanakan 

% melaksanakan % Σ %  

rendah 17 21,25% 14 17,50% 31 38,75% 0,88 0,35 

tinggi 17 21,25% 22 27,50% 39 48,75%  

Total 34 42,5% 36 45,0% 70 87,5%  

 
Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan responden yang memiliki 

tingkat pendidikan ibu dengan kriteria rendah dan tidak melaksanakan praktek 

inisiasi menyusu dini sebanyak 17 orang (21,25%). Banyaknya responden yang 

memiliki tingkat pendidikan ibu dengan kriteria tinggi dan tidak melaksanakan 

praktek inisiasi menyusu dini sebanyak 17 orang (21,25%). Banyaknya responden 

yang memiliki tingkat pendidikan ibu dengan kriteria rendah dan melaksanakan 

praktek Inisiasi Menyusu Dini sebanyak 14 orang (17,50%). Banyaknya 

responden yang memiliki tingkat pendidikan ibu dengan kriteria tinggi dan 

melaksanakan praktek Inisiasi Menyusu Dini sebanyak 22 orang (27,50%).  
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Hasil uji statistik dengan chi-square antara variabel tingkat pendidikan ibu 

dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini diperoleh p = 0,35 (p > 0,05) yang artinya 

tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan ibu dengan praktek 

Inisiasi Menyusu Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal, 

hasil penelitian menunjukkan semakin baik tingkat pendidikan ibu tidak 

berpengaruh pada baik buruknya praktek Inisiasi Menyusu Dini yang dilakukan 

oleh ibu. 

4.1.3.2 Hubungan antara pengetahuan ibu dengan praktek Inisiasi Menyusu 

Dini 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (pengetahuan ibu) 

dengan variabel terikat (praktek Inisiasi Menyusu Dini) dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 4.12 Hubungan antara Pengetahuan Ibu dengan Praktek Inisiasi Menyusu Dini 

Pengetahuan Praktek Inisiasi Menyusu Dini Total EC p 

tidak 
melaksanakan 

% melaksanakan % Σ %  

kurang 12 12,0% 0 0,00% 12 12,0% 15,33 0,001 

Baik 22 28,2% 36 29,8% 58 58,0%  

Total 34 73,2% 36 45,0% 70 87,5%  

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan responden yang memiliki 

pengetahuan ibu dengan kriteria kurang dan tidak melaksanakan praktek Inisiasi 

Menyusu Dini sebanyak 12 orang (12,0%). Banyaknya responden yang memiliki 

pengetahuan ibu dengan kriteria baik dan tidak melaksanakan praktek Inisiasi 

Menyusu Dini sebanyak 22 orang (28,2%). Banyaknya responden yang memiliki 

pengetahuan ibu dengan kriteria kurang dan melaksanakan praktek Inisiasi 
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Menyusu Dini sebanyak 0 orang (0%). Banyaknya responden yang memiliki 

pengetahuan ibu dengan kriteria baik dan melaksanakan praktek Inisiasi Menyusu 

Dini sebanyak 36 orang (29,8%).  

Hasil uji statistik dengan chi-square antara variabel pengetahuan ibu 

dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah 

Kabupaten Tegal diperoleh p = 0,001 (p < 0,05) yang artinya ada hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan ibu dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini di 

wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal, hasil penelitian menunjukan 

bahwa semakin baik pengetahuan ibu tidak berpengaruh pada baik buruknya 

praktek Inisiasi Menyusu Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten 

Tegal. 

4.1.3.3 Hubungan antara kesehatan ibu dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (kesehatan ibu) dengan 

variabel terikat (praktek Inisiasi Menyusu Dini) dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 

 Tabel 4.13 Hubungan antara Kesehatan Ibu dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini 

kesehatan 
ibu 

Praktek Inisiasi Menyusu Dini Total EC p 

tidak 
melaksanakan 

% melaksanakan % Σ %  

ada 
gangguan 

16 20,00% 1 1,25% 17 21,25% 18,65 0,001 

tidak ada 
gangguan 

18 22,50% 35 43,75% 53 66,25%  

Total 34 42,50% 36 45,00% 70 87,50%  

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan responden yang memiliki 

kesehatan ibu dengan kriteria ada gangguan kesehatan dan tidak melaksanakan 
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praktek Inisiasi Menyusu Dini sebanyak 16 orang (20,00%). Banyaknya 

responden yang memiliki kesehatan ibu dengan kriteria tidak ada gangguan 

kesehatan dan tidak melaksanakan praktek Inisiasi Menyusu Dini sebanyak 18 

orang (22,50%). Banyaknya responden yang memiliki kesehatan ibu dengan 

kriteria tidak baik dan melaksanakan praktek Inisiasi Menyusu Dini sebanyak 1 

orang (1,25%). Banyaknya responden yang memiliki kesehatan ibu dengan 

kriteria baik dan memiliki praktek Inisiasi Menyusu Dini dengan criteria 

melaksanakan sebanyak 35 orang (43,75%).  

Hasil uji statistik dengan chi-square antara variabel kesehatan ibu dengan 

praktek Inisiasi Menyusu Dini diperoleh p = 0,001 (p < 0,05) yang artinya ada 

hubungan yang signifikan antara kesehatan ibu dengan praktek Inisiasi Menyusu 

Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal, hasil penelitian 

menunjukan bahwa semakin baik kesehatan ibu berakibat pada semakin baiknya 

praktek Inisiasi Menyusu Dini. 

4.1.3.4 Hubungan antara kesehatan bayi dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini. 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (kesehatan bayi) 

dengan variabel terikat (praktek Inisiasi Menyusu Dini) dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini :  

Tabel 4.14 Hubungan antara kesehatan bayi dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini 

kesehata
n bayi 

Praktek Inisiasi Menyusu Dini Total EC p 

tidak 
melaksanakan 

% melaksanakan % Σ %  

tidak 
baik 

1 1,43% 0 0,00% 1 1,43% 1,07 0,30 

baik 33 47,14% 36 51,43% 69 98,57%  
Total 34 48,57% 36 51,43% 70 100%  



65 
 

 

 
 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan responden yang memiliki 

kesehatan bayi dengan kriteria ada gangguan dan tidak melaksanakan praktek 

Inisiasi Menyusu Dini sebanyak 1 orang (1,43%). Banyaknya responden yang 

memiliki kesehatan bayi dengan kriteria tidak ada gangguan kesehatan dan tidak 

melaksanakan praktek Inisiasi Menyusu Dini sebanyak 33 orang (47,14%). 

Banyaknya responden yang memiliki kesehatan bayi dengan kriteria ada 

gangguan dan memiliki praktek Inisiasi Menyusu Dini dengan criteria 

melaksanakan sebanyak 0 orang (0,00%). Banyaknya responden yang memiliki 

kesehatan bayi dengan kriteria tidak ada gangguan dan melaksanakan praktek 

Inisiasi Menyusu Dini sebanyak 36 orang (51,43%).  

Hasil uji statistik dengan chi-square antara variabel kesehatan bayi dengan 

praktek Inisiasi Menyusu Dini diperoleh p = 0,3 (p > 0,05) yang artinya tidak ada 

hubungan yang signifikan antara kesehatan bayi dengan praktek Inisiasi Menyusu 

Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal, hasil penelitian 

menunjukkan semakin baik kesehatan bayi tidak berpengaruh pada baik buruknya 

praktek Inisiasi Menyusu Dini yang dilakukan oleh ibu. 

4.1.3.5 Hubungan antara motivasi dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (motivasi) dengan 

variabel terikat (praktek Inisiasi Menyusu Dini) dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini :  

Tabel 4.15 Hubungan antara Motivasi dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini 

motivasi Praktek Inisiasi Menyusu Dini Total EC p 

tidak 
melaksanakan 

% melaksanakan % Σ %  

tidak 6 8,57% 4 5,71% 10 14,29% 0,61 0,44 
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baik 

Baik 28 40,00% 32 45,71% 60 85,71%   

Total 34 48,57% 36 51,43% 70 100%  

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan responden yang tidak 

memiliki motivasi dan tidak melaksanakan praktek Inisiasi Menyusu Dini dengan 

sebanyak 6 orang (8,57%). Banyaknya responden yang memiliki motivasi dan 

tidak melaksanakan praktek Inisiasi Menyusu Dini sebanyak 28 orang (40%). 

Banyaknya responden yang tidak memiliki motivasi dan melaksanakan praktek 

Inisiasi Menyusu Dini sebanyak 4 orang (5,71%). Banyaknya responden yang 

memiliki motivasi dan melaksanakan praktek Inisiasi Menyusu Dini sebanyak 32 

orang (45,71%).  

Hasil uji statistik dengan chi-square antara variabel motivasi dengan 

praktek Inisiasi Menyusu Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten 

Tegal diperoleh p = 0,435 (p > 0,05) yang artinya tidak ada hubungan yang 

signifikan antara motivasi dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini di wilayah kerja 

Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal, hasil penelitian menunjukan bahwa 

semakin baik motivasi tidak berpengaruh pada baik buruknya praktek Inisiasi 

Menyusu Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal. 

