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ABSTRAK 

Ahmad Atabik. 

Faktor Ibu yang Berhubungan dengan Praktik Pemberian ASI Eksklusif Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Pamotan. 

VI + 65 halaman + 12 tabel + 4 gambar + 11 lampiran 

Salah satu usaha peningkatan sumber daya yang berkualitas adalah dengan 

pemberian Air susu ibu (ASI) sejak usia dini, terutama ASI eksklusif. Pada tahun 

2012, di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang jumlah bayi 

yang disusui non eksklusif sebanyak 61%. Berdasarkan permasalahan tersebut, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor ibu yang 

berhubungan dengan praktek pemberian ASI eksklusif di wilayah Kerja 

Puskesmas Pamotan. 

 Jenis penelitian ini (explenatory research) dengan desain cross sectional. 

Populasi sejumlah 68 orang. Sampel sebanyak 58 responden. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Analisis data dalam penelitian 

ini dengan analisis univariat dan analisis bivariat dengan menggunakan uji Chi-

square α = 0,05. 

 Hasil penelitian menunjukan faktor yang berhubungan dengan praktek 

pemberian  ASI eksklusif adalah faktor pengetahuan ibu tentang ASI (p = 0,002), 

pendidikan (p = 0,001) dan kondisi kesehatan ibu (p= 0,013). Sedangkan faktor 

yang tidak berhubungan adalah pekerjaan ibu ( p = 0, 706), dan umur ibu (p = 0, 

483) di Desa Pamotan wilayah kerja Puskesmas Pamotan tahun 2012.  

 Saran yang dapat diajukan terkait penelitian ini adalah ibu lebih aktif  

mencari informasi tentang pentingnya memberi ASI eksklusif, peran aktif dari 

petugas kesehatan untukk memberikan informasi tentang pentingnya memberi 

ASI eksklusif, dan Untuk instansi pendidikan diharapkan dapat memberikan 

materi tentang pentingnya memberi ASI eksklusif. 

 

Kata kunci: Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, pengetahuan, pekerjaan, 

kondisi kesehatan, umur 

Kepustakaan: 35 (1979-2012) 
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ABSTRACT 

Ahmad Atabik. 

Factors of the Mother Associated with Exclusive Breastfeeding Practices In 

Work Area Health Center Pamotan. 

VI + 65 page + 12 table + 4 attachments + 11 image  

One of the efforts to improve quality resources is the provision 

Breastfeeding from an early age, especially exclusive breastfeeding. In 2012, at 

the Regency Village Pamotan Pamotan District Rembang number of breastfed 

infants as much as 61% non-exclusive. Based on these problems, the aim of this 

study was to determine maternal factors associated with exclusive breastfeeding 

practices in the area of Occupational Health Center Pamotan. 

This type of research (explenatory research) with a cross-sectional design. 

A population of 68 people. Sample of 58 respondents. The instrument used in this 

study is a questionnaire. Analysis of the data in this study with univariate and 

bivariate analysis using Chi-square test of α = 0.05.  

The results showed that the factors associated with the practice of 

exclusive breastfeeding is a factor of maternal knowledge about breastfeeding (p 

= 0.002), education (p = 0.001) and maternal health (p = 0.013). While the factors 

that are not related to maternal employment (p = 0, 706), and maternal age (p = 0, 

483) at Pamotan Village Public Health Center Pamotan work area in 2012.  

Suggestions can be submitted related to this research is the mother more 

actively looking for information about the importance of exclusive breastfeeding, 

active participation of health workers to provide information about the importance 

of exclusive breastfeeding, and for educational institutions are expected to provide 

materials about the importance of exclusive breastfeeding. 

Keywords: Giving Mother's Milk (ASI) Exclusive, knowledge, work, health 

condition, age 

Literature: 35 (1979-2012) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Sumber  daya manusia yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan 

pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 

Pembentukan manusia berkualitas dimulai sejak pembuahan, bayi dalam  

kandungan, balita, anak, remaja, dewasa, sampai dengan usia lanjut. Pembentukan 

dan perkembangan otak dimulai dalam kandungan sampai dengan usia 7 tahun 

(Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan republik indonesia, 2005:1).  

Salah satu usaha peningkatan sumber daya yang berkualitas adalah dengan 

pemberian Air susu ibu (ASI) sejak usia dini, terutama ASI eksklusif (Depkes RI, 

2002:4). Kebutuhan bayi akan zat gizi sangat tinggi untuk mempertahankan 

kehidupannya. Kebutuhan tersebut dapat tercukupi dengan memberikan Air Susu 

Ibu (ASI) kepada bayi. ASI merupakan makanan yang ideal untuk bayi, sebab 

ASI mengandung semua zat gizi untuk membangun dan menyediakan energi 

dalam susunan yang diperlukan. ASI Eksklusif harus diberikan pada bulan-bulan 

pertama setelah kelahiran bayi, karena pada masa ini terjadi pertumbuhan fisik, 

pembentukan psikomotor, dan akulturasi yang sangat cepat (Solihin Pudjiadi, 

2000:14). 

Manfaat ASI begitu besar, namun masih banyak ibu yang tidak mau 

mmberikan ASI eksklusif  selama enam bulan dengan beragam alasan. Masih 

rendahnya cakupan keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada bayi, baik di 

perkotaan maupun pedesaan, dipengaruhi oleh banyak hal. Diantaranya rendahnya 
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pengetahuan dan kurangnya informasi pada ibu dan keluarga mengenai 

pentingnya pemberian ASI eksklusif, tatalaksana rumah sakit ataupun tempat 

bersalin lain yang seringkali tidak memberlakukan bed in (ibu dan bayi berada 

dalam satu kasur) ataupun rooming-in (ibu dan bayi berada dalam satu kamar atau 

rawat gabung), selain itu 82% ibu bekerja yang menganggap repot menyusui 

dalam bekerja (Ria riksani, 2012:49). 

Gencarnya promosi dan iklan susu botol memberi pengaruh pada ibu untuk 

tertarik membelinya, terutama pada ibu dengan tingkat pengetahuan dan 

pendidikan yang rendah. Pengetahuan ibu tentang manfaat pemberian ASI 

eksklusif bagi bayi sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemberian 

ASI eksklusif (Depkes RI 2002:4). Dalam suatu penelitian hambatan utama 

keberhasilan pemberian ASI eksklusif adalah kurang sampainya pengetahuan 

tentang ASI dan cara menyusui yang benar. Pengetahuan ibu tentang keunggulan 

ASI dan cara pemberian ASI yang benar akan menunjang keberhasilan menyusui 

(Ratna Susanti, 2000:18). 

Survei yang dilaksanakan pada tahun 2002 oleh Nutrition and Health 

Surveilence System (NSS) bekerjasama dengan Balitbangkes dan Helen Keller 

Internasional di kota ( Jakarta, Surabaya, Semarang, Makasar) dan 8 pedesaan ( 

Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, 

Sulawesi Selatan), menunjukkan bahwa cakupan ASI eksklusif 4-5 bulan di 

perkotaan antara 4-12%, sedangkan di pedesaan 4-25%. Pencapaian ASI eksklusif 

5-6 bulan di perkotaan anatara 1-13%, sedangkan di pedesaan 2-13%. Menurut 

data Nutrition and Health Surveilance System (2002), di daerah pinggiran Kota 
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Semarang, di antara bayi-bayi berumur 0-1 bulan, 35% nya mendapat ASI 

eksklusif dan 46% telah mengkonsumsi beberapa jenis makanan padat. Sementara 

itu, diantara bayi-bayi berumur 4-5 bulan, 15% nya mendapat ASI namun tidak 

lama dan 80% telah mengkonsumsi makanan tambahan ( Diana Nur Afifah, 2007: 

27). 

Hasil survei rumah tangga menyebutkan bahwa pencapaian pemberian ASI 

eksklusif pada bayi hanya mencapai 36% dibandingkan dengan target yang 

diharapkan yaitu 80 % bayi. Bayi di Indonesia yang mendapat ASI eksklusif 

hanya mencapai 47 %. Ibu yang tidak memberi ASI kepada bayinya mencapai 4 

% dan sekitar 40 % bayi usia kurang dari 2 bulan sudah diberi makanan 

pendamping ASI seperti susu formula yang mencapai 9 %. Sedangkan pemberian 

ASI eksklusif di Jawa Tengah hanya mencapai 49,78 % (Dinkes Propinsi Jateng, 

2004:64). 

Pada tahun 2010 jumlah bayi usia 0-6 bulan di Kabupaten Rembang 

sebanyak 705 bayi dan yang mendapatkan ASI secara eksklusif sebanyak 277 

bayi (39,29%).  Presentase tersebut masih belum mencakupi target yang 

diharapkan yaitu 80% bayi. Sedangkan di Puskesmas Pamotan hanya 25 bayi 

(45%) yang mendapatkan ASI eksklusif (Dinkes Kabupaten Rembang 2010:41). 

Di Desa Pamotan dipilih sebagai wilayah penelitian berdasarkan survei 

pendahuluan, informasi yang diperoleh di Desa Pamotan terdapat 78 ibu yang 

mempunyai bayi berumur 0-6 bulan, bayi yang mendapat ASI eksklusif sekitar 

49% bayi dan 61% bayi sudah mendapat makanan pendamping ASI. Berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari bidan desa setempat, 61% ibu memberikan anaknya 
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makanan pendamping ASI seperti pisang, air kelapa muda, dan madu. Mereka 

memberikan pisang kepada bayinya dengan alasan jika anak tersebut tidak diberi 

makanan pendamping bayinya tidak bisa tidur dengan nyenyak dan selalu rewel. 

Hal tersebut menunjukan bahwa para ibu masih kurang tahu akan pentingnya 

memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Seharusnya para ibu harus bisa 

memberikan anaknya ASI eksklusif karena kebanyakan diantara mereka adalah 

ibu rumah tangga sebanyak 85,4% dan mempunyai tingkat pendidikan yang 

rendah 56,9%. Para ibu tersebut seharusnya lebih berpeluang untuk memberikan 

anaknya ASI secara eksklusif,  tapi dalam praktiknya para ibu tersebut tidak dapat 

memberikan anaknya ASI secara eksklusif. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sofiyatun (2008) terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan 

ibu menyatakan bahwa tingkat pengetahuan yang tinggi tentang ASI akan 

menyusukan anaknya secara eksklusif dibandingkan dengan ibu yang 

berpengeahuan rendah, pekerjaan ibu dengan praktik pemberian ASI eksklusif ibu 

yang bekerja cenderung tidak memberikan ASI eksklusif dibandingkan dengan 

ibu yang tidak bekerja alasanya para ibu bekerja adalah repot dan jarak bekerja 

jauh dari rumah dan tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan praktik 

pemberian ASI eksklusif di Desa Jali Kec. Bonang Kabupaten Demak tahun 2007. 

Sedangkan dalam sebuah penelitan yang dilakukan oleh Erni Rahmawati (2007) 

faktor yang berpengaruh dalam praktik pemberian ASI adalah pengetahuan dan 

pendidikan ibu sedangkan yang tidak berpengaruh adalah pekerjaan dan umur ibu. 

Dalam penelitian studi kualitatif tentang faktor yang menghambat praktik 

pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan, menyatakan bahwa tidak ada 
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hubungan antara pengetahuan ibu dengan praktik pemberian ASI eksklusif hal 

tersebut dikarenakan bahwa tingkat pengetahuan subjek tentang ASI hanya 

sebatas mendengar dimana subjek dapat menjelaskan tentang manfaat ASI 

berdasarkan informasi dari tenaga kerja setempat tapi tidak melakukannya. 

Tingkat pendidikan juga tidak mempengaruhi praktik pemberian ASI, tingkat 

pendidikan tinggi cenderung lebih cepat memberikan prelaktal dan MP-ASI lebih 

dini dibandingkan subjek dengan tingkat pendidikan rendah. Berdasarkan 

berbagai penelitian menurut Lawrence Green (1980) masalah di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa praktik pemberian ASI eksklusif dapat dipengaruhi oleh 

beberapa hal, diantaranya tingkat pengetahuan ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, 

kondisi kesehatan ibu, umur ibu, sikap ibu, penolong persalinan, dan lingkungan 

keluarga. Dari beberapa hasil penelitian tersebut yang dilihat dari faktor ibu 

hasilnya masih terdapat perbedaan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

mengambil judul “Faktor Ibu yang Berhubungan dengan Praktik Pemberian ASI 

Eksklusif di Wilayah Kerja Puskemas Pamotan Tahun 2012. 

1.2. Rumusan Masalah 

Sebanyak 61% ibu yang tidak memberikan anaknya ASI eksklusif di Desa 

Pamotan. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka 

dirumuskan pertanyaan penelitian “Faktor apa sajakah yang mempengaruhi 

praktik pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Pamotan Kabupaten 

Rembang Tahun 2012. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui faktor ibu yang berhubungan dengan prakti pemberian ASI 

eksklusif di wilayah kerja Puskemas Pamotan Kabupaten Rembang tahun 2012. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu dengan praktik pemberian ASI 

eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Pamotan. 

2. Mengetahui hubungan antara pendidikan ibu dengan praktik pemberian ASI 

eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Pamotan.  

3. Mengetahui hubungan antara pekerjaan ibu dengan praktik pemberian ASI 

eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Pamotan.  

4. Mengetahui hubungan antara kondisi kesehatan ibu dengan praktik pemberian 

ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Pamotan.  

5. Mengetahui hubungan antara umur ibu dengan praktik pemberian ASI 

eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Pamotan.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya adalah 

1.4.1. Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan, khususnya bagi para ibu mengenai pentingnya 

manfaat pemberian ASI eksklusif pada bayinya. 
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1.4.2. Bagi Puskesmas 

Dapat digunakan untuk meningkatkan prosentase pemberian ASI eksklusif 

di wilayah kerja puskesmas pamotan. 

1.4.3. Bagi Jurusan 

Dapat digunakan untuk menambah wacana pengetahuan tentang gizi 

khususnya tentang pemberian ASI eksklusif. 

1.4.4. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang gizi pada anak 

khususnya tentang ASI eksklusif. 

1.5. Keaslian Penelitian 

Tabel 1 

Keaslian penelitian 

NO Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun 

dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1 2 3 4 5 6 7 

1

. 

