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ABSTRAK 
 

Pengetahuan Ibu Tentang Upaya Memperbanyak ASI Di Wilayah 
Kerja Puskesmas Puuwatu Kota Kendari 

Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun 2017 

 
Waaci1, Aswita2, Heyrani3 

Latar Belakang: ibu yang menyusui di Sulawesi Tenggara yang 
memberikan ASI Eksklusif pada bayinya sampai dengan 6 bulan adalah 
65,93% dan tahun 2010 78,83%. Berdasarkan hal tersebut menunjukan 
bahwa cakupan ASI Eksklusif di Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat 
setiap tahunnya tetapi belum memenuhi target Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) yang telah ditentukan pemerintah yaitu 80%. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu 
tentang upaya memperbanyak ASI berdasarkan umur, penddiikan dan 
pekerjaan di Wilayah kerja Puskesmas Puuwatu Kota Kendari Provinsi 
Sulawesi Tenggara pada tahun 2017. 
Metode Penelitian : penelitian secara deskriptif, populasi dalam penelitian 
ini adalah ibu yang mempunyai bayi yang diberikan ASI 0-2 tahun di 
puskesmas puuwatu. Penentuan sampel dilaksanakan dengan accidental 
sampling. Besar sampel yang diteliti adalah 59 orang ibu. 
Hasil: Hasil penelitian menunjukan ibu yang mempunyai bayi yang 
diberikan ASI yang mempunyai pengetahuan paling banyak terdapat pada 
umur 20-35 tahun (62,72%), pada pendidikan menengah dan perguruan 
tinggi (27,12%), dan pada ibu yang tidak bekerja (50,85%). Dari 
keseluruhan sampel yang mempunyai pengetahuan baik sebanyak 
74,59% dan yang mempunyai pengetahuan kurang sebanyak 5,08%. 
Kesimpulan: ibu yang mempunyai bayi yang diberian ASI 0-2 tahun yang 
mempunyai pengetahuan baik pada umur 20-35 tahun, pada pendidikan 
menengah dan perguruan tinggi, dan pada ibu yang tidak bekerja. Maka 
pertahankan pemberian penyuluhan tentang cara memperbanyak ASI. 
 

 

Kata Kunci : ASI, Pengetahuan, Umur, Pendidikan, Pekerjaan 
Daftar Pustaka : 27 (2005-2014) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indikator utama derajat kesehatan masyarakat adalah Angka 

Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR).Angka 

Kematian Bayi tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan faktor-

faktor lain, salah satunya adalah faktor gizi.Gizi untuk bayi yang 

paling sempurna adalah Air Susu Ibu (ASI).Setiap ibu 

menghasilkan ASI sebagai makanan alamiah yang disediakan oleh 

ibu.ASI merupakan nutrisi alamiah terbaik bagi bayi karena 

mengandung kebutuhan energi dan zat yang dibutuhkan oleh 

bayi.Selain itu ASI juga memiliki 2 faktor protektif dan nutrien yang 

sesuai dengan status gizi bayi.Beberapa penelitian epidemiologis 

menyatakan bahwa ASI melindungi bayi dan anak dari penyakit 

infeksi, misalnya diare, otitis media, dan infeksi saluran pernapasan 

akut bagian bawah (Ambarwati, 2009). 

 Selain ASI merupakan makanan yang tepat untuk bayi, 

pencernaan bayi usia dini belum memiliki cukup enzim pencernaan 

makanan tetapi, secara alamiah ASI dibekali enzim pencernaan 

susu sehingga organ pencernaan bayi mudah mencerna dan 

menyerap giziASI. Oleh karena itu berikan pada bayi ASI Eksklusif 

hingga usia 6 bulan tanpa tambahan minuman atau makanan 

apapun (Arif, 2009). 
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 Sebuah penelitian dari Brown University menemukan 

beberapa bukti bahwa pemberian ASI baik untuk otak 

bayi.Penelitian tersebut menggunakan magnetic resonance 

imaging (MRI) untuk melihat pertumbuhan otak bayi. Peneliti 

menemukan bahwa pada umur 2 tahun, yang mendapat ASI 

Eksklusif setidaknya selama tiga bulan, mengalami perkembangan 

yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang hanya diberi susu 

formula atau kombinasi pemberian ASI dan susu formula. Menurut 

hasil penelitian, tambahan yang paling menonjol adalah pada 

bagian otak yang berhubungan dengan kemampuan bahasa, 

emosi, dan kognitif (Putri, 2013). 