4.1.3.6 Hubungan Antara kepercayaan dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (kepercayaan) dengan 

variabel terikat (praktek Inisiasi Menyusu Dini) dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 
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Tabel 4.16 Hubungan antara kepercayaan dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini 

kepercayaan Praktek Inisiasi Menyusu Dini Total  EC p 

tidak 
melaksanakan 

% melaksanakan % Σ %   

rendah 14 20,00% 10 14,29% 24 34,29% 1,39 0,24 

tinggi 20 28,57% 26 37,14% 46 65,71%  

Total 34 48,57% 36 51,43% 70 100%  

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan responden yang tidak 

memiliki kepercayaan dan tidak melaksanakan praktek Inisiasi Menyusu Dini 

sebanyak 14 orang (20.00%). Banyaknya responden yang memiliki Kepercayaan 

dengan kriteria tinggi dan memiliki praktek Inisiasi Menyusu Dini dengan kriteria 

tidak melaksanakan sebanyak 20 orang (28,57%). Banyaknya responden yang 

memiliki Kepercayaan dengan kriteria rendah dan memiliki praktek Inisiasi 

Menyusu Dini dengan kriteria melaksanakan sebanyak 10 orang (14,29%). 

Banyaknya responden yang memiliki kepercayaan dengan kriteria tinggi dan 

memiliki praktek Inisiasi Menyusu Dini dengan kriteria melaksanakan sebanyak 

26 orang (37,14%).  

Hasil uji statistik dengan chi-square antara variabel kepercayaan dengan 

praktek Inisiasi Menyusu Dini diperoleh p = 0,238 (p > 0,05) yang artinya tidak 

ada hubungan yang signifikan antara kepercayaan dengan praktek Inisiasi 

Menyusu Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal, hasil 

penelitian menunjukan bahwa semakin baik kepercayaan tidak berakibat pada 

semakin baiknya praktek Inisiasi Menyusu Dini. 
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4.1.3.7 Hubungan antara peran orang terdekat dengan praktek Inisiasi 

Menyusu Dini. 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (peran orang terdekat) 

dengan variabel terikat (praktek Inisiasi Menyusu Dini) dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

 Tabel 4.17 Hubungan antara peran orang terdekat dengan praktek Inisiasi Menyusu 
Dini 

peran 
orang 

terdekat 

Praktek Inisiasi Menyusu Dini Total  EC p 

tidak 
melaksanakan 

% melaksanakan % Σ %   

tidak 
baik 

25 35,71% 23 32,86% 48 68,57% 0,75 0,39 

baik 9 12,86% 13 18,57% 22 31,43%  

Total 34 48,57% 36 51,43% 70 100 %  

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan responden yang memiliki 

peran orang terdekat dengan kriteria tidak baik dan memiliki praktek Inisiasi 

Menyusu Dini dengan kriteria tidak melaksanakan sebanyak 25 orang (35.71%). 

Banyaknya responden yang memiliki peran orang terdekat dengan kriteria baik 

dan memiliki praktek Inisiasi Menyusu Dini dengan kriteria tidak melaksanakan 

sebanyak 9 orang (12.86%). Banyaknya responden yang memiliki peran orang 

terdekat dengan kriteria tidak baik dan memiliki praktek Inisiasi Menyusu Dini 

dengan kriteria melaksanakan sebanyak 23 orang (32.86%). Banyaknya responden 

yang memiliki peran orang terdekat dengan kriteria baik dan memiliki praktek 

Inisiasi Menyusu Dini dengan kriteria melaksanakan sebanyak 13 orang (18.57%).  

Hasil uji statistik dengan chi-square antara variabel peran orang terdekat 

dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini diperoleh p = 0,385 (p > 0,05) yang artinya 

tidak ada hubungan yang signifikan antara peran orang terdekat dengan praktek 
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Inisiasi Menyusu Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal, 

hasil penelitian menunjukkan semakin baik peran orang terdekat tidak 

berpengaruh pada baik buruknya praktek Inisiasi Menyusu Dini yang dilakukan 

oleh ibu. 

4.1.3.8 Hubungan antara kebiasaan dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (kebiasaan) dengan variabel 

terikat (praktek Inisiasi Menyusu Dini) dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.18 Hubungan antara kebiasaan dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini 

kebiasaan Praktek Inisiasi Menyusu Dini Total EC p 

tidak 
melaksanakan 

% melaksanakan % Σ %  

tidak baik 18 25,71% 16 22,86% 34 48,57% 0,50 0,48 

baik 16 22,86% 20 28,57% 36 51,43%  

Total 34 48,57% 36 51,43% 70 100%  

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan responden yang memiliki 

kebiasaan dengan kriteria tidak baik dan tidak melaksanakan praktek Inisiasi 

Menyusu Dini sebanyak 18 orang (25,71%). Banyaknya responden yang memiliki 

kebiasaan dengan kriteria baik dan tidak malaksanakan praktek Inisiasi Menyusu 

Dini sebanyak 16 orang (22,86%). Banyaknya responden yang memiliki 

kebiasaan dengan kriteria tidak baik dan melaksanakan praktek Inisiasi Menyusu 

Dini sebanyak 16 orang (22,86%). Banyaknya responden yang memiliki 

kebiasaan dengan kriteria baik dan melaksanakan praktek Inisiasi Menyusu Dini 

sebanyak 20 orang (28,57%).  

Hasil uji statistik dengan chi-square antara variabel kebiasaan dengan 

praktek Inisiasi Menyusu Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten 

Tegal diperoleh p = 0,477 (p > 0,05) yang artinya tidak ada hubungan yang 
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signifikan antara kebiasaan dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini di wilayah 

kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal, hasil penelitian menunjukan bahwa 

semakin baik kebiasaan tidak berpengaruh pada baik buruknya praktek Inisiasi 

Menyusu Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal. 

4.1.3.9 Hubungan Antara sikap bidan  dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (Sikap bidan ) dengan 

variabel terikat (praktek Inisiasi Menyusu Dini) dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini :  

Tabel 4.19 Hubungan Antara Sikap bidan  dengan praktek Inisiasi Menyusu Dini 

Sikap 
bidan 

Praktek Inisiasi Menyusu Dini Total EC p 

tidak 
melaksanakan 

% melaksanakan % Σ %   

tidak 
baik 

32 45.71% 4 5.71% 36 51.43% 48,23 0.001 

baik 2 2.86% 32 45.71% 34 48.57%  

Total 34 48.57% 36 51.43% 70 100%  

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan responden yang memiliki 

Sikap bidan  dengan kriteria tidak baik dan tidak melaksanakan praktek Inisiasi 

Menyusu Dini sebanyak 32 orang (45.71%). Banyaknya responden yang memiliki 

Sikap bidan  dengan kriteria baik dan tidak melaksanakan praktek Inisiasi 

Menyusu Dini sebanyak 2 orang (2,86%). Banyaknya responden yang memiliki 

Sikap bidan  dengan kriteria tidak baik dan melaksanakan praktek Inisiasi 

Menyusu Dini sebanyak 4 orang (5,71%). Banyaknya responden yang memiliki 

Sikap bidan  dengan kriteria baik dan melaksanakan praktek Inisiasi Menyusu 

Dini sebanyak 32 orang (45,71%).  
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Hasil uji statistik dengan chi-square antara variabel Sikap bidan  dengan 

praktek Inisiasi Menyusu Dini diperoleh p = 0,001 (p < 0,05) yang artinya ada 

hubungan yang signifikan antara sikap bidan dengan praktek Inisiasi Menyusu 

Dini di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal, hasil penelitian 

menunjukan bahwa semakin baik sikap bidan maka berakibat pada semakin 

baiknya praktek Inisiasi Menyusu Dini pada ibu. 

4.2.3 Rekapitulasi Hasil Penelitian 

Variabel Praktek Inisiasi Menyusu Dini Total  
P Melaksanakan 

(%) 
Tidak 

melaksanakan(%) 
Σ % 

Variabel Dependen 
1) Praktek inisiasi menyusu dini 
    Tidak 
    Ya 
Variabel Independen 
1) Tingkat Pendidikan Ibu 
    Rendah 
    Tinggi 
2) Pengetahuan Ibu 
    Rendah 
    Tinggi 
3) Kesehatan Ibu 

Ada gangguan 
Tidak ada gangguan 

4) Kesehatan Bayi 
Tidak baik 
baik 

5) Motivasi 
Tidak baik 
Baik 

6) Kepercayaan 
Rendah 
Tinggi 

7) Peran Orang Terdekat 
Tidak baik 
Baik 

8) Kebiasaan 
Tidak baik 
Baik 

9) Persepsi Ibu terhadap Sikap Bidan 
Tidak baik 
baik 

 
 
- 
- 
 
 

21,25 
21,25 

 
12,0 
28,2 

 
20,00 
22,50 

 
1,43 
47,14 

 
8,57 
40,00 

 
20,00 
28,57 

 
35,71 
12,86 

 
25,71 
22,86 

 
45,71 
2,86 

 
 
- 
- 
 
 

17,50 
27,50 

 
0,00 

29,80 
 

1,25 
43,75 

 
0,00 

51,43 
 

5,71 
45,71 

 
14,29 
37,14 

 
32,86 
18,57 

 
22,86 
28,57 

 
5,71 

45,71 

 
 