Hubungan 

Antara 

Pengetahua

n dan Sikap 

Ibu dengan 

Prakti 

Pemberian 

Makanan 

Pendamping 

ASI (MP-

ASI) pada 

Bayi Umur 

4-24 bulan 

di Desa 

Sukorejo 

Kecamatan 

Gunung Pati 

Semarang 

Ari 

Hindriastuti

k 

2006 

Semarang  

Survei 

Analitik 

dengan 

pendekatan 

Cross 

Sectional 

Variabel 

Bebas: 

Pengetahuan, 

sikap 

Variabel 

Terikat: 

Prakti 

Pemberian 

MP ASI 

Varibel 

Pengganggu: 

Pendidikan, 

kepercayaan

, Persepsi, 

Nilai 

Budaya, 

ketersediaan 

Makanan 

Bergizi  

Ada 

Hubungan 

yang cukup 

kuat antara 

sikap dan 

prakti MP 

ASI 

P=0,000 
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1 2 3 4 6 7 8 

     sikap dan 

Perilaku 

Petugas 

Kesehatan 

 

2 Hubungan 

Antara 

Tingkat 

Pengetahua

n ASI 

dengan 

Pemberian 

Kolostrum 

dan ASI 

eksklusif di 

Kelurahan 

Purwoyoso 

Kecamatan 

Ngalian 

Tri 

Rahayuningsih 

2005 

Kelurahan 

Purwoyoso 

Kecamatan 

Ngalian 

Cross 

Sectional 

Variabel 

bebas: 

Pengetahuan 

ibu 

Variabel 

terikat: 

pemberian 

kolostrum 

dan 

pemberian 

ASI 

eksklusif 

1.Ada 

hubungan 

yang 

bermakna 

antara tingkat 

pengetahuan 

ibu tentang 

ASI dengan 

pemberian 

kolostrum. 

2.Ada 

hubungan yang 

bermakna 

antara tingkat 

pengetahuan ibu 

dengan 

pemberian ASI 

eksklusif. 

3 Faktor-

Faktor 

Resiko 

Kegagalan 

Pemberian 

ASI Selama 

2 Bulan 

(Studi kasus 

pada bayi 

umur 0-6 

bulan di 

Kabupaten 

Banyumas) 

Isna 

Hikmawati 

2008 

Banyumas 

Kasus 

kontrol 

Variabel 

Bebas: faktor 

internal: 

umur, ibu, 

pendidikan 

ibu, 

pekerjaan 

ibu, paritas, 

status gizi 

ibu, mindset 

ibu, 

pengetahuan 

ibu, keadaan 

ibu 0-6 

bulan, 

frekuensi 

ANC. 

Faktor 

eksternal: 

Jenis 

persalinan, 

pengenalan 

Faktor 

internal 

merupakan 

faktor risiko 

kegagalan 

pemberian 

ASI selama 

dua bulan 

terutama ibu 

pekerja, 

mindset 

ASI+SF/MP 

ASI dan 

pendidikan 

ibu rendah. 
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1 2 3 4 5 6 7 

     awal, 

tindakan 

penolong 

persalinan, 

peran suami 

tingkat 

penghasilan. 

Variabel 

Terikat: 

Kegagalan 

pemberian 

ASI selama 2 

bulan. 

 

 

4 Faktor-

Faktor 

Kegagalan 

Pemberian 

ASI 

Eksklusif di 

Kelurahan 

Tegal Sari 

Kecamatan 

Kisaran 

Barat Kota 

Kisaran 

Sally 

Almira 

Dalimunthe 

2011 

Kelurahan 

Tegal Sari 

Kecamata

n Kisaran 

Barat 

Kota 

Kisaran 

Analisis 

Deskriptif 

dengan 

pendekata

n Cross 

Sectional 

Variabel 

bebas: Faktor 

internal: 

Pengetahuan 

ibu, 

pendidikan 

ibu, 

pekerjaan 

ibu, penyakit 

ibu. 

Faktor 

Eksternal: 

promosi susu 

formula dan 

penolong 

persalinan 

Variabel 

terikat: 

kegagalan 

dalam 

pemberian 

ASI eksklusif 

pada bayi 0-6 

bulan 

Faktor yang 

menyebabka

n kegagalan 

pemberian 

ASI 

eksklusif 

terbanyak 

adalah faktor 

pekerjaan 

(76,7%) dan 

faktor 

penolong 

persalinan 

(76,7%). 

5 Beberapa 

faktor yang 

berhubunga

n dengan 

praktik 

pemberian  

Sofiyatun  2008 / 

Demak 

Jenis 

penelitian 

Explanara-

tory 

Research 

melalui - 

Tingkat 

Pengetahuan 

ibu, sikap 

ibu, 

pendidikan 

ibu, 

Adanya 

hubungan 

yang 

bermakna 

antara 

pengetahun,  



10 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 ASI 

eksklusif 

pada bayi 0-

6 bulan di 

Desa Jali 

kec.Bonang 

Kab. 

Demak 

tahun 2007 

  pendeka-

tan cross 

sectional 

Pekerjaan 

penolong 

persalianan, 

penyuluhan 

ASI, 

dukungan 

suami, iklan 

susu formula 

sikap, 

pekerjaan, 

penyuluhan 

dan praktik 

pemberian 

ASI. Tidak 

ada 

hubungan 

antara 

pendidikan, 

penolong 

persalinan, 

dukungan 

suami, iklan 

susu formula 

dengan 

praktik 

pemberian 

ASI 

eksklusif. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :  

1. Obyek dari penelitian ini adalah ibu-ibu yang memiliki bayi usia 7-12 bulan. 

2. Penelitian difokuskan pada faktor ibu dengan variable yang lebih banyak yaitu 

pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, kondisi kesehatnya, dan umur ibu. 

3. Variabel penelitian yang ditambahkan yaitu adanya variabel kesehatan ibu. 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1. Ruang Lingkup Tempat 

Ruang lingkup penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas 

Pamotan Kecamatan Pamotan. 

1.6.2. Ruang Lingkup Waktu 

Ruang Lingkup penelitian ini dilaksanakan tahun 2012. 
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1.6.3. Ruang Lingkup Materi 

Ruang Lingkup Materi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah materi 

tentang Gizi Kesehatan Masyarakat mengenai ASI Eksklusif dengan variabel 

yang diteliti meliputi tingkat pengetahuan ibu tentang ASI, tingkat pendidikan ibu, 

pekerjaan ibu, kondisi kesehatan ibu dan umur ibu dalam prakti pemberian ASI 

eksklusif.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Definisi ASI 

ASI adalah emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam 

organik yang disekresi oleh kedua belah kelenjar payudara ibu yang berguna 

sebagai makanan yang utama bagi bayi (Soetjiningsih,1997:20). Air susu ibu 

adalah makanan yang ideal untuk bayi terutama pada bulan-bulan pertama, karena 

mengandung zat gizi yang diperlukan bayi untuk membuang dan menyediakan 

energi (Solihin Pudjiadi, 2000:14). ASI eksklusif adalah pemberian ASI pada bayi 

tanpa tambahan makanan lainnya ataupun cairan lain seperti susu formula, jeruk, 

madu, teh, air putih dan tanpa tambahan makanan padat apapun seperti pisang, 

pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi dan tim sampai usian 6 bulan (Oetami 

Roesli, 2000:3). 

2.1.2. Komposisi ASI  

Komposisi ASI tidak konstan atau tidak sama dari waktu ke waktu, 

diantara faktor yang mempengaruhi komposisi ASI adalah stadium laktasi yang 

terdiri dari 3 tingkatan yaitu: 

2.1.2.1. Kolostrum  

Kolostrum merupakan cairan yang pertama kali disekresi oleh kelenjar 

payudara. Kolostrum ini berlangsung sekitar tiga sampai empat hari setelah ASI 
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pertama kali keluar. Kolostrum mempunyai karakteristik yaitu cairan ASI lebih 

kental dan berwarna lebih kuning dari pada ASI mature. Lebih banyak 

mengandung protein pada umumnya adalah gama globulin. Lebih banyak 

mengandung antibody dibandingkan dengan ASI mature dan dapat memberikan 

perlindungan pada bayi sampai usia enam bulan. Kadar karbohidrat dan lemaknya 

lebih rendah daripada ASI mature. Lebih tinggi mengandung mineral terutama 

sodium dibandingkan ASI mature. Vitamin yang larut lemak lebih banyak 

dbandingkan ASI mature sedangkan vitamin yang larut air dapat lebih tinggi atau 

lebih rendah. Bila dipanaskan akan menggumpal. Lipidnya lebih banyak 

mengandung kolesterol dan lecitinin dibandingkan ASI mature. Volume kolostum 

berkisar 150-300 ml/ 24 jam (Soetjiningsih,1997:21). 

2.1.2.2. ASI Transisi ( ASI Peralihan) 

Air Susu peralihan merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai 

menjadi ASI mature. ASI peralihan berlangsung dari hari ke empat sampai hari ke 

sepuluh dari masa laktasi. Beberapa karakteristik ASI peralihan meliputi kadar 

protein lebih rendah, sedangkan kadar lemak dan karbohidrat lebih tinggi 

dibandingkan kolostrum serta volume ASI peralihan ini lebih tinggi dibandingkan 

dengan kolostrum (Soetjiningsih,1997:22). 

2.1.2.3. ASI Matang ( Mature) 

ASI Mature adalah ASI yang disekresi pada hari ke sepuluh atau setelah 

minggu ke tiga sampai minggu ke empat dan seterusnya, komposisi ASI masa ini 

relatif konstan dan tidak menggumpal saat dipanaskan (Taufan Nugroho,2011:31). 
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2.1.3.Manfaat ASI Eksklusif 

2.1.3.1. Manfaat ASI eksklusif pada Bayi 

Menurut Utami Roesli (2000: 31) manfaat ASI pada bayi adalah sebagai 

berikut:  

1. Sebagai nutrisi terbaik karena sumber gizi yang ideal dengan komposisi 

seimbang yang sesuai dengan kebutuhan bayi pada masa pertumbuhan.  

2. Meningkatkan daya tahan tubuh, karena mengandung berbagai zat antibodi 

yang mencegah terjadinya infeksi.   

3. Meningkatkan kecerdasan, karena ASI mengandung asam lemak (DHA, 

AA/arachidonic acid, omega-3, omega-6) yang diperlukan untuk 

pertumbuhan otak.  

4. Meningkatkan jalinan kasih sayang.  

5. Tidak memberatkan fungsi saluran pencernaan dan ginjal.  

6. Bayi yang menyusu pada ibunya, pertumbuhan gigi gerahamnya lebih baik.  

7. Buah dada ibu telah diciptakan sedemikian rupa sehingga waktu bayi 

menghisap, kemungkinan bayi akan tersedak lebih kecil. 
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2.1.3.2. Manfaat ASI Eksklusif pada Ibu 

Adapun meurut Utami rusli (2000:13) manfaat ASI eksklusif pada ibu bila 

ibu memberikan ASI eksklusif yaitu: 

1) Menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi. 

2) Mengurangi perdarahan setelah melahirkan karena pada ibu menyusui terjadi 

peningkatan kadar oksitosin yang berguna juga untuk konstriksi/penutupan 

pembuluh darah sehingga perdarahan akan lebih cepat berhenti. 

3) Mempercepat pemulihan kesehatan. 

4) Menjarangkan kehamilan karena menyusui merupakan cara kontrasepsi yang 

aman, murah dan cukup berhasil. 

5) Mengecilkan rahim karena kadar oksitosin ibu menyusui yang meningkat 

membantu rahim ke ukuran semula seperti sebelum hamil. 

6) Lebih cepat langsing kembali karena menyusui membutuhkan energi maka 

tubuh akan mengambil lemak dari lemak yang tertimbun selama hamil. 

7) Mengurangi kemungkinan menderita kanker payudara. 

8) Lebih ekonomis dan murah karena dapat menghemat pengeluaran untuk susu 

formula. 

9) Tidak merepotkan dan hemat waktu karena ASI dapat diberikan dengan 

segera tanpa harus menyiapkan atau memasak air. 

10) Portabel dan praktis karena mudah dibawa kemana-mana sehingga saat 

berpergian tidak perlu membawa berbagai alat untuk menyusui. 

11) Memberi ibu kepuasan, kebanggaan dan kebahagiaan yang mendalam karena 

telah berhasil memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. 
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2.1.3.3. Manfaat ASI Eksklusif bagi Negara 

Menurut Utami Roesli (2000:15) pemberian ASI eksklusif menghemat 

pengeluaran Negara karena hal-hal berikut: 

1) Penghematan devisa untuk pembelian susu formula, perlengkapaan 

menyusui, serta biaya menyiapkan susu. 

2) Penghematan biaya rumah sakit terutama sakit muntah-mencret dan penyakit 

saluran pernafasan. 

3) Menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkulitas untuk 

membangun negara. 

2.1.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI eksklusif 

Menyusui merupakan suatu proses alamiah, namun sering ibu tidak 

berhasil menyusui atau menghentikan menyusui lebih dini, berbagai faktor yang 

mempengaruhi pemberian ASI, menurut hasil penelitian yang telah ada antara 

lain:  

Dian Prasetyowati (2010) dalam penelitiannya tentang hubungan antara 

karakterisitik ibu dengan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja puskesmas 

Gajahan Kota Surakarta tahun 2010. Di dapatkan hasil ada hubungan antara 

tingkat pengetahuan dengan pemberian ASI eksklusif (p value=0,001), ada 

hubungan antara status pekerjaan dengan pemberian ASI eksklusif  (p value= 

0,009) dan variabel yang tidak berhubungan adalah tingkat pendidikan (p value = 

0.141), umur ibu (p value= 1) dan paritas (p value= 0,703). 
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Sofiyatun (2008), dalam penenelitianya tentang Beberapa Faktor yang 

Berhubungan dengan Praktik Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Usia 0-6 Bulan 

di Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2007. Dalam penelitian 

ini hasil analisis bivariat faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik 

pemberian ASI eksklusif antara lain tingkat pengetahuan ibu tentang ASI 

(p=0,001, CC=0,447), sikap ibu terhadap pemberian ASI (p= 0,002, CC =0,427), 

pekerjaan ibu (p= 0,003, CC= 0,405), penyuluhan tentang ASI (p=0,002, CC= 

0,427). Sedangkan faktor faktor yang tidak berhubungan dengan praktik 

pemberian ASI eksklusif  antara lain: tingkat pendidikan ibu (p= 0,502, CC= 1), 

penolong persalinan ibu (p= 0,123, CC= 0,224), dukungan suami (p= 0,197, CC = 

0,189), serta iklan susu formula (p=1, CC= 0,0). 