Selain bermanfaat bagi bayi, ASI juga bermanfaat bagi ibu 

dan negara. Beberapa manfaat pemberian ASI bagi ibu adalah: 

memberikan ASI Eksklusif adalah cara diet alami bagi 

ibu,mengurangi resiko terkena anemia, mencegah kanker, dan 

lebih ekonomis (Maryunani,2012). 

Mengingat begitu pentingnya ASI dan ASI Eksklusif bagi 

kesehatan bayi, maka para ahli sedunia membuat kesepakatan 

yang tertuang dalam Deklarasi Innocenti (innocenti declaration) 

1990 yang membicarakan tentang kesehatan anak dan 

hubungannya dengan ASI. Di dalam deklarasi tersebut disepakati 

perlunya kampanye ASI melalui pekan ASI sedunia yang dilakukan 

pada setiap minggu pertama bulan Agustus (Depkes RI, 2010). 
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Air susu ibu (ASI) merupakan sumber gizi yang sangat ideal 

dengan komposisi yang seimbang karena di sesuaikan dengan 

kebutuhan bayi. Bila setiap orang tua mampu menyadari akan 

pentingnya ASI  Eksklusif bagi bayi yang dilahirkan maka masa 

depan generasi mendatang akan lebih baik. Salah satunya untuk 

mewujudkan hal itu adalah memberikan ASI Eksklusif sejak dini. 

ASI Eksklusif adalah bayi hanya ASI tanpa diberikan cairan lain, 

dan tanpa tambahan makanan lain yang diberikan pada bayi 

sampai umur 6 bulan (Proverawati, 2010). 

ASI mengandung semua zat yang diperlukan bayi dan di 

produksi khusus oleh tubuh ibu untuk bayinya.Komposisi ASI yang 

sesuai untuk kebutuhan bayi dan mengandung zat pelindung 

dengan kandungan terbanyak ada pada kolostrum.Kolostrum 

adalah ASI yang berwarna kekuningan yang dihasilkan tiga hari 

pertama setelah bayi lahir.Unsur gizi dalam satu liter ASI setara 

dengan unsur gizi yang terdapat dalam 2 piring nasi di tambah 1 

butil telur (Waryana, 2010). 

Menurut WHO dan UNICEF (2012) laporan anak dunia 2011 

yaitu dari 136,7 juta bayi lahir diseluruh dunia dan hanya 32,6% 

dari mereka yang disusui secara Eksklusif dalam 6 bulan pertama. 

Sedangkan di negara industri, bayi yang tidak diberi ASI Eksklusif 

lebih besar meninggal dari pada bayi yang diberi ASI Eksklusif. 

Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dihubungkan dengan 
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penurunan kasus diare (53,0%) dan ISPA (27,0%). Sementara di 

negara berkembang hanya 39% ibu-ibu yang memberikan ASI 

Eksklusif (UNICEF, 2011). 

United national chuldren’s fund (UNICEF), mengatakan 

sekitar 30 ribu kematian anak Indonesia setiap tahunnya dapat 

dicegah melalui pemberian ASI selama 6 bulan sejak kelahiran 

bayi, pemberian ASI dapat menurunkan angka kematian bayi 

hingga 13% sehingga dengan dasar asumsi jumlah penduduk 219 

juta angka kelahiran total 22/1000 kelahiran hidup, maka jumlah 

bayi yang akan terselamatkan sebanyak 30 ribu. Namun yang patut 

di sayangkan tingkat pemberian ASI di Indonesia hingga saat ini 

masih sangat rendah yaitu antara 39%-40% dari jumlah ibu yang 

melahirkan. 