36 
34 

 
 

31 
39 

 
12 
68 

 
17 
53 

 
1 
69 

 
10 
60 

 
24 
46 

 
48 
22 

 
34 
36 

 
36 
34 

 
 

48,6 
51,4 

 
 

38,75 
48,75 

 
12,0 
97,1 

 
24,3 
58,0 

 
1,4 
98,6 

 
14,3 
85,7 

 
34,3 
65,7 

 
68,6 
31,4 

 
48,6 
51,4 

 
51,4 
48,6 

 
 
 
- 
 
 

0,35 
 
 

0,001 
 
 

0,001 
 
 

0,30 
 
 

0,44 
 
 

0,24 
 
 

0,39 
 
 

0,48 
 
 

0,001 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 
5.1 Faktor yang Berhubungan dengan Praktek Inisiasi Menyusu Dini 

5.2.1 Pengetahuan Ibu 

Pengetahuan ibu tentang inisiasi menyusu dini dalam penelitian ini 

dikategorikan menjadi 2, yaitu baik dan kurang. Pengukuran pengetahuan ibu 

tentang inisiasi menyusu dini dilakukan melalui wawancara dengan responden 

menggunakan instrumen kuesioner. Hasil analisis hubungan antara pengetahuan 

ibu dengan praktek inisiasi menyusu dini menunjukkan p-value = 0,001 (< 0,05), 

sehingga Ho diterima, yang artinya ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan 

praktek inisiasi menyusu dini. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Ii Solihah,dkk (2008) yang mengatakan pengetahuan ibu 

tentang manfaat memberikan ASI mempengaruhi keputusan untuk memberikan 

ASI satu jam pertama setelah bayi lahir. Penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian Deswani (2007) di Cakung Jakarta Timur, yang menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan, sikap bidan dengan 

keberhasilan melakukan inisiasi menyusu dini. 

Menurut Green yang dikutip Notoatmojo menyatakan bahwa pengetahuan 

merupakan bagian dari faktor predisposisi yang sangat menentukan pembentukan 

perilaku seseorang (Soekidjo N, 2007). Sedangkan menurut Green, pengetahuan 

sebelum melakukan tindakan adalah merupakan hal yang sangat penting (Green, 

2000). 
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Berdasarkan hasil penelitan di atas diperoleh keterangan bahwa 

pengetahuan ibu di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal tentang 

praktek Inisiasi Menyusu Dini termasuk dalam kriteria tinggi. Hal ini menunjukan 

bahwa kebanyakan ibu yang baru melahirkan memiliki pengetahuan yang baik 

tentang inisiasi menyusu dini, sehingga dapat memberikan inisiasi menyusu dini 

pada bayinya. Dengan pengetahuan ibu yang baik tentang arti pentingnya ASI 

bagi bayi sudah pasti seorang ibu akan memberikan ASInya pada satu jam 

pertama setelah bayi lahir. Dengan memberikan ASI segera setelah lahir, maka 

bayi akan memiliki kekebalan tubuh yang baik serta tidak rentan terhadap 

penyakit yang berbahaya. Selain itu inisiasi menyusu dini sangat baik untuk 

menciptakan hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi. 

Ibu yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang inisiasi menyusu dini, 

akan menyusui anaknya segera setelah melahirkan dibandingkan dengan ibu yang 

memiliki pengetahuan yang rendah. Hal ini disebabkan ibu yang memiliki 

pengetahuan yang tinggi tentang ASI, pada umumnya mengetahui berbagai 

manfaat dari pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Menurut Utami R (2007), bahwa 

faktor utama yang menyebabkan kurang tercapainya pelaksanaan inisiasi menyusu 

dini yang benar adalah kurang sampainya pengetahuan yang benar tentang inisiasi 

menyusu dini pada para ibu. Seorang ibu harus mempunyai pengetahuan baik 

dalam menyusui. Kehilangan pengetahuan tentang menyusui berarti kehilangan 

sumber makanan yang paling penting dan cara perawatan yang optimal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 0% dari ibu yang memiliki 

pengetahuan rendah maka tidak akan melaksanakan inisiasi menyusu dini, dan 
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62,1% dari ibu yang memiliki pengetahuan tinggi maka akan melaksanakan 

inisiasi menyusu dini dengan baik. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa 

pengetahuan ibu berhubungan dengan praktek inisiasi menyusu dini di wilayah 

kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal.  

 

5.2.2 Kesehatan Ibu 

Kesehatan ibu dikategorikan menjadi 2, yaitu ada gangguan kesehatan dan 

tidak ada gangguan kesehatan. Pengukuran ada atau tidaknya gangguan kesehatan 

pada ibu dilakukan melalui wawancara dengan responden menggunakan 

instrumen kuesioner yang berisi riwayat kesehatan ibu. 

Hasil analisis hubungan antara kesehatan ibu dengan praktek inisiasi 

menyusu dini menunjukkan p-value = 0,001 (p<0,05), sehingga Ho ditolak, yang 

artinya ada hubungan antara kesehatan ibu dengan praktik inisiasi menyusu dini. 

Hasil perhitungan juga memperlihatkan nilai rasio prevalensi sebesar 21,25, 

artinya bahwa ibu dengan kesehatan yang baik memiliki kecenderungan lebih 

besar 21,25 kali untuk melakukan praktek inisiasi menyusu dini dibandingkan 

dengan yang memiliki gangguan kesehatan. Hasil penelitian ini sama dengan hasil 

penelitian Tri Y (2008) yang menunjukkan ada hubungan antara kesehatan ibu 

dengan pemberian asi satu jam pertama setelah lahir di RSBN kabupaten 

Boyolali. 

Kesehatan adalah sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Kesehatan ibu mempengaruhi pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Ibu yang sedang 
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mengkonsumsi obat anti kanker atau mendapat penyinaran zat radio aktif juga 

tidak diperkenankan untuk menyusui. Adanya penyakit yang diderita sehingga 

dilarang oleh dokter seperti HIV AIDS (Ayu N,2009).Menurut Setiyowati (2006), 

kesehatan ibu dapat mempengaruhi praktek menyusui. adanya gangguan 

kesehatan dan kelainan payudara pada ibu seoerti puting nyeri atau lecet, 

payudara bengkak, saluran tersumbat, radang payudara dan kelainan asi akan 

membuat ibu tidak bisa memberikan asinya. Berdasarkan keterangan responden, 

gangguan kesehatan yang terjadi adalah puting susu membengkak “temawon” 

sehingga air susu sulit keluar dan ibu tidak bisa memberikan air susunya pada 

bayi. Pada beberapa kasus, saat dilakukan inisiasi menyusu dini, air susu ibu tidak 

mau keluar sehingga bidan menyarankan pemberian susu formula. Dengan begitu 

kondisi kesehatan ibu merupakan faktor yang penting dan harus mendapat 

perhatian khusus bagi para ibu hamil yang akan melahirkan supaya menjaga 

kesehatannya agar tetap sehat sehingga bisa malakukan inisiasi menyusu dini 

segera setelah bayi lahir. 

 

5.2.3 Persepsi Ibu terhadap Sikap Bidan 

Persepsi ibu terhadap sikap bidan dikategorikan menjadi 2, yaitu 

mendukung dan tidak mendukung pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Pengukuran 

sikap bidan dilakukan melalui wawancara kepada ibu yang melahirkan di bidan 

menggunakan instrumen kuesioner yang berisi tentang sikap-sikap bidan dalam 

pelaksanaan inisiasi menyusu dini.  
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Berdasarkan hasil analisi hubungan antara sikap bidan dengan praktek 

inisiasi menyusu dini menunjukkan p-value 0,001 (p<0,05). Sehingga Ho ditolak, 

yang artinya ada hubungan antara sikap bidan dengan praktik inisiasi menyusu 

dini. Hasil perhitungan juga memperlihatkan nilai rasio prevalensi sebesar 42,85, 

artinya bahwa sikap bidan yang mendukung pelaksanaan inisiasi menyusu dini 

cenderung akan melaksanakan inisiasi menyusu dini pada ibu yang baru 

melahirkan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Hasil 

penelitian ini sama dengan penelitian Tri Y (2008) yang menyatakan bahwa ada 

hubungan yang erat antara penolong persalinan dengan pelaksanaan inisiasi 

menyusu dini. Berdasarkan informasi yang diberikan responden yang melakukan 

inisiasi menyusu dini terlihat bahwa kesediaan mereka melakukan inisiasi 

menyusu dini ditentukan oleh kepercayaan mereka terhadap bidan. Peran bidan 

dalam menunjang keberhasilan sejalan dengan penelitian Daryati (2008) di 

Sanggau Kalimantan Barat, yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara pengetahuan, sikap bidan dengan keberhasilan melakukan 

inisiasi menyusu dini. 