Penelitian yang dilakukan Erni Rahmawati (2007), mengenai faktor-faktor 

yang berhubungan dengan motivasi ibu dalam pemberian air susu ibu (ASI) 

eksklusif di kelurahan panggang (kota) dan di desa keling (desa) kabupaten 

jepara. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa 

bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian air susu ibu (ASI) 

eksklusif di kelurahan panggang dan desa keling adalah tingkat pendidikan ibu 

(p= 0,003) dan (P= 0,001), tingkat pengetahuan ibu kota Panggang (p= 0,002) dan 

Desa Keling (p=0,001), sikap ibu Kota Panggang (p= 0,003), Desa Keling 

(p=0,001), dan lingkungan keluarga Kota Panggang (p= 0,002), Desa Keling 

(p=0,001), sedangkan faktor faktor yang tidak berhubungan dengan pemberian 

ASI eksklusif di kelurahan panggang dan desa keling adalah umur ibu Kota 
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Panggang (p= 1), Desa Keling (p= 1), dan pekerjaan ibu Kota Panggan (p= 

0,624), Desa keling (p= 0,742). 

Isna Hikmawati (2008), dengan penelitiannya yang berjudul Faktor- 

Faktor Risiko Kegagalan Pemberian ASI Selama Dua Bulan (Studi Kasus pada 

bayi umur 3-6 bulan di Kabupaten Banyumas). Mendapatkan hasil bahwa faktor 

risiko kegagalan yang berhubungan dengan pemberian ASI selama dua bulan 

yaitu ibu pekerja ((OR 4,549; p=0,0001, 95% CI=1,996-10,369), mindset ibu 

ASI+SF/MP ASI (OR= 2,719; p= 0,012, 95% CI = 1,246-5,932), dan pendidikan 

ibu rendah (OR = 2,830 ; p= 0,047, 95% CI = 1,013-7,906). Probabilitas ibu 

melahirkan yang gagal memberikan ASI selama dua bulan sebesar 80%. 

Sally Almira Dalimunthe (2011) dalam penelitiannya yaitu Faktor – Faktor 

Kegagalan Pemberian ASI Ekslusif di Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kisaran 

Barat Kota Kisaran. hasil penelitian diperoleh bahwa faktor yang menyebabkan 

kegagalan dalam pemberian ASI Eksklusif terbanyak adalah faktor pekerjaan 

(76,7%) dan faktor penolong persalinan (76,7%). 

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya (Dian Prasetyowati, 

Sofiyatun, Isna Hikmawati, Sally Almira Dalimunthe) faktor yang paling dominan 

berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif adalah faktor pengetahuan ibu dan 

pekerjaan ibu. Menurut Utami Rusli (2004) fenomena kurangnya pemberian ASI 

eksklusif disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: (1). Pengetahuan Ibu yang 

kurang tentang ASI eksklusif, (2). Beredarnya mitos yang kurang baik dan (3). 

Kesibukan ibu bekerja dan singkatnya cuti melahirkan ( Arini H, 2012: 75). 



19 

 

 

 

2.1.4.1. Faktor Ibu 

2.1.4.1.1. Pengetahuan Ibu tentang ASI 

Pengetahuan ibu tentang keunggulan ASI dan cara memberi ASI yang 

benar akan menunjang keberhasilan menyusui. Suatu penelitian di Semarang 

menunjukkan bahwa wanita dari semua tingkat ekonomi mempunyai pengetahuan 

yang baik tentang kegunaan ASI dan mempunyai sikap positif terhadap usaha 

pemberian ASI, tetapi dalam praktiknya tidak selalu sejalan dengan pengetahuan 

mereka (Ratna Susanti, 2000:18). 

Adanya perbedaan pengetahuan ibu tentang ASI, akan menimbulkan 

perbedaan lamanya pemberian ASI eksklusif. Ibu yang memiliki pengetahuan 

yang tinggi tentang ASI akan menyusui anaknya secara eksklusif dibandingkan 

dengan ibu yang mempunyai pengetahuan yang rendah. Hal ini disebabkan, pada 

ibu yang memiliki pengetahuan tinggi tentang ASI umumnya mengetahui 

berbagai manfaat dari ASI sehingga ibu tersebut dapat memberikan anaknya ASI 

secara eksklusif ( Ipuk Dwina Murwanti, 2005:17). 

2.1.4.1.2. Pendidikan Ibu 

Secara umum tingkat pendidikan ibu mempengaruhi keadaan gizi anak. 

Ibu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya juga akan mempunyai 

pengetahuan tentang gizi yang lebih baik dan mempunyai perhatian lebih besar 

terhadap kebutuhan gii anak. Demikian juga halnya dalam pemahaman akan 

manfaat ASI untuk anak, secara umum dinyatakan bahwa ibu mempunyai tingkat 
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pendidikan lebih, mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi pula tentang ASI 

(Ratna Susanti, 2000:15).  

2.1.4.1.3. Status Pekerjaan Ibu 

Menurut Utami Roesli (2000:38), bekerja bukan alasan untuk 

menghentikan pemberian ASI eksklusif selama paling sedikit 4 bulan dan bila 

mungkin sampai 6 bulan, meskipun cuti hamil hanya 3 bulan. Dengan 

pengetahuan yang benar tentang menyusui, perlengkapan memerah ASI, dan 

dukungan lingkungan kerja, seseorang ibu yang bekerja dapat memberikan ASI 

secara eksklusif. 

2.1.4.1.4. Kecukupan ASI 

Pada bulan- bulan terakhir kehamilan sering ada sekresi kolostrum pada 

payudara ibu hamil. Setelah persalinan, apabila bayi mulai menghisap payudara, 

maka produksi ASI bertambah secara cepat. Dalam kondisi normal ASI 

diproduksi sebanyak 10- 100 cc pada hari- hari pertama. Produksi ASI menjadi 

konstan setelah hari ke 10 sampai hari ke 14. Bayi yang sehat akan mengkonsumsi 

sebanyak 700- 800 cc ASI perhari, namun kadang- kadang ada yang 

mengkonsumsi kurang dari 600 cc / bahkan hampir 1 liter / hari dan tetap 

menunjukkan tingkat pertumbuhan yang sama (Depkes RI, 2001:16). 

ASI dalam jumlah cukup merupakan makanan terbaik dan dapat 

memenuhi kebutuhan gizi bayi selama enam bulan pertama. Sesudah umur enam 

bulan, bayi memerlukan makanan pelengkap karena kebutuhan gizi bayi 
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meningkat dan tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh ASI. Bila ibu dan bayi sehat, 

ASI hendaknya secepatnya diberikan ASI yang diproduksi pada 1- 5 hari pertama 

dinamakan kolostrum, yaitu cairan kental yang berwarna kekuning-kuningan. 

Kolostrum sangat menguntungkan bayi karena mengandung lebih banyak 

antibodi, protein dan mineral serta vitamin A. Pemberian ASI tidak dibatasi dan 

dapat diberikan setiap saat (Sunoto 2001:17). 

2.1.4.1.5. Kondisi Kesehatan Ibu 

2.1.4.1.5.1. Pembengkakan Payudara 

Pembengkakan payudara biasanya menyebabkan ibu tidak mau menyusui 

bayinya. Padahal pembengkakan payudara itu terjadi karena ASI tidak disusu 

secara adekuat, sehingga menyebabkan sisa ASI terkumpul pada duktus yang 

mengakibatkan terjadinya pembengkakan. Payudara bengkak biasanya terjadi 

pada hari ketiga atau keempat sesudah ibu melahirkan (Setyo Retno Wulandari 

dan Sri Haryani, 2011:58). 

Cara menangani hal tersebut adalah dengan cara mengompres payudara 

dengan air hangat, payudara diurut sehingga air susu mengalir keluar atau dengan 

pompa payudara, bayi disusui sesering mungkin, dan untuk menghilangkan rasa 

sakit, diberi pengobatan dengan tablet analgetika (Arini H. 2012:113). 

2.1.4.1.5.1. Puting Susu Lecet 

Puting susu lecet dapat diebabkan oleh posisi menyusui yang kurang 

benar, pembengkakan payudara, iritasi dari bahan kimia dan infeksi jamur (Setyo 
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Retno Wulandari dan Sri Haryani, 2011:57). Menurut Arini (2012:112) hal 

tersebut dapat ditangani dengan beberapa cara:  

1. Posisi bayi sewaktu menyusu harus baik. 

2. Hindari pembengkakan payudara dengan lebih serng menyusui bayi atau 

mengeluarkan air susu dengan urutan. 

3. Payudara dianginkan di udara terbuka. 

4. Puting susu yang sakit dapat diistirahatkan untuk sementara waktu kurang 

lebih 1 x 24 jam, dan biasanya akan sembuh sendiri dalam waktu sekitar 2 x 

24 jam. 

5. Selama puting susu diistirahatkan, sebaiknya ASI tetap dikeluarkan dengan 

tangan dan tidak dianjurkan dengan alat pompa karena akan menimbulkan 

rasa nyeri. 

6. Cuci payudara sekali saja sehari dan tidak dibenarkan untuk menggunakan 

sabun saat mencuci. 

7. Berikan ASI yang telah diperah dengan menggunakan sendok atau gelas. 

8. Setelah merasa membaik mulai menyusu kembali mu;a-mula dengan waktu 

yang singkat. 

2.1.4.1.5.3. Radang Payudara 

Umumnya penyebab awalnya didahului dengan puting susu lecet, saluran 

air susu tersumbat, atau terjadi karena payudara bengkak yang tidak disusu secara 
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adekuat akhirnya terjadi mastitis. Pada keadaan ini ibu sering kali akan 

menghentikan pemberian ASI kepada bayinya karena merasa nyeri. Tapi 

sebenarnya hal tersebut salah, menyusui harus diteruskan (Setyo Retno Wulandari 

dan Sri Haryani, 2011:60). 

Cara untuk menghilangkan peradangan tersebut menurut Setyo Retno 

Wulandari dan Sri Haryani yaitu dengan cara : 

1. Pertama bayi disusukan pada payudara yang terkena radang selama dan 

sesering mungin, agar payudara menjadi kosong. 

2. Kompreslah payudara dengan air panas. 

3. Ubahlah posisi menyusui dari waktu ke waktu yaitu dengan posisi tiduran, 

duduk atau posisi memegang bola. 

4. Pakailah baju B.H. yang longgar. 

5. Istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. 

6. Banyak minum sekitar 2 liter perhari 

7. Pemberian antibiotic: flucloxacilin atau erythromycin selama 7-10 hari. 

Dengan cara-cara seperti itu biasanya peradangan akan menghilang setelah 

48 jam, jarang sekali menjadi abses. 
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2.1.4.1.5.4. Abses Payudara 

Abses payudara merupakan kelanjutan atau komplikasi dari mastitis. Hal 

ini disebabkan karena meluasnya peradangan dalam payudara tersebut. 

Penyebanya adalah infeksi bakterial, khususnya staphylococus virulent. Ibu lebih 

parah sakitnya, payudara lebih merah mengkilat, benjolan lebih lunak karena 

berisi nanah. Sehingga perlu di inisiasi untuk mengeluarkan nanah tersebut. Pada 

abses payudara perlu diberikan antibiotika dosis tinggi dan analgetic. Sementara 

bayinya hanya disusukan pada payudara yang sehat saja. Sedangkan ASI dari 

payudara yang saki harus diperas dan dikosongkan tetapi jangan disusukan. 

Setelah sembuh, bayi bisa disusukan kembali (Setyo Retno Wulandari dan Sri 

Haryani, 2011:61). 

2.1.4.1.5.5. Ibu dengan TBC paru 

Kuman TBC tidak bisa ditularkan melalui ASI sehingga ibu harus tetap 

memberika bayinya ASI secara eksklusif. Ibu peru diobati secara adekuat dan 

diajarkan cara pencegahan penularan pada bayi dengan menggunakan masker saat 

ibu menyusui bayinya. Bayi tidak diberikan BCG secara langsung karena efek 

proteksinya tidak langsung terbentuk. Setelah 3 bulan pengobatan secara adekuat 

biasanya ibu sudah tidak menularkan lagi pada bayi (Setyo Retno Wulandari dan 

Sri Haryani, 2011:64).  
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2.1.4.1.5.6. Ibu Menderita Hepatitis atau Pembawa Kuman (Carrier) 

Ibu yang darahnya mengandung hepatitis B antigen dapat menularkannya 

ke bayi semasa hamil (transplacental), pada waktu persalinan, dan akibat 

hubungan (kontak) yanng berlangsung lama antara ibu-bayi. Penularan dari ibu ke 

bayi ini dikenal dengan istilah “vertical transmission”. Beberapa peneliti 

melaporkan bahwa air susu penderita hepatitis B mengandung hepatitis B antigen, 

tetapi penularan melalui ASI belum dapat dipastikan. Bayi yang lahir harus diberi 

hepatitis B immunoglobin. Ibu yang dalam infeksi aktif tidak dianjurkan untuk 

menyusui bayinya (Arini H. 2012:117). 

2.1.4.1.5.7. Ibu Terkena Herpes 

Ibu mendapatkan infeksi CMV dapat menularkan infeksi tersebut kepada 

bayinya melalui ASI. Untuk mencegah penularan maka laktasi pada bayi harus 

dihentikan (Arini H. 2012:117). 

2.1.4.1.5.7. Lepra 

Ibu penderita lepra di perbolehkan untuk menyusui bayinya. Ibu dan bayi 

berhubungan hanya untuk menyusui saja, setelah selesai dipisah kembali. Ibu dan 

bayi diberi pengobatan secara oral diaminodiphenyl sulfone hal tersebut yang 

membuat ibu-ibu pada penderita lepra tidak bisa menyusui bayinya secara 

eksklusif (Arini H. 2012:117).  
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2.1.4.1.6. Faktor Psikologik 

Ibu yang mengalami depresi, cemas, sedang ada masalah, ibu yang yang 

terlalu tergantung, juga ibu yang kurang mendapatkan dukungan dari suami atau 

keluarganya dalam menyusui bayinya (Setyo Retno Wulandari dan Sri Haryani, 

2011:82). 

2.1.4.1.7. Umur Ibu 

Masa reproduksi wanita pada dasarnya dibagi dalam 3 periode yaitu kurun 

reproduksi muda (15-19 tahum), kurun reproduksi sehat (20-35 tahun), kurun 

reprosuksi tua (36-45 tahun). Pembagian ini didasarkan atas data epidemiologi 

bahwa resiko kehamilan rendah pada kurun reproduksi sehat dan meningkat lagi 

secara tajam pada kurun reproduksi tua (Erni Rahmawati, 2007:21). 