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 

menunjukkan pemberian ASI di Indonesia saat ini memprihatinkan, 

persentase bayi yang menyusu Eksklusif sampai dengan 6 bulan 

hanya 15,3 persen dari 22,7 juta jiwa. Hal ini disebabkan kesadaran 

masyarakat dalam mendorong peningkatan pemberian ASI masih 

relatif rendah.Tujuan dari (World Breast-Feeding Week) ini adalah 

untuk menyadarkan kembali masyarakat betapa pentingnya ASI 

dan supaya para ibu mau menyusui bayinya (Maryunani, 2012).Di 

Sulawesi tenggara pada tahun 2012 kelahiran bayi 11.660 atau 
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sekitar 17,72% yang di berikan ASI Eksklusif.(Profil Dinkes Provinsi 

2012). 

Besarnya manfaat ASI, baik bagi bayi, ibu, maupun negara, 

beserta berbagai usaha untuk meningkatkan penggunaannya, 

ternyata tidak cukup membuat banyak ibu termotivasi dan 

memutuskan untuk memberikan ASI kepada bayinya.Faktanya 

justru terjadi penurunan jumlah bayi yang menerima ASI dari tahun 

ke tahun (Natia, 2013). 

Pada tahun 2009 jumlah ibu yang menyusui di Sulawesi 

Tenggara yang memberikan ASI Eksklusif pada bayinya sampai 

dengan 6 bulan adalah 65,93% dan tahun 2010 78,83%. 

Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa cakupan ASI 

Eksklusif di Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat setiap tahunnya 

tetapi belum memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

yang telah ditentukan pemerintah yaitu 80% (Dinkes Provinsi 

Sultra, 2010). 

Pemberian ASI di Indonesia belum dilaksanankan 

sepenuhnya, untuk itu sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan 

dalam upaya meningkatkan perilaku menyusui ibu yang memiliki 

bayi yaitu dengan memotivasi dan mendukung ibu agar tetap 

menyusui bayinya, memberikan penyuluhan tentang ASI dan 

mengajarkan ibu tentang cara memperbanyak ASI. 
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Di lakukannya penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas 

Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggata Tahun 2017 

agar bisa mengetahui seberapa besar pengetahuan ibu-ibu  

tentang upaya memperbanyak ASI yang ada di Wilayah Kerja 

Puskesmas Puuwatu Kota Kendari Tahun 2017 dan seberapa 

besar keberhasilan tenaga kesehatan khususnya bidan dalam 

memberikan palayanan, ksususnya dalam memberikan informasi 

kepada ibu-ibu tentang upaya memperbanyak ASI. 

 Menurut data yang di peroleh dari Pukesmas Puuwatu 

bahwa jumlah sasaran bayi Puskesmas Puuwatu tahun 2016 

berjumlah 405 bayi dan jumlah bayi yang di berikan ASI Eksklusif 

yang datang di Puskesmas Puuwatu berdasarkan data yang di 

ambil dari 17 titik Posyandu pada tahun 2016 berjumlah 300 orang 

bayi. Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul “Bagaimanakah pengetahuan 

ibu tentang upaya memperbanyak ASI di Wilayah Kerja Puskesmas 

Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017 “ 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis 

dapat merumuskan suatu masalah penelitian “Bagaimana 

gambaran pengetahuan ibu tentang upaya memperbanyak ASI di 

Wilayah Kerja Puskesmas Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi 

Tenggara pada tahun 2017 “ 
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C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang 

upaya memperbanyak ASI di Wilayah kerja Puskesmas 

Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 

2017. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk memperoleh pengetahuan ibu-ibu tentang upaya 

memperbanyak ASI di tinjau dari umur di Wilayah Kerja 

Puskesmas Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi 

Tenggara tahun 2017. 

b. Untuk memperoleh pengetahuan ibu-ibu tentang upaya 

memperbanyak ASI di tinjau dari pendidikan di Wilayah 

Kerja Puskesmas Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi 

Tenggara tahun 2017. 

c. Untuk memperoleh pengetahuan ibu-ibu tentang upaya 

memperbanyak ASI ditinjau dari pekerjaan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi 

Tenggara tahun 2017. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat bagi puskesmas 

Semoga dengan penelitian ini dapat bermanfaat bagi tenaga 

medis khususnya kebidanan dalam memberikan penyuluhan 

kepada ibu menyusui bagaimana cara memperbanyak ASI. 