Menurut Raharjo (2006), Penolong persalinan merupakan kunci utama 

keberhasilan pemberian ASI satu jam pertama setelah melahirkan. Karena dalam 

waktu tersebut peran penolong persalinan masih sangat dominan. Apabila 

penolong persalinan memfasilitasi ibu untuk segera memeluk bayinya maka 

interaksi-interaksi antara ibu dan bayinya diharapkan segera terjadi. Dengan 

inisiasi menyusu dini ibu semakin percaya diri untuk dapat memberikan asinya 

sehingga tidak merasa perlu untuk memberikan makanan atau minuman apapun 
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kepada bayinya dan bayi akan merasa nyaman menempel pada payudara ibu dan 

tenang dalam pelukan ibunya segera setelah lahir. 

Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan 

yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi 

kualifikasi untuk di daftar (register) atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk 

melakukan praktik kebidanan. Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang 

bertanggungjawab, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberi 

dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa 

nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan 

kepada bayi baru lahir dan bayi. Berhasil atau tidaknya praktek inisiasi menyusu 

dini di tergantung pada petugas kesehatan baik perawat, bidan atau dokter karena 

mereka yang pertama akan membanti ibu bersalin melakukan inisiasi menyusu 

dini (Arifin S,2004). Petugas kesehatan atau bidan di kamar bersalin harus 

memahami tatalaksana inisiasi menyusu dini dan laktasi yang baik dan benar, 

bidan tersebut diharapkan selalu mempunyai sikap yang positif terhadap inisiasi 

menyusu dini. 

Peran bidan dalam praktik inisiasi menyusu dini juga diungkapkan oleh 

Februhartanti (2008), dalam penelitiannya bahwa sekitar 80% bayi baru lahir ini 

menerima makanan atau minuman pralaktal berdasarkan anjuran dari petugas 

kesehatan. dari hasil penelitian menunjukan bahwa sikap bidan berhubungan 

signifikan dengan Praktek Inisiasi Menyusu Dini. Hal ini berarti seorang bidan 

harus memiliki sikap yang tanggap dalam menghadapi ibu yang melahirkan. 

Dengan memiliki sikap tanggap maka seorang bidan akan mampu memberikan 
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pelayanan yang terbaik bagi ibu dan bayi. Kebanyakan bidan belum terlalu baik 

dalam memberikan informasi tentang inisiasi menyusu dini pada ibu yang akan 

melahirkan sehingga para ibu tidak tahu akan pentingnya inisiasi menyusu dini. 

Dari hal di atas, menunjukkan bahwa terlaksana atau tidaknya inisiasi menyusu 

dini sangat dipengaruhi oleh peran petugas kesehatan, dalam hal ini bidan. 

 

5.2 Faktor-Faktor yang Tidak Berhubungan dengan Praktik Inisiasi 

Menyusu Dini 

5.2.1 Tingkat Pendidikan Ibu 

Tingkat pendidikan ibu dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2, yaitu 

tinggi dan rendah. Pendidikan tinggi yaitu ibu yang telah menempuh wajib belajar 

9 tahun dan pendidikan rendah yaitu ibu yang bependidikan dibawah wajib belajar 

9 tahun. pengukuran tingkat pendidikan ibu dilakukan melalui wawancara dengan 

responden menggunakan instrumen kuesioner yang meliputi jenjang pendidikan 

terakhir yang ditempuh ibu. 

Hasil analisis hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan praktik 

inisiasi menyusu dini menunjukkan p-value = 0,35 (> 0,05), sehingga Ho 

diterima, yang artinya tidak ada hunungan antara tingkat pendidikan ibu dengan 

praktik inisiasi menyusu dini. Hasil penelitian sama dengan hasil penelitian Ii 

Solihah (2007), yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan proporsi antara ibu 

yang berpendidikan tinggi dengan ibu yang berpendidikan rendah dalam 

pemberian ASI satu jam pertama setelah lahir.  
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Berdasarkan tabel 4.11 yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat 

bahwa 21.25% ibu yang memiliki tingkat pendidikan dengan kategori rendah, 

tidak memiliki Praktek Inisiasi Menyusu Dini, dan hanya 27.50% dari responden 

yang memiliki tingkat pendidikan ibu dengan kriteria tinggi yang melaksanakan 

Praktek Inisiasi Menyusu Dini. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa 

tingkat pendidikan ibu tidak berhubungan signifikan terhadap Praktek Inisiasi 

Menyusu Dini. 

Hasil analisis yang tidak menunjukkan hubungan antara tingkat 

pendidikan dengan praktik inisiasi menyusu dini bisa terjadi pendidikan bukan 

satu-satunya variabel yang berhubungan dengan praktek inisiasi menyusu dini. 

Tingkat pendidikan ibu di kecamatan pangkah hampir seragam yaitu SMP/MTS 

dan SMA, hanya sedikit yang D3 dan S1, sehingga lamanya pendidikan untuk 

masyarakat di lokasi penelitian tidak mempunyai pengaruh besar dengan praktek 

inisiasi menyusu dini. Selain itu, pendidikan yang telah dilalui ibu memang tidak 

memfokuskan pada pemberian ASI. Pendidikan hanyalah salah satu faktor yang 

diharapkan agar ibu yang berpendidikan tinggi lebih mudah serta lebih mampu 

menyerap informasi. Untuk itu, pendidikan tetap harus menjadi perhatian.  

 

5.2.2 Kesehatan Bayi 

Kesehatan bayi dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2, yaitu ada 

gangguan kesehatan dan tidak ada gangguan kesehatan pada bayi. Pengukuran 

kesehatan bayi dilakukan melalui wawancara dengan responden (ibu bayi) 
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menggunakan instrumen kuesioner yang berisi tentang riwayat kesehatan bayi saat 

bayi dilahirkan. 

Hasil analisis hubungan antara kesehatan bayi dengan praktik inisiasi 

menyusu dini menunjukkan p-value = 0,3 (> 0,05), sehingga Ho diterima, yang 

artinya tidak ada hubungan antara kesehatan bayi dengan praktik inisiasi menyusu 

dini. Berdasarkan hasil penelitan diatas diperoleh keterangan bahwa kesehatan 

bayi di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal tentang praktek 

Inisiasi Menyusu Dini termasuk dalam kriteria baik. Hal ini menunjukan bahwa 

kebanyakan bayi memiliki kondisi kesehatan yang baik sehingga praktek inisiasi 

menyusu dini dapat dilakukan oleh ibu. Dengan tingkat kondisi kesehatan bayi 

yang baik, maka seorang bayi akan mampu bertahan setelah proses melahirkan. 

Fakta menunjukan bahwa 1.43% bayi yang memiliki tingkat kesehatan dengan 

kategori tidak baik maka ibu tidak dapat melakukan inisiasi menyusu dini, dan 

51.43% dari responden yang memiliki kesehatan bayi dengan kriteria baik serta 

dapat melaksanakan Praktek Inisiasi Menyusu Dini. Hasil pengujian hipotesis 

menunjukan bahwa kesehatan bayi tidak berhubungan signifikan terhadap Praktek 

Inisiasi Menyusu Dini. 

Hasil analisis yang menunjukkan tidak ada hubungan antara kesehatan 

bayi dengan praktik inisiasi menyusu dini disebabkan karena kurangnya variasi 

sampel. Saat dilaksakana penelitian hanya dijumpai 1 dari 70 sampel yang 

mengalami gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan tersebut berupa berat badan 

lahir rendah, sehingga data yang dihasilkan kurang variatif. Menurut responden, 
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bayi dengan BBLR tersebut tidak di ijinkan oleh bidan untuk melakukan inisiasi 

menyusu dini karena langsung mendapat perawatan khusus dari bidan.  

Untuk itu menjaga kesehatan bayi harus dimulai sejak dini yaitu saat bayi 

masih berada dalam kandungan ibu. Calon bayi yang masih di dalam kandungan 

sudah semestinya mendapat asupan gizi yang baik karena dapat mempengaruhi 

kesehatan bayi pada saat dilahirkan. Memeriksakan kondisi ibu pada saat hamil 

sangat penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui perkembangan calon bayi 

yang masih dalam kandungan. 

 

5.2.3 Motivasi 

Motivasi ibu dalam melakukan praktek inisiasi menyusu dini 

dikategorikan menjadi 2, yaitu ada motivasi yang mendukung dan tidak ada 

motivasi yang mendukung praktek inisiasi menyusu dini. Pengukuran ada 

tidaknya motivasi dilakukan melalui wawancara dengan responden menggunakan 

instrumen kuesioner. 

Hasil analisis hubungan antara motivasi ibu dengan praktik inisiasi 

menyusu dini menunjukkan p-value = 0,44 (> 0,05), sehingga Ho diterima, yang 

artinya tidak ada hubungan antara motivasi dengan praktek inisiasi menyusu dini. 

Hasil penelitian ini sama denga hasil penelitian Tri Y (2008), yang menunjukkan 

bahwa pengetahuan dan motivasi yang merupakan faktor predisposing dalam 

penelitian ini bersifat negatif sehingga tidak mendukung terlaksananya praktek 

pemberian ASI pada satu jam pertama setelah lahir. Kurangnya pengetahuan ini 
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menyebabkan tidak kuatnya tujuan untuk dapat mewujudkan keinginan atau 

motivasi tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitan, berbanding terbalik dengan teori yang 

diungkapkan oleh Kurt Lewin tentang Field Theory yang menyatakan bahwa 

perilaku ditentukan baik oleh person (P) maupun oleh enviroment (E). Menurut 

Lewin, jarak psikologi berbanding terbali dengan besar gaya (motivasi), sehingga 

semakin dekat seseorang dengan tujuannya, semakin besar juga motivasinya. 