Masyarakat yang mempunyai kebiasaan kawin muda, dianjurkan untuk 

menunda kehamilannya dulu sampai paling sedikit berumur 18 tahun. Karena jika 

hamil kurang dari 18 tahun sering melahirkan berat bayi lahir rendah (BBLR) 

yang angka kesakitan dan kematiannya tinggi, karena dipengaruhi oelh pemberian 

ASI disamping itu resiko terhadap ibunya juga tinggi. demikian pula dianjurkan 

untuk tidak hamil sesudah umur 35 tahun, karena resiko terhadap bayi maupun 

ibunya akan lebih meningkat lagi (Soetjiningsih, 1997:137).  
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2.1.4.2. Faktor Anak 

2.1.4.2.1. Bibir Sumbing 

Banyak orang mengira bahwa bayi  sumbing tidak akan mungkin bisa 

untuk menyusu. Padahal dengan kesabaran dan ketelatenan ibu, banyak ibu yang 

berhasil menyusui bayinya sendiri. Bila bibit sumbing pallatum molle (langit-

langit lunak) ataupun bila termasuk pallatum durum (langit-langit keras), bayi 

dengan posisi tertentu masih dapat menyusu tanpa kesulitan. Cara lain dalam 

mengatasi keadaan seperti ini dengan cara memerah ASI dan memberikan kepada 

anaknya dengan menggunakan cangkir atau sendok teh. Ibu harus tetap mencoba 

menyusui bayinya, karena bayi dengan keadaan ini masih bisa menyusu. Bayi 

dalam keadaan ini malah bisa mendapat keuntungan khusus bahwa dengan 

menyusu justru dapat melatih kekuatan otot, rahang dan lidah, sehingga 

memperbaiki perkembangan bicara anak (Setyo Retno Wulandari dan Sri Haryani, 

2011:77). 

2.1.4.2.2. Bayi Bingung Puting 

Bingung puting (nipple confusion) adalah sesuatu keadaan yang terjadi 

karena bayi mendapat susu formula dalam botol berganti- ganti dengan menyusu 

pada ibu. Peristiwa ini terjadi karena mekanisme menyusu pada puting ibu 

berbeda dengan menyusu pada botol. Menyusu pada ibu memerlukan kerja otot-

otot pipi, gusi, langit-langit dan lidah. Sebaliknya jika menyusu pada botol bayi 

secara pasif dapat memperoleh susu buatan (Setyo Retno Wulandari dan Sri 

Haryani, 2011:73). 
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2.1.4.2.3. Bayi Premature dan BBLR 

Bayi kecil, prematur tau dengan berat badan lahir rendah (BBLR) biasanya 

mempunyai masalah dalam menyusui karena refleks menghisap bayi masih relatif 

lemah. Oleh karenanya bayi kecil harus lebih mendapat perhatian dengan lebih 

sering dilatih menyusu. Berikan sesering mungkin walaupun waktu dalam 

menyusui itu pendek-pendek. Untuk merangsang menghisap bayi dengan cara 

sentuhlah langit-langit bayi dengan jari ibu yang bersih. Bila bayi dirawat di RS, 

harus sering dijenguk, dilihat, disentuh dengan kasih sayang, dan bila 

memungkinkan untuk menyusui maka disusui secara langsung. Bila belum bisa 

menyusu, ASI dikeluarkan dengan tangan atau pompa, yang kemudian diberikan 

sendok atau cangkir (Setyo Retno Wulandari dan Sri Haryani, 2011:74). 

2.1.4.2.4. Bayi Sakit 

Sebagian kecil sekali dari bayi yang sakit, dengan indikasi khusus tidak 

diperbolehkan mendapatkan makanan per oral, tetapi apabila sudah di 

perbolehkan, maka ASI harus tetap diberikan terus (Setyo Retno Wulandari dan 

Sri Haryani, 2011:77). 

2.1.4.2.5. Bayi dengan Lidah Pendek 

Bayi dengan keadaan seperti ini sangat jarang terjadi yaitu bayi 

mempunyai Lingual Frenulum (jaringan ikat penghubung lidah dan dasar mulut) 

pendek dan tebal serta kaku selain itu juga tidak elastis, sehingga hal tersebut akan 

membatasi gerak lidah dan bayi tidak bisa menjulurkan lidahnya untuk mengurut 
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puting ibu dengan optimal. Pada kondisi seperti ini Bayi sulit untuk mendapat 

laktasi degan sempurna, karena lidah tidak sanggup menangkap puting dan areola 

dengan baik. Ibu dapat membantu bayinya dengan cara menahan kedua bibir bayi 

segera setelah bayi dapat menangkap putting dan areola ibu dengan benar. 

Kemudian pertahankan kedudukan kedua bibir bayi tersebut agar posisi tidak 

berubah- rubah (Setyo Retno Wulandari dan Sri Haryani, 2011:79). 

2.1.4.2.6. Bayi Memerlukan Perawatan 

Dalam suatu keadaan dimana bayi sakit dan harus mendapat perawatan 

padahal bayi masih menyusu pada ibunya, baiknya bila ada fasilitas yang baik, ibu 

ikut dirawat agar pemberian ASI akan tetap bisa berjalan. Tapi jika keadaan 

tersebut tidak memungkinkan maka ibu dianjurkan untuk memerah ASI setiap 3 

jam dan disimpan di dalam termos es. Sehingga bayi akan tetap bisa diberikan 

ASI secara eksklusif (Setyo Retno Wulandari dan Sri Haryani, 2011:79). 

2.1.4.3. Faktor Luar 

2.1.4.3.1. Promosi Susu Formula 

Berbagai kendala yang dihadapi dalam peningkatan pemberian ASI yang 

menghambat pemberian ASI eksklusif diantaranya adalah gencarnya promosi susu 

formula, baik melalui petugas kesehatan, maupun melalui media massa, bahkan 

dewasa ini secara langsung kepada ibu-ibu. Secara besar-besaran, distribusi, iklan, 

dan promosi susu buatan berlangsung terus dan bahkan meningkat tidak hanya di 

televisi, radio, dan surat kabar melainkan juga di tempat-tempat praktik dokter 
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swasta dan klinik-klinik kesehatan masyarakat di Indonesia. Untuk 

mengembangkan pemberian ASI harus mengontrol praktik-praktik promosi itu 

agar tidak menyesatkan masyarakat (Soeharyono, 1979:97). 

Kini promosi susu formula secara besar-besaran mengalahkan kampanye 

ASI eksklusif. Susu formula sekarang sudah masuk ke tempat-tempat pelayanan 

kesehatan seperti rumah sakit, rumah bersalin dan bahkan membuat dokter tidak 

bersikap etis. Akibatnya anak gagal memperoleh makanan terbaik. Ketika bayi 

sudah diperkenalkan kepada susu formula, mungkin anak akan menolak ASI dari 

ibunya, rasa manis dan aroma susu formula, memberi peluang kepada bayi 

selanjutnya bayi akan memilih susu formula di bandingkan dengan ASI ( Nadesul 

Handrawan, 2002: 28-29). 

2.1.4.3.2. Pelayanan Kesehatan 

Kebijakan-kebijakan yang perlu diperhatikan dalam mendukung 

terwujudnya pemberian ASI eksklusif salah satunya adalah mempengaruhi para 

petugas kesehatan yaitu para ahli kandungan, dokter umum, para bidan, 

paramedis, perawat, mahasiswa medik dan para petugas kesehatan lainnya untuk 

mengupayakan pentingnya memberikan ASI eksklusif dan cara-cara menyusui 

yang benar. Dalam hal ini termasuk juga dukun bayi atau dukun bersalin, karena 

dukun bayi memegang peranan penting dalam kebidanan. Dalam suatu penelitian 

menunjukkan bahwa ibu yang menyusui mempunyai kebutuhan yang penting, 

yaitu informasi yang terperinci tentang barbagai aspek  dalam menyusui dan 

dukungan emosional, terutama pada pada hari-hari pertama laktasi, yang diberikan 
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oleh orang yang dipercayainya. Oleh sebab itu ibu-ibu akan lebih percaya untuk 

menyusui bayinya, jika kedua hal tersebut dapat diberikan pada setiap pertemuan 

antara si ibu dengan petugas kesehatan (Sofiyatun, 2008:35). 

Kunjungan rumah yang dilakukan oleh petugas kesehatan atau tenaga 

terlatih secara rutin pada minggu-minggu pertama awal menyusui agar dapat 

mengetahui kesehatan ibu dan bayi serta kemajuan menyusui serta memberikan 

kesempatan para ibu memperoleh teman yang mendukung dan memberi informasi 

tentang ASI eksklusif. Wanita yang memiliki ketenangan selama persalinan, dan 

dapat menjalin hubungan yang baik dengan petugas kesehatan,  mempunyai 

kemungkinan lebih besar untuk mengembangkan sikap positif terhadap menyusui 

(Depkes RI, 2004:14). 

2.1.4.3.3. Dukungan Keluarga dan Suami 

Dukungan psikologis yang diperolah dari keluarga dekat, terutama yang 

wanita seperti ibu, ibu mertua, kakak wanita atau teman wanita lain yang telah 

berpengalaman dan berhasil dalam menyusui secara benar. Suami yang yang 

mengerti akan pentingnya ASI dalam menyusui adalah hal yang paling baik untuk 

makanan bayi, merupakan dorongan yang baik bagi ibu upaya mendukung 

keberhasilan dalam menyusui (Depkes RI, 2005:53). Ayah merupakan bagian 

vital dan utama dalam keberhasilan atau kegagalan dalam menyusui, karena ayah 

turut menentukan kelancaran refleks pengeluaran ASI (let down reflex) yang 

dapat mempengaruhi keadaan emosi atau perasaan ibu. Ayah perlu mengerti dan 
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harus dapat memahami tentang persoalan ASI dan menyusui, hal ini untuk 

membantu ibu agar dapat menyusui dengan baik (Utami Roesli, 2000:40). 

Menurut Sri Rejeki Sumaryoto dalam sambutannya mengatakan bahwa 

keberhasilan menyusui seorang ibu ternyata tidak hanya tergantung pada ibu saja, 

melainkan dukungan dari seorang ayah juga yang mempunyai peran penting 

dalam keberhasilan ibu menyusui. Pemberian ASI eksklusif akan lebih meningkat 

bila mendapat dukungan, kasih sayang, bantuan, dan persahabatan dari ayah 

(Depkes RI, 2002:i). 

2.1.4.3.4. Sosial Budaya 

Tatanan budaya berperan juga dalam pemberian ASI. Dimana ada 

pandangan sebagian masyarakat bahwa menyusui dapat merusak payudara 

sehingga dapat mengganggu kecantikan ibu tersebut dan sebagian beranggapan 

bahwa menyusui juga merupakan perilaku kuno. Ibu-ibu sekarang lebih 

cenderung menggunakan susu formula agar dapat disebut sebagi ibu modern (Ipuk 

Dwiana Murwanti, 2005: 20-21).  

2.1.5. Perencanaan Pemberian ASI Eksklusif untuk Ibu Bekerja 

Para ibu yang kembali bekerja sering mulai menghentikan pemberian ASI 

karena harus berpisah dengan bayinya yang menyebabkan penggunaan susu botol 

/ susu formula secara dini sehingga mengeeser / menggantikan ASI. Hal ini 

diperberat lagi dengan adanya kecenderungan meningkatnya peran ganda wanita 

dari tahun ke tahun (Depkes RI 2002:6). Ibu-ibu tersebut sebenarnya dapat terus 
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memberikan bayinya ASI dengan sukses dan eksklusif di dalam 6 bulan pertama, 

serta melanjutkan pemberian ASI selama sekurang-kurangnya 2 tahun sekalipun 

harus bekerja. Hal tersebut bisa diatasi dengan cara seorang ibu memerah susunya 

dan memberikannya pada bayinya (Michael J. Gibney dkk, 2008:335). 

2.1.5.1. Cara Memeras Asi 

1. Pemerahan manual (memerah ASI dengan tangan). 

Cara ini yang lazim digunakan karena tidak banyak membutuhkan sarana 

dan lebih mudah. 

2. Menggunakan pompa payudara. 

Bila payudara bengkak/terbendung (engorgement) dan puting susu terasa 

nyeri, maka akan lebih baik bila ASI dikeluarkan dengan pompa payudara. Pompa 

dapat digunakan bila ASI benar-benar penuh, tetapi pada payudara yang lunak 

akan lebih sukar. Ada 2 macam pompa yang dapat digunakan yaitu pompa tangan 

dan listrik, yang biasa digunakan adalah pompa tangan. 

3. Menggunakan metode botol yang dihangatkan (Michael J. Gibney dkk, 

2008:335). 

2.1.5.2. Cara Menyimpan ASI Perasan 

1) ASI yang telah dikeluarkan dapat diletakkan di kamar/ luar akan tahan 6- 8 jam 

pada suhu 260C atau lebih rendah. 
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2) ASI yang telah dikelurakan dan disimpan di dalam termos berisi es batu tahan 

24 jam. 

3) ASI yang disimpan di lemari es tempat buah di bagian paling dalam dimana 

tempat yang terdingin tahan 3-3 x 24 jam (40 C atau lebih rendah)  

4) ASI yang disimpan di freezer yang mempunyai pintu terpisah sendiri, tahan 3 

bulan. 

5) ASI yang di simpan di freezer dengan satu pintu, tahan 2 minggu. 

6) ASI yang disimpan di deep freezer (-180C atau lebih rendah) akan tahan 

selama 6- 12 bulan (Depkes RI, 2001:38). 

Sebelum diminumkan dengan sendok atau gelas plastik, ASI dapat 

dihangatkan di dalam mangkok berisi air hangat. Jangan dihangatkan di atas api 

karena beberapa zat kekebalan dan enzim dapat berkurang (Depkes RI, 2001:38). 

2.1.5.3. Cara Pemberian ASI Perasan 

Perlu diperhatikan pada pemberian ASI yang telah dikeluarkan adalah 

bagaimana cara pemberiannya pada bayi. Jangan diberikan dengan botol/dot, 

karena hal ini akan menyebabkan “bayi bingung puting”. Berikan pada bayi 

dengan menggunakan cangkir atau sendok; sehingga bila saat ibunya menyusui 

langsung, bayi tidak menolak menyusu. Pemberian dengan menggunakan sendok 

biasanya kurang praktis dibandingkan dengan menggunakan cangkir, karena 

membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun pada keadaan dimana bayi 

membutuhkan hanya sedikit ASI, atau bayi sering tersedak/muntah, maka lebih 

baik bila ASI perasan diberikan dengan menggunkak sendok (Soetjiningsih, 

1997:92).
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2.2. Kerangka Teori 

Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

 

Sumber Modifikasi dari Lawrence W. Green, 1980, Soekidjo Notoatmodjo, 

2002:164 , Setyo Retno Wulandari dan sri Handayani, 2011: 56, Arini 

H. 2012: 111 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Kerangka Konsep 

                      

 

 

 

3.2. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Ada hubungan antara pengetahuan ibu menyusui dengan praktik pemberian 

ASI. 