2. Manfaat bagi pendidikan 

Sebagai salah satu tambahan kepustakaan dan dokumentasi 

agar digunakan sebahagai bahan perbandingan dalam 

melaksanakan penelitian salanjutnya. 

3. Manfaat bagi masyarakat 

Menambah wawasan ibu yang menyusui agar mengetahui cara  

memperbayak ASI. 

4. Manfaat bagi peneliti 

a. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian pendidikan 

Diploma III di jurusan Kebidanan poltekkes kemenkes 

kendari. 

b. Memperluas wawasan dan pengetahuan tentang kesehatan 

masyarakat khususnya masalah upaya memperbanyak 

ASI.Di harapkan dapat menjadi sumbangan sumber bacaan 

ilmiah untuk penelitian berikutnya 
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E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitrianti. Dengan judul 

“Identifikasi Ibu Menyusui Dalam Pemberian ASI Eksklusif Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Rarowatu Kecamatan Rarowatu 

Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara Tahun 2012”. 

Penelitian ini berjudul “Pengetahuan Ibu Tentang Upaya 

Memperbanyak ASI Di Wilayah Kerja Puskesmas Puuwatu Kota 

Kendari Provinsi Sulawaesi Tenggara tahun 2017”. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi 

dan waktu. Jumlah sampel penelitian Fitrianti yaitu sebanyak 45 

orang sedangkan dalam penelitian ini jumlah sampel yaitu 59 

orang, teknik pengambilan sampel yang dilakukan Yuni sama 

dengan penelitian ini yaitu menggunakan teknik accidental 

sampling. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Suastini. Dengan judul 

“Hubungan Pekerjaan Ibu Dengan Pemberian ASI Eksklusif Di 

Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari 

Tahun 2012 ”. Penelitian ini berjudul “Pengetahuan Ibu Tentang 

Upaya Memperbanyak ASI Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawaesi Tenggara tahun 

2017”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada lokasi dan waktu penelitian. Jumlah sampel 

penelitian Ni Made Suastini yaitu sebanyak 40 orang sedangkan 
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dalam penelitian ini jumlah sampel yaitu 59 responden, teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan Ni Made Suastini adalah 

total sampling sedangkan penelitian ini yaitu menggunakan 

teknik accidental sampling. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni. Dengan judul 

“Pengetahuan Ibu Tentang ASI Eksklusif Di Puskesmas Lepo-

Lepo Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014”. 

Penelitian ini berjudul “Pengetahuan Ibu Tentang Upaya 

Memperbanyak ASI Di Wilayah Kerja Puskesmas Puuwatu Kota 

Kendari Provinsi Sulawaesi Tenggara tahun 2017”. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi 

dan waktu penelitian. Jumlah sampel penelitian Yuni yaitu 

sebanyak 43 orang sedangkan dalam penelitian ini jumlah 

sampel yaitu 59 responden, teknik pengambilan sampel yang 

dilakukan Yuni sama dengan penelitian ini yaitu menggunakan 

teknik accidental sampling. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah pustaka 

1. Tinjauan umum tentang ASI dan ASI Ekslusif 

a. Pengertian  

Air susu ibu (ASI) adalah cairan putih yang dihasilkan 

oleh kelenjar payudara ibu melalui proses menyusui. Secara 

alamiah, ia mampu menghasilkan ASI. Air susu ibu merupakan 

makanan yang telah disiapkan untuk calon bayi saat ia pada 

masa kehamilan. Pada masa kehamilan ibu, hormon tertentu 

merangsang payudara untuk memperbanyak saluran-saluran air 

susu dan kelenjar-kelenjar air susu(Khasanah, 2011). 

Sedangkan ASI Eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI 

selama 6 bulan tanpa tambahan cairan lain, seperti susu 

formula, jeruk, madu, air teh dan air putih, serta tanpa tambahan 

makanan padat, seperti pisang, bubur susu, biskuit, bubur nasi 

dan nasi tim, kecuali vitamin, mineral dan obat (Prasetyono, 

2009). 

ASI dan kolostrum adalah makanan terbaik bagi bayi. 