Dari hasil perhitungan diperoleh keterangan bahwa motivasi ibu di 

wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal termasuk dalam kriteria baik. 

Hal ini menunjukan bahwa motivasi di wilayah kerja Puskesmas Pangkah 

Kabupaten Tegal sudah baik. Hasil penelitian menunjukan bahwa motivasi tidak 

berhubungan signifikan dengan Praktek Inisiasi Menyusu Dini. Hal ini berarti 

seorang ibu yang memiliki motivasi tinggi tidak berpengaruh pada praktek inisiasi 

menyusu dini. Dalam penelitian ini motivasi tidak berpengaruh terhadap inisiasi 

menyusu dini disebabkan karena motivasi bukan merupakan satu-satunya faktor 

yang mempengaruhi inisiasi menyusu dini.  

Motivasi berarti dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang secara 

sadar atau tidak sadar sehingga berperilaku untuk mencapai tujuan yang sesuai 

dengan kebutuhan(Setiyowati R,2006:11). Agar inisiasi menyusu dini dapat 

terlaksana, seorang ibu harus tahu manfaat dan keuntungan memberikan inisiasi 

menyusu dini bagi bayi. Seorang ibu juga harus percaya bahwa bayi yang baru 

lahir bisa menyusu dengan sendirinya tanpa perlu bantuan dari orang dewasa. 

Pemikiran tersebut harusnya mulai di tumbuhkan pada ibu-ibu hamil. Namun 
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pada kenyataannya, ibu hamil hanya diberi sedikit pengetahuan tentang inisiasi 

menyusu dini pada saat kelas bumil dan tidak semua ibu mendengarkan saat diberi 

pengetahuan. Motivasi yang diberikan kepada ibu (pengetahuan) cenderung 

kurang menarik dan bidan kurang memberikan dukungan penuh, sehingga hanya 

ibu-ibu yang aktif mencari informasi saja yang termotivasi untuk melakukan 

inisiasi menyusu dini. Hal ini yang membuat hanya sedikit ibu yang termotivasi 

untuk melaksanakan inisasi menyusu dini. Dan sebagian besar ibu hanya menuruti 

apa yang dikatakan bidan. 

 

5.2.4 Kepercayaan 

Kepercayaan ibu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan inisiasi menyusu 

dini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu adanya kepercayaan yang berpengaruh pada 

pelaksanaan inisasi menyusu dini dan tidak ada kepercayaan yang berpengaruh 

pada inisiasi menyusu dini. Pengukuran kepercayaan dilakukan melalui 

wawancara dengan responden menggunakan instrumen kuesioner yang berisi 

mitos-mitos seputar menyusui. 

Hasil analisis hubungan antara kepercayaan ibu dengan praktik inisiasi 

menyusu dini yang menunjukkan p-value = 0,24 (> 0,05), sehingga Ho diterima, 

yang artinya tidak ada hubungan antara  kepercayaan ibu terhadap mitos seputar 

inisiasi menyusu dini dengan praktik inisiasi menyusu dini.  

Kepercayaan merupakan sesuatu yang diyakini seseorang karena diberikan 

turun temurun dari orang tua kepada anaknya sehingga menjadi sebuah perilaku 
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mendasar. Misalnya ada sebuah kepercayaan yang mengatakan bahwa ibu yang 

baru melahirkan masih dalam kondisi lemas sehingga memerlukan istirahat yang 

cukup setelah melahirkan dan menyusui sulit dilakukan. Kepercayaan masyarakat 

yang tidak mengijinkan ibu menyusui sebelum payudara dibersihkan. Dibanyak 

tempat, menyusui adalah hal yang biasa, namun ada pula yang mempunyai 

kepercayaan bahwa kolostrum tidak baik untuk bayi, yang ditandai dengan 

sakitnya bayi (Dwi P,2006). Menurut Roesli (2000), bahwa di daerah pedesaan 

banyak dijumpai kebiasaan dan budaya masyarakat yang tidak sepenuhnya sejalan 

dengan pemberian ASI yang tepat. Ada di beberapa daerah yang dijumpai mitos 

tentang larangan bagi ibu hamil menyusui bayinya, padahal mitos tersebut tidak 

tepat dan terlanjur berkembang dimasyarakat.  

Kepercayaan ibu tidak berhubungan dengan praktik inisiasi menyusu dini 

disebabkan karena sudah banyak ibu yang tidak percaya pada mitos-mitos seputar 

menyusui. Para ibu sudah diberi pendidikan melalui kelas bumil tentang 

pentingnya inisiasi menyusu dini setiap bulannya oleh bidan-bidan desa. 

Walaupun ada ibu yang masih percaya tentang mitos-mitos seputar menyusui, 

namun dalam hal praktik inisiasi menyusu dini, ibu hanya menuruti apa yang 

dikatakan bidan pada saat proses melahirkan. Kepercayaan tidak berhubungan 

dengan praktik inisiasi menyusu dini dimungkinkan karena kepercayaan bukan 

satu-satunya faktor yang mempengaruhi praktik inisiasi menyusu dini dan masih 

banyak faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap praktek inisiasi menyusu dini. 
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5.2.5 Peran Orang Terdekat 

Peran orang terdekat terhadap praktik inisiasi menyusu dini dikategorikan 

menjadi 2, yaitu ada dukungan dan tidak ada dukungan dari keluarga kepada ibu 

untuk melaksanakan inisaiasi menyusu dini. Pengukuran ada tidaknya peran orang 

terdekat dilakukan melalui wawancara dengan responden dengan menggunakan 

kuesioner yang berisi ada atau tidaknya dukungan dari orang-orang terdekat 

terutama wanita yaitu ibu, saudara perempuan, teman perempuan untuk 

melaksanakan inisiasi menyusu dini. 

Hasil analisis hubungan antara peran orang terdekat dengan praktik inisiasi 

menyusu dini yang menunjukkan p-value = 0,39 (> 0,05), sehingga Ho diterima, 

yang artinya tidak ada hubungan antara  peran orang terdekat dengan praktik 

inisiasi menyusu dini. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian 

Februhartanti (2008) yang menyatakan bahwa orang terdekat (keluarga) 

berpengaruh terhadap praktik inisiasi menyusu dini. Dukungan sosial secara 

psikologi dipandang sebagai hal yang kompleks. Menurut Baraham (2003), untuk 

mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan yang nyata diperlukan faktor 

pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain orang-orang 

terdekat. 

Berdasarkan hasil penelitian, peran orang terdekat tidak berhubungan 

dengan praktik inisiasi menyusu dini, hal ini disebabkan orang terdekat (ibu, 

saudara perempuan, teman perempuan) tidak memiliki pengetahuan tentang 

inisiasi menyusu dini. Mereka sepenuhnya menyerahkan proses persalinan pada 

bidan. Pemberian pengetahuan tentang inisiasi menyusu dini baru diberikan pada 
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bumil dan pendidikan bumil baru berlangsung 3 bulan sebelum penelitian 

dilakukan, sehingga inisiasi menyusu dini masih tergolong pengetahuan baru bagi 

ibu-ibu dan keluarga responden. 

5.2.6 Kebiasaan 

Kebiasaan saat sebelum proses inisasi menyusu dini dikategorikan menjadi 

2, yaitu ada kebiasaan dan tidak ada kebiasaan yang mendukung praktik inisiasi 

menyusu dini. Pengukuran ada tidaknya kebiasaan yang menghambat pelaksanaan 

inisiasi menyusu dini dilakukan melalui wawancara kepada responden dengan 

menggunakan kuesionar yang berisi tentang kebiasaan yang dilakukan sebelum 

proses inisiasi menyusu dini, mendukung pelaksanaan inisiasi menyusu dini atau 

tidak. 

Hasil analisis hubungan antara kebiasaan dengan praktik inisiasi menyusu 

dini yang menunjukkan p-value = 0,48 (> 0,05), sehingga Ho diterima, yang 

artinya tidak ada hubungan antara  kebiasaan dengan praktik inisiasi menyusu 

dini. Hal ini disebabkan masih terdapat kebiasaan pada bidan memberikan 

makanan/minuman pralaktal kepada bayi. Makanan pralaktal yang biasa diberikan 

adalah susu formula, karena ada kerjasama antara bidan dengan produk susu 

formula tertentu. Saat inisiasi dini dilaksanakan dan bayi belum menyusu pada 

ibu, bayi diangkat dan langsung dibersihkan, kemudian bayi diberi susu formula. 

Inisiasi menyusu dini sudah wajib dilaksanakan saat persalinan, namun sebagian 

besar bidan belum sepenuhnya menerapkan. Inisiasi menyusu dini dilakukan 

hanya karena prosedur saja dan tidak sampai bayi menyusu pada ibunya.  
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5.3 Hambatan dan Kelemahan Penelitian 

Penelitian ini tidak lepas dari hambatan dan kelemahan yaitu : 

1 Tidak mudah menemukan tempat tinggal responden karena jarak antar tempat 

tinggal responden yang berjauhan. Hal ini dapat peneliti kendalikan dengan 

meminta bantuan kader kesehatan desa untuk menunjukkan rumah responden. 