2) Ada hubungan antara pendidikan ibu menyusui dengan praktik pemberian 

ASI. 

3) Ada hubungan antara pekerjaan ibu menyusui dengan praktik pemberian ASI. 

4) Ada hubungan antara kondisi kesehatan ibu menyusui dengan praktik 

pemberian ASI. 

5) Ada hubungan antara umur ibu menyusui dengan praktik pemberian ASI. 

 

 

Variabel Terikat: 

Pemberian ASI Eksklusif 

Varibel bebas: 

1) Pengetahuan Ibu 

2) Pendidikan Ibu 

3) Pekerjaan Ibu 

4) Kondisi Kesehatan Ibu 

5) Umur Ibu 
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3.3. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah survei atau penelitian yang menjelaskan 

(explenatory research) menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu 

terjadi. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan penelitian cross sectional yaitu rancangan studi epidemiologi yang 

mempelajari hubungan penyakit dan paparan (faktor penelitian) dengan cara 

mengamati status paparan dan penyakit serentak pada individu-individu dari 

populasi tunggal, pada satu saat atau periode (Bhisma Murti, 1996:215). 

Penelitian ini peneliti meneliti data dan mengambil sampel secara acak, 

lalu mengumpulkan informasi dari individu-individu masing-masing sampel 

tentang pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, kondisi kesehatan dan umur ibu 

terhadap praktik pemberian ASI.  

3.4. Varibel Penelitian 

3.4.1. Varibel bebas: Pengetahuan ibu tentng ASI, tingkat pendidikan ibu, 

pekerjaan ibu, kondisi kesehatan ibu, dan umur Ibu. 

3.4.2. Varibel terikat: Praktik pemberian ASI eksklusif. 
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3.5. Definisi Operasional 

Tabel 3 Definisi operasional 

No Variabel Definisi Instrumen Kategori Skala 

1 2 3 4 5 6 

1 Pemberian 

ASI ekskusif 

Pemberian ASI  

mulai dari saat 

lahir hingga 

usia 6 bulan 

tanpa ada 

makanan 

tambahan 

pendamping 

ASI. 

kuesioner 1. Ya, bila 

memberi 

ASI 

eksklusif. 

2. Tidak, bila 

tidak 

memberi 

ASI 

eksklusif. 

Nominal 

2 Pengetahuan 

ibu 

Kemampuan 

ibu dalam 

memahami 

mengenai 

definisi, 

manfaat, 

keuntungan 

memberikan Air 

Susu Ibu (ASI) 

eksklusif yang 

diberikan pada 

bayinya 

Kuesioner  Skor : 

0. Salah 

1. Benar 

Penilaian 

dilakukan 

dengn 

menjumlahkan 

seluruh skor 

pertanyaan. 

Kategori: 

1. Jika 

tingkat 

pengetahu

an kurang: 

≤60%. 

2. Jika 

tingkat 

pengetahu

an cukup: 

60-80% 

jawaban 

benar. 

3. Jika 

tingkat 

pengetahu

an baik: 

>80% 

jawaban 

benar  

Ordinal 
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Lanjutan (Tabel 3) 

1 2 3 4 5 6 

    (Yayuk Farida 

Baliwati, 

2004:118). 

 

3 Pendidikan Lama tahun 

pendidikan 

formal 

tertinggi atau 

terakhir yang 

ditamatkan 

atau dicapai 

oleh 

responden, di 

klasifikasikan 

menjadi: 

 Pendidikan 

tinggi, jika 

lama 

pendidikan 

≥ 9 thn 

 Pendidikan 

rendah, jika 

pendidikan 

< 9 thn 

 

Kuesioner  1. Pendidikan 

tinggi. 

2. Pendidikan 

rendah 

 

 

Ordinal  

4 Pekerjaan Kegiatan yang 

responden 

lakukan sehari 

hari yang 

dapat 

menghasilkan 

pendapatan 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

hidup 

Kuesioner  1. Tidak 

bekerja 

2. Bekerja 

Nominal  

5 Kondisi 

kesehatan ibu 

Kondisi ibu 

dalam keadaan 

sehat atau sakit 

saat menyusui 

bayi. 

kuesioner 1. Sakit 

2. Tidak 

sakit 

Nominal  
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Lanjutan (Tabel 3) 

1 2 3 4 5 6 

  (ada tidaknya 

penyakit yang 

diderita oleh 

ibu). 

   

6 Umur ibu Umur biologis 

responden 

mulai dari 

kelahiran 

sampai pada 

penelitian 

Kuesioner  1. < 20 tahun 

atau > 35 

tahun 

2. 20-25 tahun 

(kurun 

waktu 

reproduksi 

sehat 

(sumber 

Depkes RI 

2001: 2). 

Ordinal  

 

3.6  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu di Desa Pemotan yang 

mempunyai bayi usia 7-12 bulan sebanyak 68 orang. 

3.6.2 Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah ibu menyusui yang memiliki bayi usia 

7-12 bulan di Desa Pamotan. Dalam penelitian  ini digunakan teknik Simple 

Random Sampling, yaitu setiap anggota atau unit dari populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk diseleksi sabagai sampel. Adapun teknik 

pengambilan sampel secara acak sederhana ini dilakukan dengan bantuan tabel 
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bilangan atau angka acak (random number). Dalam penelitian ini menggunakan 

kriteria inklusi dan eksklusi. 

Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.6.2.1 Kriteria inklusi  

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum objek penelitian pada populasi 

target dan populasi terjangkau (Sudigdo Sastroasmoro, Sofyan Ismael, 1995:22). 

sebagai berikut: 

1) Responden memiliki bayi yang berusia 7-12 bulan. 

2) responden yang bersedia untuk diteliti. 

Kriteria eksklusi adalah sebagian objek yang tidak memenuhi kriteria 

inklusi harus dikeluarkan dari studi karena berbagai sebab, antara lain: 

1) Janda. 

2) Bayi kembar. 

3) Bayi cacat bawaan (Bibir Sumbing). 

4) Bayi sakit. 

Berikut cara perhitungan sampel: 

 

Keterangan : 

N = ukuran populasi, n = ukuran sampel, d = tingkat kepercayaan yaitu 0,05 atau 

5% 

n  = 68 / 1+68 (0,05
2
) 



42 

 

 

n = 68 / 1,17 

n = 58,1 

n = 58 

Berdasarkn perhitungan di atas, maka besarnya sampel minimal yang 

digunakan adalah 58 sampel. 

3.7. Instrumen Penelitian 

Insrumen merupakan alat yang digunakan dalam pengambilan sampel 

sehingga didapatkan sampel untuk kemudian diolah. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan tekhnik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner dapat 

berupa pertanyaan atau pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada 

responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet (Sugiyono, 

2008:142). 

3.7.1 Uji Kuesioner sebagai Alat Ukur 

Kuesioner dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian, perlu uji 

validitas dan reliabelitas, untuk kuesioner tersebut harus dilakukan uji coba 

“trial” lapangan. 

3.7.2 Validitas 

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar 

mengukur apa yang diukur. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang kita susun 

tersebut mampu mengukur apa yang hendak kita ukur, maka perlu diuji korelasi 
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yang bermakna. Berarti semua pertanyaan yang ada dalam kuesioner itu 

mengukur konsep yang akan kita ukur. Teknik yang akan kita ukur adalah tekhnik 

korelasi “product moment” (soekidjo Notoatmojo, 2002: 129-131). 

Berdasarkan hail dari uji validitas kuesioner penelitian dengan 10 

responden ditunjukkan dari 15 butir soal pertanyaan mengenai pengetahuan ibu 

tentang ASI dan praktik pemberian ASI eksklusif yang di uji cobakan ternyata 

semua butir pertanyaan valid, karena semua pertanyaan mempunyai nilai r hasil ( 

Coreccted item-Total Correlation) berada diatas dari nilai r tabel (r = 0,632), 

sehingga dapat disimpukan ke 15 pertanyaan tersebut valid. 

3.7.3 Reliabilitas  

Reliabilitas adalah indek yang menunjukkan sejauh mana alat pengukuran 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Perhitungan reliabilitas harus dilakukan 

hanya pada pertanyaan yang sudah memiliki validitas. Pengujian reliabilitas 

dengan internal consistency dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali 

saja kemudian hasil yang diperoleh dianalisis dengan tekhnik alfa cronbac. 

Berdasarkan uji realibilitas kuesioner penelitian untuk pengetahuan ibu 

tentang ASI didapatkan nilai alfa cronbach = 0,974. Nilai dari alfa cronbach 

(0,974) > r tabel (0,632) dimana α 5% n= 10. 

3.8. Tekhnik Pengambilan Data 

Data yang dikumpulkan ada dua jenis, yaiut data primer dan data 

sekunder, 
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1.8.1 Data Primer, diperoleh secara langsung dari responden dengan tekhnik 

wawancara menggunakan kuesioner yang telah disediakan. Data primer 

yang dikumpulkan  meliputi: daftar identitas responden, pengetahuan ibu, 

pendidikan ibu, pekerjaan ibu, kondisi kesehatan ibu, dan umur ibu. 

1.8.2 Data sekunder, diperoleh dari sumber buku, serta dokumen–dokumen dari 

instansi terkait, misalnya data pemberian ASI eksklusif dan data penunjang 

lainnya. 

3.9. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data  

3.9.1 pengolahan data 

Data yang terkumpul dari penelitian ini keudian diolah dengan tahap 

sebagai berikut: 

1) Editing 

Editing yaitu meneliti kelengkapan data ibu menyusui yang diperoleh 

selama penelitian. 

2) Tabulating  

Tabulating yaitu menyusun data dalam bentuk tabel untuk memudahkan 

pada waktu menganilisis. 

3) Coding  

Memberi kode pada masing-masing jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti untuk mempermudah pengolahan data. Langkah ini 
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bertujuan untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden ke 

dalam kategori-kategori. 

4) Entry  

Data  yang telah mengalami proses coding kemudian dimasukan dalam 

program komputer yang selanjutnya akan diolah. 

5) Penyajian 

Setelah dan terkumpul dan diolah, maka perlu disajikan supaya mudah 

dibaca. Adapun yang dimaksud dalam penyajian data ini adalah mengatur dan 

menyusun data kedalam bentuk tabel supaya jelas sifat-sifat yang dimiliki 

oleh setiap variabel. 

3.9.2 analisis data 

Data hasil penelitian diolah menggunakan sarana program komputer 

dengan program spss for windows untuk selanjutnya dianalisis dari hasil 

pencatatan dan pengamatan. 

1) Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan semua variabel 

penelitian baik variabel bebas maupun variabel terikat secara terpisah dengan 

membuat tabel distribusi frekuensi meliputi variabel pengetahuan ibu tentang 

ASI, tingkat pendidikan ibu, pekerjaan ibu, kondisi kesehatan ibu, dan umur ibu. 

Umumnya pada analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan presentase dari 

tiap variabel (Soekidjo Notoadmojo, 2002: 188). 
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Data hasil penelitian dideskripsikan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi, 

untuk mengevaluasi besarrnya proporsi masing-masing variabel yang diteliti. 

Analisis univariat bermanfaat untuk melihat apakah data sudah layak dilakukan 

analisis, melihat gambaran data yang dikumpulkan, dan apakah data yang 

dikumpulkan sudah optimal untuk analisis lebih lanjut. 

2) Analisis Bivariat / Analitik 

Analisis analitik dilakukan untuk mencari hubungan antara variabel bebas 

(pengetahuan ibu tentang ASI, tingkat pendidikan ibu, pekerjaan ibu, kondisi 

kesehatan ibu, umur ibu) dengan variabel terikat ( praktik pemberian ASI 

eksklusif). Dalam penelitian ini digunakan uji chi-square dengan bantuan spss 

karena skala variabel berbentuk nominal dan ordinal taraf signifikansi yang 

digunakan adalah 95% dengan kemaknaan 5%. 

Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat maka digunakan koefisien kontingensi. 

Dalam hal ini menggunakan uji chi-square dengan alasan sebagai berikut: 

1) Semua hipotesis untuk kategorik tidak berpasangan menggunakan uji chi-

square 

2) Syarat uji chi-square adalah sel yang mempunyau nilai expected kurang dari 

5, maksimal 20% dari jumlah sel. 

3) Jika syarat uji chi-square tidka terpenuhi, maka dipakai uji alternatifnya. 

Alternatif uji chi-square untuk tabel 2x2 adalah Fisher (Sopiyudin Dahlan, 

2004:18). 
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Menurut Sopiyudin Dahlan (2008:121), syarat uji Chi Square adalah sel 

yang mempunyai nilai expected kurang dari 5, maksimal 20% dari jumlah sel jika 

syarat uji Chi Square tidak terpenuhi, maka uji alternatifnya: 

1. Alternatif uji Chi-square untuk tabel 2x2 adalah uji fisher. 

2. Alternatif uji Chi-square untuk tabel 2xK adalah Kolmogorov-Smirnov. 

3. Alternatif uji Chi-square untuk tabel 2x2 dan 2xK adalah penggabungan sel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum 

Desa Pamotan kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang terbagi menjadi 3 

dusun, jumlah penduduk wanita desa pamotan tahun 2010 sebanyak 5.110 jiwa. 

Dari jumlah penduduk tersebut 2.357 jiwa adalah ibu rumah tangga, dan 

menyebar di tiga Dusun yang ada. Di Desa Pamotan terdapat 7  Posyandu yang di 

bawahi oleh 2 orang bidan. Pada tahun 2010 bayi di Desa Pamotan terdapat 25 

bayi (45%) yang mendapatkan ASI eksklusif. Seharusnya ibu bisa memberikan 

bayinya ASI secara eksklusif  karena 85% ibu yang menyusui tidak bekerja atau 

hanya sebagai ibu rumah tangga.  

4.2 Karakteristik Responden 

4.2.1 Pekerjaan Responden 

 Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pekerjaan responden itu 

bervariasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1.  
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7%
9%

84%

Pekerjaan

PNS Swasta IRT

 

Sumber: data penelitian 2012 

Dari gambar 4.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden hanya 

sebagai ibu rumah tangga sebanyak 49 orang (82%). Sedangkan responden 

dengan pekerjaan PNS 4 orang (7%) dan swasta 5 orang (9%). 

4.2.2 Pendidikan Responden 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan distribusi frekuensi responden 

berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 4.2. 

57%

14%

21%

8%

Pendidikan

sd smp sma/smk diploma

 

Sumber : data penelitian 2012 
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Dari gambar 4.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar pendidikan terakhir 

responden adalah SD sebanyak 33 responden (57%) dan paling sedikit lulusan 

Diploma yaitu hanya 4 orang (9%). 