Kolostrum merupakan cairan kental kekuning-kuningan yang 

dihasilkan oleh alveoli payudara ibu pada periode akhir atau 

trimester ketiga kehamilan (Kristiyansari, 2011). 
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b. Manfaat Pemberian ASI  

1)  Manfaat untuk bayi  

a) Mempunyai komposisi yang sesuai dengan kebutuhan 

bayi yang dilahirkan. 

b) Jumlah kalori yang terdapat dalam ASI dapat memenuhi 

kebutuhan bayi sampai usia enam bulan. 

c) ASI mengandung zat pelindung/ antibodi yang 

melindungi terhadap penyakit. Bayi yang diberi susu 

selain ASI, mempunyai risiko 17 kali lebih tinggi untuk 

mengalami diare dan tiga sampai empat kali lebih besar 

kemungkinan terkena ISPA dibandingkan dengan bayi 

yang mendapat bayi ASI (Astutik, 2014). 

2) Manfaat untuk ibu  

a) Mencegah perdarahan pasca persalinanHormon 

oksitosin yang merangsang kontraksi uterus sehingga 

menjepit pembuluh darah yang bisa mencegah 

terjadinya perdarahan. 

b) Mempercepat involusi uterus Dengan dikeluarkanya 

hormon oksitosin, maka akan merangsang kontraksi 

uterus sehingga proses involusi uterus dapat berlansung 

secara maksimal. 

c) Mengurangi risiko terjadinya anemia hal ini disebabkan 

karena pada ibu yang menyusui kontraksi uterus 
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berjalan baik sehingga tidak terjadi perdarahan yang 

mencegah risiko anemia (Astutik, 2014). 

c. Kandungan Gizi Dalam ASI 

ASI (Air susu Ibu) selalu merupakan bahan makanan 

terbaik untuk bayi, walaupun ibu sedang sakit, hamil, haid atau 

kurng gizi. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan 

bayi dalam 4-6 bulan kehidupan sehingga dianjurkan agar pada 

masa ini hanya diberikan ASI.Komposisi ASI sesuai dengan 

kebutuhan bayi. Kandungan gizi dalam ASI antara lain : 

(Khasanah, 2011). 

1) Karbohidrat 

 Laktosa (gula susu) merupakan satu-satunya 

karbohidrat yang terdapat dalam ASI paling tinggi 

dibandingkan dengan susu sapi. Kelebihan laktos adalah 

mudah terurai menjadi glukosa, lalu galaktosa.Laktosa juga 

berfungsi mempertinggi penyerapan kalsium. Selain terdapat 

sebagai sumber energi, laktosa juga terdapat di dalam usus 

sehingga sebagian laktosa akan diubah menjadi asam laktat 

yang berfungsi mencegah pertumbuhan bakteri yang tidak 

diinginkan dan membantu penyerapan kalsium serta 

mineral-mineral lainnya di dalam usus. 
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2) Protein 

 Protein dalam susu adalah kasein dan whey. Protein 

whey sangat mudah dicerna dibandingkan kasein. Protein 

dalam ASI adalah lebih banyak whey (60%) dari pada kasein 

sehingga tidak memberatkan pencernaan bayi.ASI juga 

mengandung asam amino sistin dan taurin yang diperlukan 

untuk pertumbuhan otak bayi dan tidak terdapat dalam susu 

sapi. 

3) Lemak 

 Lemak dalam ASI lebih mudah dicerna dan diserap 

oleh bayi dibandingkan dengan lemak susu sapi karena ASI 

mengandung lebih banyak enzim pemecah lemak. Lemak 

ASI lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh, 

sedangkan lemak susu sapi lebih banyak mengandung 

asam jenuh dan rantai panjang. Penyerapan asam lemak tak 

jenuh lebih cepat di bandingkan dengan asam lemaak jenuh 

oleh bayi.ASI yang pertama keluar mengandung sekitar 1-

2% lemak dan terlihat encer. ASI berikutnya mengandung 3-

4 kali lebih banyak mengandung lemak. 