2 Responden kurang memahami arti inisiasi menyusu dini sehingga dalam 

memberikan jawaban kurang sesuai dengan yang dimaksudkan. Hal ini dapat 

peneliti dikendalikan dengan melakukan wawancara mendalam dan lebih 

menjelaskan maksud dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.  
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BAB VI  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas diperoleh simpulan 

sebagai berikut. 

1. Faktor-faktor yang berhubungan dengan praktek inisiasi menyusu dini di 

wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal adalah pengetahuan ibu 

dengan p value 0,001<0,05, kesehatan ibu dengan p value 0,001<0,05, dan 

persepsi ibu terhadap sikap bidan dengan p value 0,001<0,05. 

2.  Faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan praktek inisiasi menyusu dini 

di wilayah kerja Puskesmas Pangkah Kabupaten Tegal adalah tingkat 

pendidikan dengan p value 0,35>0,05, kesehatan bayi p value 0,30>0,05, 

motivasi p value 0,44>0,05, kepercayaan p value 0,24>0,05, peran orang 

terdekat p value 0,39>0,05, kebiasaan p value 0,48>0,05. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas diperoleh saran 

sebagai berikut. 

1. Pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kesehatan RI yang mengeluarkan 

kebijakan tentang pemberian ASI, diupayakan agar terus dilakukan kampanye 

dan program efektif terutama terhadap para ibu dan calon penganten terutama 

yang berkaitan dengan inisiasi menyusu dini. 

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tempat dilakukannya penelitian,  
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a. diharapkan meningkatkan promosi kesehatan terutama pada masyarakat 

serta pada tenaga kesehatan untuk berupaya memfasilitasi pelaksanaan 

inisiasi menyusu dini serta evaluasi dan koreksi tentang pelaksanaan dan 

pengawasan kegiatan program tersebut. 

b. Kebijakan merupakan variabel yang berpengaruh terhadap program IMD, 

untuk itu, walaupun sudah ada Perda tersendiri untuk program ini, harus 

dibuat turunannya dari perda tersebut yang mempunyai kekuatan hukum 

mengikat, dan ditujukan kepada RS/RSIA/Puskesmas atau bidan yang 

menjalankan program IMD. 

c. Perlu dipikirkan adanya reward kepada bidan yang melakukan dan tidak 

melakukan IMD, sehingga hal ini bisa memotivasi bidan untuk lebih serius 

dalam menjalankan program ini. 

3. Bagi Ikatan Bidan Indonesia cabang Kabupaten Tegal 

a. Membantu mensukseskan program IMD melalui motivasi ASI secara terus 

menerus setiap pertemuan rutin IBI. 

b. Mengundang pakar-pakar IMD maupun ibu-ibu menyusui yang sudah 

melakukan IMD, untuk memberikan referensi materi IMD kepada para 

bidan. 

c. Ikut memantau dan mendukung program IMD. 
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KUESIONER  

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGERUHI PRAKTEK INISIASI 

MENYUSU DINI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PANGKAH 

KABUPATEN TEGAL 2012 

        Tanggal     : 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama   : 

2. Umur   :  : 

3. Pendidikan  : 

4. Alamat   : 

5. Umur anak  : 

6. Penolong persalinan : 

Petunjuk Pengisian : 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda cheklist (√) pada 

kolom ya atau tidak. 

2. Pengetahuan Ibu 

No Pernyataan Benar Salah 

1. Saat melakukan inisiasi menyusu dini, selama 24 jam pertama setelah 

bayi lahir tidak dipisahkan dari ibunya. 

  

2. Inisiasi menyusu dini yaitu menyusui/memberi susu bayi segera 

setelah bayi dilahirkan. 

  

3. Sebelum proses inisiasi menyusu dini, bayi dimandikan dan 

ditimbang dahulu. 

  

4. Bayi baru lahir langsung diletakkan di atas dada ibu dan dibiarkan 

mencari puting susu ibunya sendiri. 

  

5. Pada proses inisiasi menyusu dini, bila bayi menangis, bayi langsung 

diangkat dan diberi susu formula/madu. 

  

6. Saat melakukan inisiasi menyusu dini, ibu hanya boleh memberikan 

rangsangan kepada bayi berupa sentuhan lembut. 

  

7. Pada saat melaksanakan inisiasi menyusu dini, lemak yang terdapat   

Lampiran 4   Instrumen Penelitian 



100 
 

 

 
 

pada tubuh bayi tidak boleh dibersihkan terlebih dahulu. 

8. Pada saat inisiasi menyusu dini, kontak langsung kulit bayi dengan 

kulit ibunya segera dilakukan setelah lahir, paling sedikitnyua satu 

jam 

  

3. Kesehatan Ibu 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah ibu mengalami bendungan asi yang mengakibatkan rasa sakit 

saat menyusui pada saat melahirkan? 

  

2. Apakah terdapat luka-luka atau lecet-lecet pada puting ibu yang?   

3. Apakah ibu mengkonsumsi obat anti kanker?   

4. Apakah ibu mendapat terapi penyinaran sinar radio aktif?   

5. Apakah ibu menderita HIV/AIDS?   

 

4. Kesehatan Bayi 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah bayi ibu memiliki berat badan lahir rendah saat dilahirkan?   

2. Apakah bayi ibu lahir premature?   

3. Apakah bayi ibu memiliki kecacatan saat dilahirkan (bibir sumbing, 

atau kecacatan lain yang menyebabkan tidak bisa melakukan imd)? 

  

 

5. Motivasi 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah saat hamil, ibu memiliki keinginan untuk melakukan inisiasi 

menyusu dini setelah persalinan? 

  

2. Apakah ada yang mendorong ibu untuk melakukan inisiasi menyusu 

dini? 

  

 

6. Kepercayaan 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah ibu percaya bila kolostrum merupakan asi yang basi dan   
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kotor? 

2. Apakah ibu percaya bahwa puting yang kecil tidak dapat 

mengeluarkan air susu? 

  

3. Apakah ibu percaya bila bayi yang baru dilahirkan kotor dan harus 

segera dimandikan? 

  

4. Apakah ibu percaya, payudara kotor sehingga perlu dibersihkan dulu 

sebelum menyusui untuk pertama kali? 

  

5. Apakah ibu percaya ukuran payudara mempengaruhi volume air 

susu? (payudara kecil, air susu yang dihasilkan sedikit) 

  

 

 

7. Peran Orang Terdekat 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah orang terdekat (ibu, kakak wanita, mertua, teman wanita) 

memberikan informasi tentang inisiasi menyusu dini? 

  

2. Apakah orang terdekat (ibu, kakak wanita, mertua, teman wanita) 

memotivasi ibu untuk melakukan inisiasi menyusu dini? 

  

 

 

8. Kebiasaan 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah bayi dipisahkan dari ibunya setelah lahir?   

2. Apakah bayi langsung dimandikan setelah lahir?   

3. Apakah proses inisiasi menyusu dini berhenti setelah bayi menangis?   

4. Apakah ibu memberikan pralaktal(madu, susu) setelah bayi 

dilahirkan? 
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9. Sikap Bidan 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah bidan memberikan informasi kepada ibu dan keluarga ibu 

tentang inisiasi menyusu dini? 

  

2. Apakah bidan membimbing ibu untuk melaksanakan inisiasi 

menyusu dini dengan benar? 

  

3. Apakah bidan menyarankan untuk memberikan susu formula/madu 

setelah bayi lahir? 
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Lampiran 6 