4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan terhadap variabel-variabel penelitian. Pada 

analisis ini akan menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari tiap-tiap 

variabel yang berhubungan dengan praktik pemberian Air Susu Ibu (ASI) 

eksklusif pada bayi di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan. Berikut adalah 

variabel-variabel yang di analisis yaitu pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, 

kesehatan, dan umur ibu. 

4.3.1.1 Pengetahuan Ibu 

Berdasarkan penelitian diperoleh data mengenai pengetahuan pengetahuan 

ibu tentang ASI di Desa Pamotan Kecaman Pamotan Kabupaten Rembang. 

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu tentang ASI di Desa Pamotan 

Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tahun 2012. 

Pengetahuan Ibu Frekuensi % 

Kurang baik 36 62,1 

Baik 22 37,9 

Total 58 100 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat mengenai proporsi pengetahuan ibu 

tentang ASI di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tahun 
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2012. Proporsi ibu yang memliki pengetahuan baik sebanyak 22 orang (37,9%) 

dan yang memiliki pengetahuan kurang baik sebanyak 36 orang (62,1%). 

4.3.1.2 Pendidikan  

Berdasarkan penelitian diperoleh data tentang tingkat pendidikan ibu di 

Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Ibu di Desa Pamotan 

Kecamatan Pamotan tahun 2012 

Pendidikan Frekuensi % 

Pendidikan tinggi 25 43,1 

Pendidikan rendah 33 56,9 

Total 58 100 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat mengenai proporsi tingkat pendidikan 

ibu di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tahun 2012. 

Proporsi ibu yang memiliki pendidikan tinggi 25 orang (43,1%) dan ibu yang 

memiliki tingkat pendidikan rendah sebanyak 33 orang (56,9%). 

4.3.1.3 Pekerjaan Ibu 

Berdasarkan  penelitian diperoleh data tentang pekerjaan ibu di Desa 

Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. 

Tabel 4.5 Distribusi frekuensi Pekerjaan Ibu di Desa Pamotan Kecamatan 

Pamotan Kabupaten Rembang tahun 2012. 

Pekerjaan Frekuensi % 

Bekerja 9 15,5 

Tidak bekerja 49 84,5 

Total 58 100 
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Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat mengenai proporsi pekerjaan ibu di 

Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tahun 2012. Proporsi ibu 

yang bekerja sebanyak 9 orang (15,5%) dan ibu yang tidak bekerja sebanyak 49 

orang (84.5%). 

4.3.1.4 Kondisi kesehatan ibu 

Berdasarkan penelitian diperoleh data tentang kondisi kesehatan ibu di 

Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. 

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Kondisi Kesehatan Ibu di Desa Pamotan 

Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. 

Kondisi kesehatan ibu Frekuensi % 

Sakit 27 46,6% 

Tidak sakit 31 53,4% 

Total 58 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat mengenai proporsi kondisi kesehatan 

ibu di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tahun 2012. 

Proporsi ibu yang tidak sakit sebanyak 31 orang (53,4%)  dan ibu yang sakit 

sebanyak 27 orang (46,6%). 

4.3.1.5 Umur ibu 

Berasarkan penelitian diperoleh data tentang umur ibu di Desa Pamotan 

Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. 
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Tabel 4.7 distribusi frekuensi umur ibu di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan 

Kabupaten Rembang. 

 

Umur ibu Frekuensi % 

Tidak baik 10 17,2 

Baik 48 82,8 

Total 58 100 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat mengenai proporsi umur ibu di Desa 

Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tahun 2012. Proporsi ibu yang 

berumur baik sebanyak 48 orang (82,8%) dan ibu yang berumur tidak baik 

sebanyak 10 orang (84.5%). 

4.3.2 Analisis Bivariat 

Uji bivariat pada penelitian “faktor ibu yang berhubungan dengan praktik 

pemberian ASI eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Pamotan tahun 2012” ini 

menggunakan uji chi-square, yang meliputi: 

4.3.2.1 Hubungan antara pengetahuan ibu tentang ASI dengan praktik 

Pemberian ASI eksklusif 

Hasil tabulasi silang menunjukan bahwa responden yang menyusui 

anaknya secara non ekskusif memiliki pengetahuan yang kurang baik sebesar 

51,7%, sedangkan yang menyusui anaknya secara eksklusif sebagian besar 

responden memiliki pengetahuan yang baik sebesar 20,7%. Lebih jelasnya 

hubungan antara pengetahuan ibu tentang ASI dengan praktik pemberian ASI 

eksklusif dapat di lihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.8 Hubungan antara pengetahuan ibu tentang ASI dengan praktik 

pemberian ASI eksklusif 

Pengetahuan ibu 
Eksklusif Non Eksklusif Total 

f % f % ∑ % 

Kurang + cukup 6 10,3 30 51,7 36 62,1 

Baik 12 20,7 10 17,2 22 37,9 

Jumlah 18 31,0 40 69,0 58 100 

 

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut diatas menunjukkan bahwa ibu yang 

menyusui secara eksklusif dan memiliki pengetahuan tentang ASI baik 12 orang 

(20,7%) sedangkan yang memiliki pengetahuan kurang baik namun menyusui 

secara eksklusif sebanyak 6 orang (10,3%). Responden yang mneyusui secara non 

eksklusif dan memliki pegetahuan baik tentang ASI sebanyak 10 orang (17,2%), 

sedangkan responden yang memiliki pengetahuan kurang baik dan menyusui 

anaknya secara non eksklusif sebanyak 30 orang (51,7%). 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunankan uji chi square antara 

variabel pengetahuan ibu tentang ASI dengan variabel praktik pemberian ASI 

eksklusif diperoleh probabilitas (p) = 0,002 (p < 0.05) yang artinya ada hubungan 

yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang ASI dengan praktik pemberian 

ASI eksklusif. 
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4.3.2.2 Hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan praktik pemberian 

ASI ekskluif 

Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa responden yang menyusui 

anaknya secara non eksklusif dan pendidikan rendah sebesar 50%, sedangkan 

responden yang menyusui anaknya secara eksklusif  memiliki tingkat pendidikan 

tinggi sebesar 24,1%. Lebih jelasnya hubungan antara pendidikan ibu dengan 

praktik pemberian ASI eksklusif dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 Hubungan pendidikan ibu terhadap pemberian ASI dengan praktik 

pemberian ASI Eksklusif 

Pendidikan ibu 
Eksklusif Non Eksklusif Total 

f % f % ∑ % 

Tinggi 14 24,1 11 19,0 25 43,1 

Rendah 4 6,9 29 50,0 33 56,9 

Jumlah 18 31,0 40 69,0 58 100 

 

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut di atas menunjukkan bahwa responden yang 

menyusui secara eksklusif dan memiliki pendidikan tinggi sebanyak 14 orang 

(24,1%) sedang yang memiliki pendidikan rendah namun menyusui secara 

eksklusif sebanyak 4 responden (6,9%). Responden yang menyusui secara non 

eksklusif dan memiliki tingkat pendidikan tinggi ada sebanyak 11 orang (19,0%), 

sedangkan yang memiliki pendidikan rendah dan menyusui anaknya secara non 

eksklusif sebanyak 29 orang (50,0%). 
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Berdasarkan hasil uji statistik dengan cara chi square antra variabel tingkat 

pendidikan dengan variabel praktik pemberian ASI eksklusif diperoleh 

probabilitas (p) = 0,001 (p < 0,05) yang artinya ada hubungan yang signifikan 

antara tingkat pendidikan ibu dengan praktik pemberian ASI eksklusif di Desa 

Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. 

4.3.2.3 Hubungan antara pekerjaan ibu dengan praktik pemberian ASI 

ekskluif 

Hasil tabulasi silang menunjukan bahwa responden yang menyusui 

anaknya secara non eksklusif sebagian besar adalah ibu yang tidak bekerja sebesar 

56,9%, sedangkan responden yang bekerja yang memberi ASI eksklusif kepada 

bayinya sebesar 3,4%. Lebih jelasnya hubungan antara pekerjaan dengan pratek 

pemberian ASI eksklusif dapat di lihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 Hubungan pekerjaan ibu dengan praktik pemberian ASI eksklusif 

Pekerjaan ibu 
Eksklusif Non Eksklusif Total 

f % f % ∑ % 

Bekerja 2 3,4 7 12,1 9 15,5 

Tidak bekerja 16 27,6 33 56,9 49 84,5 

Jumlah 18 31,0 40 69,0 58 100 

 

Berdasarakan tabel 4.10 tersebut di atas menunjukkan bahwa responden 

yang menyusui secara eksklusif dan bekerja hanya 2 orang  (3,4%) dan ibu yang 

bekerja memberikan ASI non eksklusif sebanyak 7 orang (12,1%). Responden 

yang tidak bekerja yang memberikan ASI secara eksklusif sabanyan 16 orang 
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(27,6%) sedangkan yang menyusui secara non eksklusif sebanyak 33 orang 

(56,9). 

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan uji chi square antara variabel 

pekerjaan ibu dengan variabel praktik pemberian ASI eksklusif diperoleh 

probabilitas (p) = 0,706 (p > 0,05) yang artinya tidak hubungan yang signifikan 

antara tingkat pekerjaan ibu dengan praktik pemebrian ASI eksklusif di Desa 

pamotan kecamatan Pamotan kabupaten Rembang. 

4.3.2.4 Hubungan antara status kesehatan ibu dengan praktik pemberian 

ASI ekskluif 

Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa responden yang menyusui 

anaknya secara eksklusif dengan kondisi yang sehat sebesar 24,1%, sedangkan 

responden yang menyusui secara eksklusif saat sakit hanya sebesar 6,9%. Lebih 

jelasnya hubungan antara kondisi kesehatan dengan praktik pemberian ASI 

eksklusif dapat di lihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 hubungan kondisi kesehatan ibu dengan praktik pemberian ASI 

eksklusif 

Kondisi 

kesehatan ibu 

Eksklusif Non Eksklusif Total 

f % f % ∑ % 

Sehat 14 24,1 17 29,3 31 53,4 

Sakit 4 6,9 23 39,7 27 46,6 

Jumlah 18 31,0 40 69,0 58 100 
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Berdasarkan tabel 4.9 tersebut di atas menunjukkan bahwa responden yang 

menyusui anaknya secara eksklusif pada kondisi sehat sebanyak 14 orang 

(24,1%), sedangkan responden yang sakit menyusui secara eksklusif hanya 4 

orang (6,9%). Responden yang menyusui secara non eksklusif pada kondisi sehat 

sebanyak 17 orang (29,3%), sedang yang sakit dan non ekskluif sebanyak 23 

orang (39,7%). 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan chi square antara variabel kondisi 

kesehatan ibu dengan praktik pemberian ASI eksklusif diperoleh probabilias (p) = 

0,013 (p < 0,05) yang artinya ada hubungan yang signifikan antara kondisi 

kesehatan ibu dengan praktik pemberian ASI eksklusif di Desa Pamotan 

Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. 

4.3.2.5 Hubungan antara umur ibu dengan praktik pemberian ASI ekskluif 

Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa responden yang menyusui 

anaknya secara eksklusif  memiliki umur yang baik sebesar 24,1% sedang yang 

tidak baik sebesar 6,9%. Responden yang menyusui secara non eksklusif  

memiliki umur yang baik sebesar 34%, sedang yang tidak baik 10,3%. Lebih 

jelasnya hubungan antara umur ibu dengan praktik pemberian ASI eksklusif  

dapat di lihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.10 hubungan umur ibu dengan praktik pemberian ASI eksklusif 

Umur ibu 
Eksklusif Non Eksklusif Total 

f % f % ∑ % 

Baik 14 24,1 34 58,6 48 82,8 

Tidak baik 4 6,9 6 10,3 10 17,2 

Jumlah 18 31,0 40 69,0 58 100 

 

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut di atas menunjukkan bahwa responden 

yang menyusui secara eksklusif dan memiliki umur yang baik sebanyak 14 orang 

(24,1%) sedang yang mempunyai umur tidak baik sebanyak 4 orang (6,9%). 

Responden yang menyusui secara non eksklusif dan memiliki umur yang baik 

sebanyak 34 orang (58,6%) sedang yang memiliki umur tidak baik sebanyak 6 

orang (10,3%). 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan chi square antara variabel umur ibu 

dengan variabel praktik pemberian ASI eksklusif diperoleh probabilitas (p) = 

0,483 (p > 0,05) yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara umur ibu 

dengan praktik pemberian ASI eksklusif di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan 

Kabupaten Rembang. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Tentang Asi Dengan Praktik 

Pemberian Asi Eksklusif 

Hambatan utama dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif adalah 

kurang sampainya pengetahuan ibu tentang ASI dan cara menyusui yang benar. 

Pengetahuan ibu mengenai keunggulan ASI dan cara pemberian ASI yang benar 

akan menunjang untuk keberhasilan menyusui. Secara nyata kondisi tersebut 

dibuktikan dari penelitian dimana praktik pemberian ASI eksklusif di Desa 

Pamotan wilayah Kerja Puskesmas Pamotan tahun 2012 berhubungan dengan 

pengetahuan ibu tentang ASI. Dari analisis bivariat diperoleh p = 0,002 (p < 0,05). 

Hal tersbebut membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

ibu tentang ASI dengan praktik pemberian ASI eksklusif di Desa Pamotan 

Wilayah Kerja Puskesmas Pamotan tahun 2012. 

 Hasil penelitian sejalan dengan pendapat Ipuk Dwiana Murwanti (2005: 

17) yang menyatakan bahwa adanya perbedaan pengetahuan ibu tentang ASI akan 

memberikan perbedaan lamanya membrikan Asi eksklusif. Ibu yang memiliki 

pengetahuan yang tinggi tentang ASI akan menyusukan anaknya secara eksklusif 

dibandingkan dengan ibu yang memiliki pengetahuan yang rendah. Hal ini 

disebabkan, pada ibu yang memiliki pengetahuan tinggi tentang ASI umumnya 
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mengetahui berbagai manfaat dari ASI sehingga ibu tersebut bisa menyusui 

anaknya secaara eksklusif. 

Penelitian ini sesuai dengan pendapat Arisman (2004: 31), gangguan 

proses pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada prinsipnya berakar pada kurangnya 

pengetahuan, rasa percaya diri, dukungan keluarga dan lingkungan. Jadi 

pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif yang baik akan mempengaruhi seorang ibu 

dalam memberikan ASI eksklusif pada bayinya. 