4) Vitamin dan Mineral 

 Vitamin merupakan nutrisi yang diperoleh tubuh dari 

luar.Hanya sedikit terdapat vitamin D dalam ASI.Vitamin D 

yang terlarut dalam air telah ditemukan didalam ASI, 
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meskipun fungsi vitamin merupakan tambahan terhadap 

vitamin D yang terlarut lemak. Sementara itu, Kadar mineral 

yang terdapat pada susu sapi 4 kali lebih banyak 

dibandingkan dengan ASI. Kadar mineral yang tinggi dapat 

menyebabkan cairan tubuh bayi lebih pekat dan member 

beban yang berlebihan pada ginjalnya yang masih belum 

sempurna fungsinya. 

5) Zat kekebalan tubuh  

 Selain mengandung zat gizi, ASI juga mengandung 

zat kekebalan yang membantu tubuh bayi melawan 

infeksi.Kandungan zat kekebalan dalam ASI telah 

disesuaikan dengan kebutuhan bayi. 

d. Pemberian  ASI  

Perawatan  payudara sangat penting dalam pemberian 

ASI dalam hal menjaga payudara agar tetap kering dan bersih, 

terutama bagian puting susu. Menggunakan BH yang 

menyokong payudara. Apabila puting susu lecet, oleskan 

kolostrum atau ASI yang keluar disekitar puting setiap kali 

selesai menyusui. Menyusui tetap di lakukan di mulai dari puting 

susu yang tidak lecet. Apabila lecet sangat berat, dapat di 

istirahatkan selama 24 jam ASI di keluarkan dan diminumkan 

menggunakan sendok. Bila hari pertama, ASI belum keluar bayi 

cukup di susukan selama 4-5 menit untuk merangsang produksi 
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ASI. Setelah produksi ASI cukup, bayi dapat  disusukan selama 

10-15 menit. Bayi dapat di susukan sambil duduk atau berdiri 

dengan posisi yang nyaman bagi ibu dan bayi. 

Menyusui bayi pada kedua payudara secara bergantian. 

Bayi yang sehat dapat mengosongkan payudara sekitar 5-7 

menit dan ASI dalam lambung bayi akan kosong kembali 

setelah 2 jam. Sebaiknya menyusui bayi tanpa di jadwalkan, 

karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya. Menyusui 

yang di jadwalkan akan berakibat kurang baik, karena isapan 

bayi yang sangat berpengaruh pada ransangan produksi ASI 

selanjutnya. Setiap menyusui di mulai dengan payudara yang 

terakhir disusukan  (Silalahi, 2005).  

Pada ibu yang bekerja dapat juga memberikan ASI 

Eksklusif pada bayi, tanpa ada cuti tambahan.Seringkali alasan 

pekerjaan membuat seorang ibu merasa kesulitan untuk 

memberikan ASI secara Eksklusif.Banyak diantaranya karena 

ketidaktahuan dan kurangnya minat untuk menyusui bayinya. 

Kuncinya dengan memberikan ASI perah selama ibu bekerja 

(Danuatmaja, 2007). 

e. Manajemen Laktasi  

Manajemen laktasi adalah segala upaya yang di lakukan 

untuk menunjang keberhasilan menyusui.Ruang lingkup 

manajemen laktasi di mulai dari masa kehamilan, setelah 
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persalinan, dan masa menyusui selanjutnya. Ruang lingkup 

manajemen laktasi periode postnatal pada ibu bekerja meliputi 

ASI Eksklusif, tehnik menyusui, memeras ASI, memberi ASI 

peras, menyimpan ASI peras (Siregar, 2009).  

Menurut (Siregar, 2009), adapun upaya-upaya yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Pada masa Kehamilan (antenatal)  

 Memberikan penerangaan dan penyuluhan tentang 

manfaat keunggulan ASI, manfaat menyusui baik bagi ibu 

maupun bayinya, disamping bahaya pemberian susu botol. 