REKAP DATA RESPONDEN 

No Nama Ibu Alamat Umur  Ibu Umur Bayi 

1 Siti Fatilah Jenggawur  20 th 25 hari 
2 Muflikhatun  Bedug  30 th 28 hari 
3 Lilies Waenti Pener 31 th 39 hari 
4 Parikha  Pecabaian  35 th 1 bulan 1 hari 
5 Yulia Novita Bedug  24 th 17 hari 
6 Ina Paketiban 25 th 15 hari 
7 Surinah   38 th 3 hari 
8 Nurtohirotul  Pecabaian 20 th 6 hari 
9 Nurhayati  Jenggawur 28 th 21 hari 
10 Dewi Sri  Bedug 36 th 18 hari 
11 Aris Pangkah 22 th 21 hari 
12  Zunairoh Pecabaian 35 th 1 bulan 3 hari 
13 Hariyati Bedug 26 th 1 bulan 2 hari 
14 Rena Paketiban 38 th 13 hari 
15 Halihatun Pecabaian  22 th 1 bulan 6 hari 
16 Sami Talok 32 th 27 hari 
17 Lilies Pangkah 25 th 17 hari 
18 Widi Paketiban 35 th 31 hari 
19 Lina Nurjanah Jenggawur 25 th 1bulan 1 hari 
20 Nurhayati Jenggawur 35 th 28 hari 
21 Muzayanah Talok 35 th 1 bulan 9 hari 
22 Ola Sarolah Pecabaian  25 th 1bulan 3 hari 
23 Tasripah Talok 37 th 22 hari 
24 Nurhayati Bugares lor 30 th 1 bulan 1 hari 
25 Nurjanah Kalikangkung 21 th 5 hari 
26 Dwi Haryani Kalikangkung 27 th 23 hari 
27 Mugi Lestari Kalikangkung 21 th 1 bulan 8 hari 
28 Fitri Kalikangkung 23 th 17 hari 
29 Taslimah Pangkah 31 th 21 hari 
30 Nurhikmah Bedug 23 th 1 bulan 8 hari 
31 Murtinah Bogares lor 38 th 1 bulan 27 hari 
32 Nurbaiti Grobog 31th 1 hari 
33 Tuti Grobog 27th 20 hari 
34 Faizah Grobog 42th 3 hari 
35 Sumiah Pangkah 28th 17 hari 
36 Endang Pangkah 23th 5 hari 
37 Sri Toat Prihatin Paketiban 31th 12 hari 
38 Leni Mulyana Bogares Lor 22th 1 bulan 11 hari 
39 Puji Paketiban 24th 1 bulan 24 hari 
40 Eri Paketiban 23th 43 hari 
41 Malekha Talok 39th 2 hari 
42 Unda Paketiban 35th 1 bulan 26 hari 
43 Aida Ariyatun Pener  39th 3 hari 
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44 Sumiyati Pecabaian 35 th 1 bulan 11 hari 
45 Ariyanti Grobog 24 th 5 hari 
46 Saroh Paketiban  26 th 1 bulan 19 hari 
47 Mutoharoh Kalikangkung 19 th 10 hari 
48 Dwi handayani Paketiban 23 th 1 bulan 17 hari 
49 Istianah Grobog 25 th 50 hari 
50 Nurhidayah Jenggawur 27 th  17 hari 
51 Koriah Paketiban 32 th 10 hari 
52 Nurhidayati Paketiban  30 th 1bulan 10 hari 
53 Faizah Talok 27 th 17 hari 
54 Nursekha Bugares lor 26 th 16 hari 
55 Novi Yuliana  Bugares lor 25 th 1 bulan 25 hari 
56 Nurhalimah Tolok 27 th 1 bulan 4 hari 
57 H. nasiah  Tolok 40 th 11 hari 
58 Anita Balamoa 33 th 1 bulan 10 hari 
59 Marfisah Purbayasa 28 th 28 hari 
60 Anis  Balamoa 33th 1 bulan 
61 Endang Rancawiru 28 th 35 hari 
62 Siti Muflihatun Paketiban 22 th 8hari 
63 Nina Talok 23 th 20 hari 
64 Ratna Penusupan 19 th 1 bulan 
65 Taslimah Pener 25 th 30 hari 
66 Zunairoh Bogares 20 th 28 hari 
67 Lili Pangkah 22 th 3 hari 
68 Yulianovita Rancawiru 24 th 20 hari 
69 Tuti Paketiban 26 th 15 hari 
70 Yatun Pangkah 30 th 18 hari 
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LAMPIRAN 7  OUTPUT UJI STATISTIK 

Frequency Table 

Pendidikan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 31 44.3 44.3 44.3 

TInggi 39 55.7 55.7 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 
 

Pengetahuan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 12 17.1 17.1 17.1 

Tinggi 58 82.9 82.9 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

 

Kesehatan Ibu 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak baik 17 24.3 24.3 24.3 

Baik 53 75.7 75.7 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Kesehatan Bayi 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak baik 1 1.4 1.4 1.4 

Baik 69 98.6 98.6 100.0 

Total 70 100.0 100.0  
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Motivasi 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak baik 14 20.0 20.0 20.0 

Baik 56 80.0 80.0 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

 

Kepercayaan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 24 34.3 34.3 34.3 

Tinggi 46 65.7 65.7 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 
 

Peran Orang Terdekat 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak baik 43 61.4 61.4 61.4 

Baik 27 38.6 38.6 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Kebiasaan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak baik 34 48.6 48.6 48.6 

Baik 36 51.4 51.4 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

 

 



108 
 

 

 
 

 

Sikap Bidan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak baik 36 51.4 51.4 51.4 

Baik 34 48.6 48.6 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Praktek Inisiasi Menyusu Dini 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak melaksanakan 34 48.6 48.6 48.6 

Melaksanakan 36 51.4 51.4 100.0 

Total 70 100.0 100.0  
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Tabulasi Silang Tingkat Pendidikan dengan Praktek Inisiasi Menyusu Dini 

Crosstab 

   praktek 

Total 

   Tidak 

melaksanakan Melaksanakan 

Pendidikan Rendah Count 17 14 31 

Expected Count 15.1 15.9 31.0 

% within Pendidikan 54.8% 45.2% 100.0% 

% within praktek 50.0% 38.9% 44.3% 

% of Total 24.3% 20.0% 44.3% 

TInggi Count 17 22 39 

Expected Count 18.9 20.1 39.0 

% within Pendidikan 43.6% 56.4% 100.0% 

% within praktek 50.0% 61.1% 55.7% 

% of Total 24.3% 31.4% 55.7% 

Total Count 34 36 70 

Expected Count 34.0 36.0 70.0 

% within Pendidikan 48.6% 51.4% 100.0% 

% within praktek 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 48.6% 51.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .875a 1 .350   

Continuity Correctionb .483 1 .487   

Likelihood Ratio .876 1 .349   

Fisher's Exact Test    .471 .244 

Linear-by-Linear Association .862 1 .353   

N of Valid Casesb 70     

 

 

 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,06 

b.  Computed only for a 2x2 table 
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Tabulasi Silang Tingkat Pengetahuan dengan Praktek Inisiasi Menyusu Dini 

Tabulasi Silang Tingkat Pemgetahuan dengan Praktek Inisiasi Menyusu Dini 

Crosstab 

   praktek 

Total 

   Tidak 

melaksanakan Melaksanakan 

Pengetahuan Rendah Count 12 0 12 

Expected Count 5.8 6.2 12.0 

% within Pengetahuan 100.0% .0% 100.0% 

% within praktek 35.3% .0% 17.1% 

% of Total 17.1% .0% 17.1% 

Tinggi Count 22 36 58 

Expected Count 28.2 29.8 58.0 

% within Pengetahuan 37.9% 62.1% 100.0% 

% within praktek 64.7% 100.0% 82.9% 

% of Total 31.4% 51.4% 82.9% 

Total Count 34 36 70 

Expected Count 34.0 36.0 70.0 

% within Pengetahuan 48.6% 51.4% 100.0% 

% within praktek 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 48.6% 51.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 15.335a 1 .000   

Continuity Correctionb 12.951 1 .000   

Likelihood Ratio 19.991 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 15.116 1 .000   

N of Valid Casesb 70     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,83. 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 15.335a 1 .000   

Continuity Correctionb 12.951 1 .000   

Likelihood Ratio 19.991 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 15.116 1 .000   

N of Valid Casesb 70     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,83. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

    

Tabulasi Silang Kesehatan Ibu dengan Praktek Inisiasi Menyusu Dini 

Crosstab 

   praktek 

Total 

   Tidak 

melaksanakan Melaksanakan 

KesehatanIbu Tidak baik Count 16 1 17 

Expected Count 8.3 8.7 17.0 

% within KesehatanIbu 94.1% 5.9% 100.0% 

% within praktek 47.1% 2.8% 24.3% 

% of Total 22.9% 1.4% 24.3% 

Baik Count 18 35 53 

Expected Count 25.7 27.3 53.0 

% within KesehatanIbu 34.0% 66.0% 100.0% 

% within praktek 52.9% 97.2% 75.7% 

% of Total 25.7% 50.0% 75.7% 

Total Count 34 36 70 

Expected Count 34.0 36.0 70.0 

% within KesehatanIbu 48.6% 51.4% 100.0% 

% within praktek 100.0% 100.0% 100.0% 
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Crosstab 

   praktek 

Total 

   Tidak 

melaksanakan Melaksanakan 

KesehatanIbu Tidak baik Count 16 1 17 

Expected Count 8.3 8.7 17.0 

% within KesehatanIbu 94.1% 5.9% 100.0% 

% within praktek 47.1% 2.8% 24.3% 

% of Total 22.9% 1.4% 24.3% 

Baik Count 18 35 53 

Expected Count 25.7 27.3 53.0 

% within KesehatanIbu 34.0% 66.0% 100.0% 

% within praktek 52.9% 97.2% 75.7% 

% of Total 25.7% 50.0% 75.7% 

Total Count 34 36 70 

Expected Count 34.0 36.0 70.0 

% within KesehatanIbu 48.6% 51.4% 100.0% 

% within praktek 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 48.6% 51.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 18.646a 1 .000   

Continuity Correctionb 16.316 1 .000   

Likelihood Ratio 21.454 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 18.380 1 .000   

N of Valid Casesb 70     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,26. 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 18.646a 1 .000   

Continuity Correctionb 16.316 1 .000   

Likelihood Ratio 21.454 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 18.380 1 .000   

N of Valid Casesb 70     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,26. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

    