5.2 Hubungan Antara Pendidikan Ibu Dengan Praktik Pemberian Asi 

Eksklusif 

Berasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

tingkat pendidikan ibu dengan praktik pemberian ASI eksklusif di Desa Pamotan 

Kecamatan Pamotan tahun 2012. Dari analisis bivariat diperoleh P = 0,001 (p < 

0,05). Dari hasil tersebut berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

tingkat pendidikan dengan pratik pemberian ASI eksklusif. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Ratna Susanti (2000: 15), 

yang menyatakan bahwa secara umum mudah diduga bahwa tingkat pendidikan 

ibu mempengaruhi keadaan gizi anak. Ibu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi 

umumnya juga mempunyai pengetahuan tentang gizi  yang lebih baik dan 

mempunyai pengetahuan tentang gizi yang lebih baik dan mempunyai perhatian 

lebih besar terhadap kebutuhan gizi anak. Demikian juga halnya dalam 

pemahaman akan manfaat ASI untuk anak, secara umum dinyatakan bahwa ibu 

yang mempunyai tingkat pendidikan lebih, mempunyai tingkat pemahaman yang 
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tinggi pula. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Depkes RI (2002:4) 

yang menyatakan amat sering keinginan dan kebutuhan ibu tidak dikenali dan 

tidak didukung kesehatan fisik dan emosional ibu, pendidikan ibu, mempengaruhi 

praktik- praktik menyusui mereka dan aspek – aspek lain. 

5.3 Hubungan Antara Pekerjaan Ibu Dengan Praktik Pemberian Asi 

Eksklusif 

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara 

pekerjaan ibu dengan praktik pemberian ASI eksklusif di Desa Pamotan wilayah 

kerja Puskesmas Pamotan tahun 2012. Dari analisis bivariat diperoleh P = 0,706 

(p > 0,05). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa taraf signifikan terlalu besar, 

sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan 

praktik pemberian ASI eksklusif. 

 Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat Depkes RI (2002: 6) 

yang menyatakan bahwa mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam 

peningkatan pemberian ASI yang menghambat pemberian ASI eksklusif salah 

satunya adalah ibu kembali bekerja setelah cuti bersalin yang menyebabkan 

penggunaan susu botol / susu formula secara dini sehingga menggeser / 

menggantikan ASI. Hal ini diperberat lagi dengan adanya kecenderungan 

meningkatnya peran ganda wanita dari tahun ke tahun. Selain alasan tersebut 

meurut Utami Roesli (2004) mengungkapkan bahwa fenomena kurangnya 

pemberian ASI eksklusif disebabkan oleh beberapa faktor yaitu (1) pengetahuan 

ibu yang kurang memadai tentang ASI eksklusif (2) beredarnya mitos yang 
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kurang baik dan (3) kesibukan ibu bekerja dan singkatnya cuti melahirkan. Semua 

itu merupakan alasan yang diungkapkan oleh ibu yang tidak menyusui secara 

eksklusif (Arini H, 2012:75). 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Soetjiningsih (1997:29) bahwa 

di Kota Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sudah banyak diganti dengan susu botol. 

Banyak faktor yang menyebabkan penurunan pemberian Air Susu Ibu (ASI) 

eksklusif, antara lain: di kota banyak ibu ibu ikut berkerja untuk mencari nafkah, 

sehingga tidak dapat mennyusui bayinya dengan baik dan teratur. Sedangkan di 

Desa walaupun yang tidak berkerja sebanyak 36,6% tetapi mereka terpengaruh 

oleh lingkungan keluarga untuk memberikan makanan tambahan sebelum bayi 

berusia kurang dari 6 bulan. 

5.4 Hubungan Antara Kondisi Kesehatan Ibu Dengan Praktik Pemberian Asi 

Eksklusif 

 Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara 

kondisi kesehatan ibu dengan praktik pemberian ASI eksklusif di desa Pamotan 

wilayah kerja Puskesmas Pamotan tahun 2012. Dari hasil analisis bivariat 

diperoleh p = 0,013 (p < 0,05). Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara kondisi kesehatan ibu dengan praktik pemberian 

ASI eksklusif di Desa Pamotan wilayah kerja Puskesmas Pamotan tahun 2012. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mallikarjuna et al., (2002) 

menunjukkan bahwa sebanyak 31.7% ibu memiliki masalah kesehatan saat anak 

berumur 0-1 bulan, 1.2% saat umur 1-2 bulan, 13.4% saat umur 2-3 bulan, 9.8% 
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saat umur 3-4 bulan, 18.3% saat umur 4-5 bulan dan 25.6% saat umur 5-6 bulan. 

Masalah – masalah tersebut seperti sakit pada puting atau payudara, 

pembengkakkan payudara, mastitis dll. Ketidakmampuan ibu mengatasi masalah-

masalah yang muncul menyebabkan muncul keraguan dalam diri ibu, apakah ia 

mampu untuk memberikan ASI atau tidak, kondisi tersebut pada akirnya akan 

berujung kepada proses kegagalan pemberian ASI. 

 Puting susu yang lecet merupakan keluhan yang sering terjadi pada ibu 

menyusui, namun ada cara untuk mengatasinya. Caranya yaitu tidak mencuci 

puting dengan sabun karena akan mengeringkan kulit di sekitar puting susu, 

membiarkan puting susu terbuka terhadap udara luar untuk beberapa saat 

mendinginkan sebuah saputangan yang bersih dengan es dan menempelkannya di 

sekelilingputing yang sakit setiap kali akan menyusui,menyusui secara lebih 

sering, memulai menyusui pada sisi yang kurang sakit, dan membiarkan beberapa 

tetes ASI mengering pada puting satu setiap kali menyusui (Budi Utomo. Dkk, 

2002:9). 

5.5 Hubungan Antara Umur Ibu Dengan Praktik Pemberian Asi Eksklusif 

 Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

antara umur ibu dengan praktik pemberian ASI eksklusif di Desa Pamotan 

wilayah Kerja Puskesmas Pamotan 2012. Dari analisis data bivariat diperoleh p = 

0, 483 (p > 0,05) dari hasil tersebut berarti bahwa tingkat signifikasinya terlalu 

besar, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara umur ibu 

dengan praktik pemberian ASI eksklusif. 
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 Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Depkes RI (1994) yang 

mengatakan bahwa umur ibu sangat menentukan kesehatan maternal karena 

berkaitan dengan kondisi kehamilan, persalinan dan nifas, serta cara mengasuh 

juga menyusui bayinya. Ibu yang berumur kurang dari 20 tahun masih belum 

matang dan belum siap secara jasmani dan sosial dalam menghadapi kehamilan, 

persalinan, dan menyusui bayi yang dilahirkan. Sedangkan pada usia 35 tahun ke 

atas di mana produksi hormon relatif berkurang, mengakibatkan proses laktasi 

menurun, sedangkan pada usia remaja 20 tahun kebawah perkembangan fisik, 

psikologis, maupun sosial belum siap sehingga dapat mengganggu keseimbangan 

psikologis dan dapat mempengaruhi dalam produksi ASI (Arini H, 2012 : 44). 

5.3 Hambatan dan Kelemahan Penelitian 

Penelitian ini terdapat banyak hambatan dan kelemahan, antara lain: 

Penelitian ini menggunakan desain Cross sectional, dimana data yang 

diperoleh hanya dengan satu kali pengukuran sehingga belum bisa 

menggambarkan praktik pemberian ASI eksklusif secara menyeluruh di Desa 

Pamotan wilayah kerja Puskesmas Pamotan. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang ASI dengan praktik 

pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Pamotan (p value = 

0.002). 

2. Ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan praktik pemberian ASI 

eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Pamotan (p value = 0,001). 

3. Tidak ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan praktik pemberian ASI 

eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Pamotan (p value = 0,706). 

4. Ada hubungan antara kondisi kesehatan ibu dengan praktik pemberian ASI 

eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Pamotan (p value = 0, 013). 

5. Tidak ada hubungan antara umur ibu dengan praktik pemberian ASI 

eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Pamotan (p value = 0, 483). 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti adalah : 

6.2.1 Bagi Ibu 

Sebaiknya ibu lebih aktif  mencari informasi tentang pentingnya memberi 

ASI eksklusif, guna meningkatkan pengetahuan para ibu menyusui agar dapat 

menyusui anaknya secara eksklusif. Selain itu ibu diharapkan dapat mengubah 

persepsi tentang pemberian makanan tambahan saat bayi berusia sebelum 6 bulan 

itu tidak benar. Untuk ibu bekerja agar tetap bisa memberi bayinya ASI secara 

eksklusif dengan cara yang benar. Ketika ibu sakit seharusnya masih bisa 

memberikan bayinya ASI secara eksklusif. 

6.2.2. Bagi Pelayanan Kesehatan  dan instansi terkait 

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya memberi ASI 

eksklusif kepada bayi umur 0-6 bulan, sejak ibu memeriksakan kehamilannya 

sampai bayi lahir untuk mendukung ibu memberikan ASI secara eksklusif kepada 

bayinya.
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KUESIONER PENELITIAN 

FAKTOR IBU YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRAKTEK 

PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS 

PAMOTAN 

 

Kode Responden :  

Nama Pewawancara : 

Tanggal Wawancara : 

 

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

1. Nama   : 

2. Umur   : 

3. Pendidikan  : 

4. Pekerjaan  : 

B. IDENTITAS BAYI 

1. Nama   : 

2. Tempat, Tanggal lahir : 

3. Anak Ke  : 

C. Pengetahuan ibu tentang Asi 

1. Menurut ibu, apa saja makanan terbaik bagi bayi umur 0-6 bulan? 

a. ASI dan susu formula 

b. ASI dan makanan pendamping (bubur, pisang ) 

c. ASI dan makanan halus lain yang mudah dicerna. 

d. ASI saja. 

2. Menurut ibu, pemberian ASI saja kepada bayi sebaiknya diberikan sampai 

berapa bulan? 

a. Sampai bayi berusia 2 tahun 

b. Sampai bayi berusia 4 bulan 

c. Sampai bayi berusia kurang dari 6 bulan 

d. Sampai bayi berusia 6 bulan 
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3. Menurut ibu apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif? 

a. Pemberian ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan, boleh ditambahkan 

makanan lainya yang halus seperti bubur, pisang yang dihaluskan dll.  

b. Pemberian ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan tanpa ditambah  

makanan dan miuman tambahan lainnya. 

c. Pemberian ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan, bisa didampingi Susu 

kaleng/susu formula. 

d. Air susu murni dari ibu disertai pisang, bubur, dan minuman tambahan 

lainnya. 

4. Sebaiknya dari payudara sebelah mana ASI diberikan? 

a. Kiri saja 

b. Kanan saja 

c. Kanan dan kiri 

d. Tidak keduanya 

5. Sebaiknya kapan waktu yang tepat ibu untuk dapat memberikan ASI 

kepada bayinya? 

a. Setiap bayi mau tidur dan bangun tidur 

b. Setelah bayi mendapatkan makan atau minum 

c. Setiap bayi menangis. 

d. Setiap saat pada waktu bayi membutuhkan 

6. Pada usia berapakah bayi boleh diberi makanan tambahan? 

a. Saat bayi berusia 2 bulan 

b. Saat bayi berusia 3 bulan 

c. Saat bayi berusia kurang dari 6 bulan 

d. Saat bayi berusia lebih dari 6 bulan 

7. Manfaat pemberian ASI eksklusif untuk bayi yang tepat adalah? 

a. Agar berat badan bayi semakin meningkat/gemuk. 

b. Lebih mudah, tidak repot untuk ibu 

c. Melindungi bayi dari berbagai penyakit 

d. Lebih murah, sehingga menghemat pengeluaran 
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8. Salah satu manfaat pemberian ASI eksklusif pada ibu dalam bidang KB 

adalah? 

a. Mengurangi rasa sakit saat KB. 

b. Mempercepat kelahiran anak selanjutnya 

c. Mencegah kehamilan 

d. Menyuburkan kandungan 

9. Mengapa ASI merupakan makanan paling tepat untuk bayi? 

a. ASI merupakan makanan langsung pemberian ibu untuk anaknya 

b. ASI mengandung zat yang dapat membuat bayi menjadi tertidur pulas 

c. ASI lebih murah dan menghemat pengeluaran 

d. ASI mengandung zat gizi paling lengkap untuk memenuhi kebutuhan 

bayi 

10. Keuntungan memberikan  ASI eksklusif dibandingkan susu formula yang 

tepat berikut ini kecuali ? 

a. ASI lebih murah, menghemat pengeluaran 

b. ASI lebih tidak merepotkan bagi ibu cara memberikannya 

c. ASI sebenarnya mempunyai banyak rasa 

d. ASI meningkatkan hubungan kedekatan ibu dan anak 

11. Dampak  pemberian makanan tambahan sebelum bayi berusia 6 bulan 

yang tepat adalah? 

a. Dapat membuat bayi lebih gemuk dan sehat  

b. Dapat membuat bayi menjadi cerdas 

c. Dapat membuat bayi menjadi aktif 

d. Dapat menyebabkan diare 

12. Apa manfaat pemberian ASI eksklusif bagi ketahanan tubuh bayi? 

a. Sebagai makanan tambahan bayi agar gemuk 

b. Membuat bayi menjadi pintar dan cepat besar 

c. Menjadikan bayi tidak kebal dengan penyakit 

d. Membuat bayi tidak mudah sakit 
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13. Apa yang dimaksud dengan kolostrum? 

a. ASI yang pertama kali keluar pada hari-hari pertama melahirkan dan 

berwarna abu- abu 

b. ASI yang pertama kali keluar pada hari-hari pertama melahirkan dan 

berwarna merah muda 

c. ASI yang pertama kali keluar pada hari-hari pertama melahirkan dan 

berwarna kekuning-kuningan 

d. ASI yang pertama kali keluar pada hari-hari pertama melahirkan dan 

berwarna cokelat 

14. Apa manfaat dari kolostrum? 

a. Untuk membuat bayi tertidur dengan lelap 

b. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi 

c. Untuk mengenyangkan bayi 

d. Untuk membuat bayi bisa cepat berdiri 

15. Apakah susu yang pertama kali keluar itu harus di buang? 

a. disimpan saja 

b. Disusukan kepada bayi 

c. Harus dibuang 

d. Disimpan terus dibuang 

D. Pekerjaan Ibu 

1. Apakah ibu bekerja selama memberikan ASI pada saat bayi berusia 0 – 6 

bulan? 

a. Bekerja 

b. Tidak bekerja 

Jika bekerja, sebutkan jenis pekerjaannya . . . . 

Jika bekerja lanjut pertanyaan no 2 – 4 

2. Apakah saat ibu bekerja ibu masih memberikan ASI? 

Sebutkan alasannya! 

3. Bagaimana cara ibu pemberian ASI saat ibu bekerja? 
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a. ASI diperas dan diberikan dengan dot 

b. Alasan yang lain sebutkan . . . . 

4. Apakah ada waktu dan tempat khusus saat ibu bekerja untuk memberikan 

ASI? 

E. Pemberian ASI eksklusif 

1. Apakah ibu memberikan ASI saja kepada bayi tanpa makanan atau 

minuman tambahan sampai bayi berusia 0 – 6 bulan? 

a. Iya 

b. Tidak 

Sebutkan alasannya . . . . 

2. Sampai usia berapa ibu memberikan ASI saja pada bayi ibu? 

F. Kesehatan Ibu 

1. Apakah selama ibu menyusui ibu mengalami gangguan kesehatan? 

a. Iya, sebutkan  

b. Tidak  



76 

 

 

NO Nama 

Responden 

Praktik 

Pemberia

n ASI 

Pengetahuan Ibu Pendidikan Ibu Pekerjaan Ibu Kondisi 

Kesehatan Ibu 

Umur Ibu 

Skor Kategori Pendidi

kan 

Kategori Bekerja Tidak 

bekerja 

sehat Tidak 

sehat 

Baik Tidak 

baik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Muchofifah ASI 15 Tinggi Diploma Tinggi Bekerja  Sehat  Baik  

2 Nurul ASI 13 Tinggi SMA Tinggi  Tidak Sehat  Baik  

3 Farid NON 8 Rendah SD Rendah  Tidak Sehat  Baik  

4 Anggia N NON 10 Cukup Diploma Tinggi Bekerja   Sakit Baik  

5 Rip NON 7 Rendah SMA Tinggi Bekerja  Sehat  Baik  

6 Ana NON 5 Rendah SD Rendah Bekerja  Sehat  Baik  

7 Rumisih NON 6 Rendah SD Rendah  Tidak  Sakit Baik  

8 Ninik Kustiyah NON 11 Cukup SMA Tinggi  Tidak Sehat   Tidak 

9 Chomsatun NON 14 Tinggi SD Rendah  Tidak Sehat  Baik  

10 Siti Khoiriyah ASI 10 Cukup SMP Tinggi  Tidak Sehat   Tidak 

11 Da’watul Z NON 9 Cukup SD Rendah  Tidak Sehat   Tidak 

12 Siti Aminah NON 7 Rendah SD rendah  Tidak  Sakit Baik  

13 Siti haniah NON 10 Cukup SD Rendah  Tidak  Sakit Baik  

14 Sarmiyatun NON 11 Cukup SMP Tinggi  Tidak  Sakit  tidak 

15 Eni Tri A NON 12 Cukup SMA Tinggi  Tidak  Sakit Baik  

16 Titik Supriyani NON 13 Tinggi SD Rendah  Tidak  Sakit  Tidak 

17 Dewi Evayanti NON 8 Rendah SD Rendah  Tidak Sehat  Baik  

18 Anik Setyowati ASI 14 Tinggi SMA Tinggi  Tidak  Sakit Baik  

19 Trilis TW NON 6 Rendah SD Rendah  Tidak Sehat  Baik  

20 Ninik Sri W ASI 11 Cukup SMP Tinggi  Tidak Sehat  Baik  

21 Suharti NON 13 Tinggi SD Rendah Bekerja  Sehat  Baik  

22 Siti Afifah NON 8 Rendah SD Rendah  Tidak  Sakit Baik  

23 Setyowati NON 10 Cukup SD Rendah Bekerja  Sehat  Baik  

24 Mafrukhatul U NON 10 Cukup SD Rendah  Tidak Sehat  Baik  

25 Siti rosidah NON 5 Rendah SD Rendah  Tidak  Sakit Baik  

26 Rizqi R NON 7 Rendah SD Rendah  Tidak Sehat  Baik  

27 Siti Murniati NON 8 Rendah SMP Tinggi Bekerja   Sakit Baik  

28 Ayung H. ASI 15 Tinggi SMP Tinggi  Tidak Sehat   Tidak 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

29 Latifa NON 8 Rendah SMP Tinggi  Tidak  Sakit baik  

30 Risa ASI 15 Tinggi S1 Tinggi Bekerja  Sehat  Baik  

31 Mu’ayanah NON 9 Cukup SD Rendah  Tidak  Sakit  Tidak 

32 Sri Ambar N NON 10 Cukup SD Rendah  Tidak  Sakit Baik  

33 Sri Harwati NON 13 Tinggi SD Rendah  Tidak  Sakit Baik  

34 Isna I ASI 14 Tinggi SMA Tinggi  Tidak Sehat   Tidak 

35 Trisna Ari S ASI 13 Tinggi SD Rendah  Tidak Sehat  Baik  

36 Nurul F NON 11 Cukup SD Rendah  Tidak  Sakit  Tidak 

37 Ismi Fadhilah ASI 14 Tinggi SMK Tinggi  Tidak  Sakit baik  

38 Solikah ASI 13 Tinggi SD Rendah  Tidak Sehat  Baik  

39 Ika wati ASI 12 Cukup SMK Tinggi  Tidak  Sakit  Tidak 

40 Sumi’ah ASI 15 Tinggi SMA Tinggi  Tidak Sehat  Baik  

41 Eko Ariyanti ASI 11 Cukup SMP Tinggi  Tidak  Sakit Baik  

42 Rukoiyah NON 13 Tinggi SD Rendah  Tidak  Sakit Baik  

43 Lutmatun N ASI 14 Tinggi SD Rendah  Tidak Sehat  Baik  

44 Siti Mahfudhoh NON 6 Rendah SD Rendah  Tidak  Sakit Baik  

45 Siti Khoridah ASI 12 Cukup SMP Tinggi  Tidak Sehat  baik  

46 Tanti NON 13 Tinggi SD Rendah  Tidak Sehat  baik  

47 Natalia NON 9 Cukup SD Rendah Bekerja  Sehat  Baik  

48 Sudaryanti ASI 13 Tinggi SD Rendah  Tidak Sehat  Baik  

49 Rufiah ASI 12 Cukup SMK Tinggi  Tidak Sehat  Baik  

50 Shofah k NON 13 Tinggi SD Rendah  Tidak Sehat  Baik  

51 Wiji Lestari NON 14 Tinggi SD Rendah  Tidak  Sakit Baik  

52 Hernik NON 15 Tinggi SMK Tinggi  Tidak Sehat  Baik  

53 Siti Mardiyah NON 12 Cukup SMP Tinggi  Tidak  Sakit Baik  

54 Maimanatun L NON 14 Tinggi SD Rendah  Tidak Sehat  baik  

55 Isroni NON 5 Rendah SD Rendah  Tidak  Sakit Baik  

56 Siti Muarofah NON 9 Cukup SD Rendah  Tidak  Sakit baik  

57 Siti Nasiroh NON 10 Cukup SMK Tinggi  Tidak  Sakit baik  

58 Safaatun NON 11 Cukup SPN Tinggi  Tidak  Sakit Baik  
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REALIBITAS INSTRUMEN 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 5.20 36.400 .734 .974 

P2 5.30 35.567 .895 .971 

P3 5.20 36.400 .734 .974 

P4 5.20 36.178 .771 .973 

P5 5.40 35.600 .956 .970 

P6 5.40 35.600 .956 .970 

P7 5.20 36.178 .771 .973 

P8 5.40 35.600 .956 .970 

P9 5.20 36.178 .771 .973 

P10 5.30 36.678 .703 .974 

P11 5.40 35.600 .956 .970 

P12 5.30 36.678 .703 .974 

P13 5.40 35.600 .956 .970 

P14 5.40 35.600 .956 .970 

P15 5.50 37.389 .733 .974 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua pertanyaan mempunyai nilai 

r hasil ( Coreccted item-Total Correlation) berada diatas dari nilai r tabel (r = 

0,632), sehingga dapat disimpukan ke 15 pertanyaan tersebut valid. 
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Realibilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.974 15 

 

Dalam uji realibilitas sebagai hasil adalah “Alpha” ketentuannya bila r 

Alpha > Konstanta (0,6). Maka dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan 

reabilitas r Alpha = 0,974 > konstanta (0,6).
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Pengetahuan 

 

PENGETAHUAN 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Cukup 36 62.1 62.1 62.1 

Baik 22 37.9 37.9 100.0 

Total 58 100.0 100.0  

 

Pendidikan 

 

PENDIDIKAN 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TINGGI 25 43.1 43.1 43.1 

RENDAH 33 56.9 56.9 100.0 

Total 58 100.0 100.0  

 

Pekerjaan 

 

PEKERJAAN 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid BEKERJA 9 15.5 15.5 15.5 

TIDAK 

BEKERJA 
49 84.5 84.5 100.0 

Total 58 100.0 100.0  
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Kondisi Kesehatan 

 

KESEHATAN 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SAKIT 27 46.6 46.6 46.6 

TIDAK SAKIT 31 53.4 53.4 100.0 

Total 58 100.0 100.0  

 

Umur Ibu 

 

UMUR 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK BAIK 10 17.2 17.2 17.2 

BAIK 48 82.8 82.8 100.0 

Total 58 100.0 100.0  
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Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Pemberian ASI eksklusif 

 

PENGETAHUAN * ASI Crosstabulation 

   ASI 

Total    ASI TIDAK 

PENGETAHUAN RENDAH+CUK

UP 

Count 6 30 36 

Expected Count 11.2 24.8 36.0 

% within 

PENGETAHUAN 
16.7% 83.3% 100.0% 

% of Total 10.3% 51.7% 62.1% 

BAIK Count 12 10 22 

Expected Count 6.8 15.2 22.0 

% within 

PENGETAHUAN 
54.5% 45.5% 100.0% 

% of Total 20.7% 17.2% 37.9% 

Total Count 18 40 58 

Expected Count 18.0 40.0 58.0 

% within 

PENGETAHUAN 
31.0% 69.0% 100.0% 

% of Total 31.0% 69.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 9.154
a
 1 .002   

Continuity 

Correction
b
 

7.470 1 .006 
  

Likelihood Ratio 9.091 1 .003   

Fisher's Exact Test    .004 .003 

N of Valid Cases
b
 58     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,83. 

b. Computed only for a 2x2 table    
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Pendidikan 

 

PENDIDIKAN * ASI Crosstabulation 

   ASI 

Total    eksklusif NON 

PENDIDIKA

N 

TINGGI Count 14 11 25 

Expected Count 7.8 17.2 25.0 

% within 

PENDIDIKAN 
56.0% 44.0% 100.0% 

% of Total 24.1% 19.0% 43.1% 

RENDA

H 

Count 4 29 33 

Expected Count 10.2 22.8 33.0 

% within 

PENDIDIKAN 
12.1% 87.9% 100.0% 

% of Total 6.9% 50.0% 56.9% 

Total Count 18 40 58 

Expected Count 18.0 40.0 58.0 

% within 

PENDIDIKAN 
31.0% 69.0% 100.0% 

% of Total 31.0% 69.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 12.796
a
 1 .000   

Continuity 

Correction
b
 

10.828 1 .001 
  

Likelihood Ratio 13.175 1 .000   

Fisher's Exact Test    .001 .000 

N of Valid Cases
b
 58     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,76. 

b. Computed only for a 2x2 table    
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Pekerjaan 

 

PEKERJAAN * ASI Crosstabulation 

   ASI 

Total    eksklusif NON 

PEKERJAA

N 

BEKERJA Count 2 7 9 

Expected Count 2.8 6.2 9.0 

% within 

PEKERJAAN 
22.2% 77.8% 100.0% 

% of Total 3.4% 12.1% 15.5% 

TIDAK 

BEKERJA 

Count 16 33 49 

Expected Count 15.2 33.8 49.0 

% within 

PEKERJAAN 
32.7% 67.3% 100.0% 

% of Total 27.6% 56.9% 84.5% 

Total Count 18 40 58 

Expected Count 18.0 40.0 58.0 

% within 

PEKERJAAN 
31.0% 69.0% 100.0% 

% of Total 31.0% 69.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .387
a
 1 .534   

Continuity Correction
b
 .053 1 .818   

Likelihood Ratio .407 1 .524   

Fisher's Exact Test    .706 .424 

N of Valid Cases
b
 58     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,79. 

b. Computed only for a 2x2 table    
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Kondisi Kesehatan 

 

KESEHATAN * ASI Crosstabulation 

   ASI 

Total    Eksklusif NON 

KESEHATA

N 

SAKIT Count 4 23 27 

Expected Count 8.4 18.6 27.0 

% within 

KESEHATAN 
14.8% 85.2% 100.0% 

% of Total 6.9% 39.7% 46.6% 

TIDAK 

SAKIT 

Count 14 17 31 

Expected Count 9.6 21.4 31.0 

% within 

KESEHATAN 
45.2% 54.8% 100.0% 

% of Total 24.1% 29.3% 53.4% 

Total Count 18 40 58 

Expected Count 18.0 40.0 58.0 

% within 

KESEHATAN 
31.0% 69.0% 100.0% 

% of Total 31.0% 69.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.209
a
 1 .013   

Continuity Correction
b
 4.872 1 .027   

Likelihood Ratio 6.511 1 .011   

Fisher's Exact Test    .022 .013 

N of Valid Cases
b
 58     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,38. 

b. Computed only for a 2x2 table    
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Umur Ibu 

 

UMUR * ASI Crosstabulation 

   ASI 

Total    Eksklusif NON 

UMUR TIDAK 

BAIK 

Count 4 6 10 

Expected Count 3.1 6.9 10.0 

% within UMUR 40.0% 60.0% 100.0% 

% of Total 6.9% 10.3% 17.2% 

BAIK Count 14 34 48 

Expected Count 14.9 33.1 48.0 

% within UMUR 29.2% 70.8% 100.0% 

% of Total 24.1% 58.6% 82.8% 

Total Count 18 40 58 

Expected Count 18.0 40.0 58.0 

% within UMUR 31.0% 69.0% 100.0% 

% of Total 31.0% 69.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .454
a
 1 .501   

Continuity 

Correction
b
 

.089 1 .766 
  

Likelihood Ratio .438 1 .508   

Fisher's Exact Test    .483 .372 

N of Valid Cases
b
 58     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,10. 

b. Computed only for a 2x2 table    
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Foto 1. Pengisian kuesioner oleh responden di Desa Pamotan 

 

Foto 2. Pengisian kuesioner oleh responden di Desa 

Pamotan
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Foto 3. Pengisian kuesioner oleh responden di Desa Pamotan 

 

Foto 4. Pengisian kuesioner oleh responden di Desa Pamotan 