Tabulasi Silang Kesehatan Anak dengan Praktek Inisiasi Menyusu Dini 

Crosstab 

   praktek 

Total 

   Tidak 

melaksanakan Melaksanakan 

Kesehatanbayi Tidak baik Count 1 0 1 

Expected Count .5 .5 1.0 

% within Kesehatanbayi 100.0% .0% 100.0% 

% within praktek 2.9% .0% 1.4% 

% of Total 1.4% .0% 1.4% 

Baik Count 33 36 69 

Expected Count 33.5 35.5 69.0 

% within Kesehatanbayi 47.8% 52.2% 100.0% 

% within praktek 97.1% 100.0% 98.6% 

% of Total 47.1% 51.4% 98.6% 

Total Count 34 36 70 

Expected Count 34.0 36.0 70.0 

% within Kesehatanbayi 48.6% 51.4% 100.0% 

% within praktek 100.0% 100.0% 100.0% 
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Crosstab 

   praktek 

Total 

   Tidak 

melaksanakan Melaksanakan 

Kesehatanbayi Tidak baik Count 1 0 1 

Expected Count .5 .5 1.0 

% within Kesehatanbayi 100.0% .0% 100.0% 

% within praktek 2.9% .0% 1.4% 

% of Total 1.4% .0% 1.4% 

Baik Count 33 36 69 

Expected Count 33.5 35.5 69.0 

% within Kesehatanbayi 47.8% 52.2% 100.0% 

% within praktek 97.1% 100.0% 98.6% 

% of Total 47.1% 51.4% 98.6% 

Total Count 34 36 70 

Expected Count 34.0 36.0 70.0 

% within Kesehatanbayi 48.6% 51.4% 100.0% 

% within praktek 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 48.6% 51.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.074a 1 .300   

Continuity Correctionb .001 1 .977   

Likelihood Ratio 1.460 1 .227   

Fisher's Exact Test    .486 .486 

Linear-by-Linear Association 1.059 1 .303   

N of Valid Casesb 70     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,49. 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.074a 1 .300   

Continuity Correctionb .001 1 .977   

Likelihood Ratio 1.460 1 .227   

Fisher's Exact Test    .486 .486 

Linear-by-Linear Association 1.059 1 .303   

N of Valid Casesb 70     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,49. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

    

Tabulasi Silang Motivasi dengan Praktek Inisiasi Menyusu Dini 

Crosstab 

   praktek 

Total 

   Tidak 

melaksanakan Melaksanakan 

 

 

 

 

 

motivasi 

Tidak baik Count 13 1 14 

Expected Count 6.8 7.2 14.0 

% within motivasi 92.9% 7.1% 100.0% 

% within praktek 38.2% 2.8% 20.0% 

% of Total 18.6% 1.4% 20.0% 

Baik Count 21 35 56 

    

Expected Count 27.2 28.8 56.0 

% within motivasi 37.5% 62.5% 100.0% 

% within praktek 61.8% 97.2% 80.0% 

% of Total 30.0% 50.0% 80.0% 

Total Count 34 36 70 

Expected Count 34.0 36.0 70.0 

% within motivasi 48.6% 51.4% 100.0% 
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% within praktek 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 48.6% 51.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 13.740a 1 .000   

Continuity Correctionb 11.613 1 .001   

Likelihood Ratio 15.683 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 13.544 1 .000   

N of Valid Casesb 70     

 

 

Tabulasi Silang Kepercayaan dengan Praktek Inisiasi Menyusu Dini 

Crosstab 

   praktek 

Total 

   Tidak 

melaksanakan Melaksanakan 

Kepercayaan Rendah Count 14 10 24 

Expected Count 11.7 12.3 24.0 

% within Kepercayaan 58.3% 41.7% 100.0% 

% within praktek 41.2% 27.8% 34.3% 

% of Total 20.0% 14.3% 34.3% 

Tinggi Count 20 26 46 

Expected Count 22.3 23.7 46.0 

% within Kepercayaan 43.5% 56.5% 100.0% 

% within praktek 58.8% 72.2% 65.7% 

% of Total 28.6% 37.1% 65.7% 

Total Count 34 36 70 

Expected Count 34.0 36.0 70.0 

% within Kepercayaan 48.6% 51.4% 100.0% 

% within praktek 100.0% 100.0% 100.0% 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,80. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Crosstab 

   praktek 

Total 

   Tidak 

melaksanakan Melaksanakan 

Kepercayaan Rendah Count 14 10 24 

Expected Count 11.7 12.3 24.0 

% within Kepercayaan 58.3% 41.7% 100.0% 

% within praktek 41.2% 27.8% 34.3% 

% of Total 20.0% 14.3% 34.3% 

Tinggi Count 20 26 46 

Expected Count 22.3 23.7 46.0 

% within Kepercayaan 43.5% 56.5% 100.0% 

% within praktek 58.8% 72.2% 65.7% 

% of Total 28.6% 37.1% 65.7% 

Total Count 34 36 70 

Expected Count 34.0 36.0 70.0 

% within Kepercayaan 48.6% 51.4% 100.0% 

% within praktek 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 48.6% 51.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.393a 1 .238   

Continuity Correctionb .862 1 .353   

Likelihood Ratio 1.397 1 .237   

Fisher's Exact Test    .315 .177 

Linear-by-Linear Association 1.373 1 .241   

N of Valid Casesb 70     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,66. 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.393a 1 .238   

Continuity Correctionb .862 1 .353   

Likelihood Ratio 1.397 1 .237   

Fisher's Exact Test    .315 .177 

Linear-by-Linear Association 1.373 1 .241   

N of Valid Casesb 70     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,66. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

    

Tabulasi Silang Peran Orang Terdekat dengan Praktek Inisiasi Menyusu Dini 

Crosstab 

   praktek 

Total    Tidak melaksanakan Melaksanakan 

Peranorang 

terdekat 

Tidak baik Count 29 14 43 

Expected Count 20.9 22.1 43.0 

% within 

peranorangterdekat 
67.4% 32.6% 100.0% 

% within praktek 85.3% 38.9% 61.4% 

% of Total 41.4% 20.0% 61.4% 

Baik Count 5 22 27 

Expected Count 13.1 13.9 27.0 

% within 

peranorangterdekat 
18.5% 81.5% 100.0% 

% within praktek 14.7% 61.1% 38.6% 

% of Total 7.1% 31.4% 38.6% 

Total Count 34 36 70 

Expected Count 34.0 36.0 70.0 

% within 

peranorangterdekat 
48.6% 51.4% 100.0% 
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% within praktek 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 48.6% 51.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 15.892a 1 .000   

Continuity Correctionb 13.994 1 .000   

Likelihood Ratio 16.842 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 15.665 1 .000   

N of Valid Casesb 70     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,11. 

b. Computed only for a 2x2 table     

Tabulasi Silang Kebiasaan dengan Praktek Inisiasi Menyusu Dini 

Crosstab 

   praktek 

Total 

   Tidak 

melaksanakan Melaksanakan 

kebiasaan Tidak baik Count 18 16 34 

Expected Count 16.5 17.5 34.0 

% within kebiasaan 52.9% 47.1% 100.0% 

% within praktek 52.9% 44.4% 48.6% 

% of Total 25.7% 22.9% 48.6% 

Baik Count 16 20 36 

Expected Count 17.5 18.5 36.0 

% within kebiasaan 44.4% 55.6% 100.0% 

% within praktek 47.1% 55.6% 51.4% 

% of Total 22.9% 28.6% 51.4% 

Total Count 34 36 70 

Expected Count 34.0 36.0 70.0 

% within kebiasaan 48.6% 51.4% 100.0% 
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% within praktek 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 48.6% 51.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .505a 1 .477   

Continuity Correctionb .222 1 .637   

Likelihood Ratio .506 1 .477   

Fisher's Exact Test    .633 .319 

Linear-by-Linear Association .498 1 .480   

N of Valid Casesb 70     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,51. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 
Tabulasi Silang Sikap Bidan dengan Praktek Inisiasi Menyusu Dini 

Crosstab 

   praktek 

Total 

   Tidak 

melaksanakan Melaksanakan 

Sikap_bidan Tidak baik Count 32 4 36 

Expected Count 17.5 18.5 36.0 

% within Sikap_bidan 88.9% 11.1% 100.0% 

% within praktek 94.1% 11.1% 51.4% 

% of Total 45.7% 5.7% 51.4% 

Baik Count 2 32 34 

Expected Count 16.5 17.5 34.0 

% within Sikap_bidan 5.9% 94.1% 100.0% 

% within praktek 5.9% 88.9% 48.6% 

% of Total 2.9% 45.7% 48.6% 

Total Count 34 36 70 
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Expected Count 34.0 36.0 70.0 

% within Sikap_bidan 48.6% 51.4% 100.0% 

% within praktek 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 48.6% 51.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 48.231a 1 .000   

Continuity Correctionb 44.965 1 .000   

Likelihood Ratio 56.655 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 47.542 1 .000   

N of Valid Casesb 70     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,51. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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LAMPIRAN 8  DOKUMENTASI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Proses Wawancara dengan Ibu Baru Melahirkan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Proses Konsultasi dengan Bidan Desa 