Pemeriksaan kesehatan, kehamilan dan payudara/keadaan 

putting susu, apakah ada kelainan atau tidak. Disamping itu 

perlu dipantau kenaikan berat badan ibu hamil.Lakukan 

perawatan payudara mulai kehamilan umur enam bulan agar 

ibu mampu memproduksi dan memberikan ASI yang 

cukup.Memperhatikan gizi/makanan ditambah mulai dari 

kehamilan trisemester kedua sebanyak 1 1/3 kali dari 

makanan pada saat belum hamil.Menciptakan suasana 

keluarga yang menyenangkan.Dalam hal ini perlu 

diperhatikan keluarga terutama suami kepada istri yang 

sedang hamil untuk memberikan dukungan dan 

membesarkan hatinya. 
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2) Pada masa segera setelah persalinan (prenatal)   

Ibu dibantu menyusui 30 menit setelah kelahiran dan 

ditunjukkan cara menyusui yang baik dan benar, yakni: 

tentang posisi dan cara melekatkan bayi pada payudara ibu. 

Membantu terjadinya kontak langsung antara bayi-ibu 

selama 24 jam sehari agar menyusui dapat dilakukan tanpa 

jadwal. Ibu nifas dapat diberikan kapsul vitamin A dosis 

tinggi dalam waktu dua minggu setelah melahirkan. 

3) Pada masa menyusui selanjutnya (post-natal)   

Menyusui dilanjutkan secara ekslusif selama 6 bulan 

pertama usia bayi, yaitu hanya memberikan ASI saja tanpa 

makanan/minuman lainnya. Perhatikan gizi/makanan ibu 

menyusui, perlu makanan 1 ½ kali lebih banyak dari biasa 

dan minum minimal 8 gelas sehari.Ibu menyusui harus 

cukup istirahat dan menjaga ketenangan pikiran dan 

keberhasilan menyusui. Menghindarkan kelelahan yang 

berlebihan agar produksi ASI tidak terhambat. Pengertian 

dan dukungan keluarga terutama suami penting untuk 

menunjang.Rujuk ke Posyandu atau Puskesmas atau 

petugas kesehatan apabila ada permasalahan menysusui 

seperti payudara bengkak disertai demam. Menghubungi 

kelompok pendukung ASI terdekat untuk meminta 

pengalaman dari ibu-ibu lain yang sukses menyusui bagi 
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mereka. Memperhatikan gizi/makanan anak, terutama mulai 

bayi 6 bulan, berikan MP-ASI yang cukup baik kuantitas 

maupun kualitas. 

f. Faktor yang Mempengaruhi Produksi ASI  

1) Makanan Ibu  

Apabila ibu yang sedang menyusui bayinya tidak 

mendapat tambahan makanan, maka akan terjadi 

kemunduran dalam pembuatan ASI. Terlebih jika pada masa 

kehamilan ibu juga mengalami kekurangan gizi. Karena itu 

tambahan makanan bagi seorang ibu yang sedang 

menyusui anaknya mutlak diperlukan.Dan walaupun tidak 

jelas pengaruh jumlah air minum dalam jumlah yang cukup. 

Dianjurkan disamping bahan makanan sumber protein 

seperti ikan, telur dan kacang-kacangan, bahan makanan 

sumber vitamin juga diperlukan untuk menjamin kadar 

berbagai vitamin dalam ASI.  

Produksi ASI sangat dipengaruhi oleh makanan yang 

dimakan ibu, apabila makanan ibu secara teratur dan cukup 

mengandung gizi yang diperlukan akan mempengaruhi 

produksi ASI. Kelenjar pembuat ASI tidak dapat bekerja 

dengan sempurna tanpa makanan yang cukup.Untuk 

membentuk produksi ASI yang baik, makanan ibu harus 

memenuhi jumlah kalori, proten, lemak, dan vitamin serta 
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mineral yang cukup selain itu ibu dianjurkan minum lebih 

banyak kurang lebih 8-12 gelas/hari (Kristiyanasari, 2011). 

2) Ketentraman jiwa dan pikiran  

Produksi ASI sangat dipengaruhi oleh faktor kejiwaan, 

ibu yang selalu dalam keadaan tertekan, sedih, kurang 

percaya diri dan berbagai bentuk ketengangan emosional 

akan menurunkan volume ASI bahkan tidak akan terjadi 

produksi ASI. Untuk memproduksi ASI yang baik harus 

dalam keadaan tenang.Keberhasilan proses menyusui 

sangat tergantung pada adanya percaya diri ibu bahwa ia 

mampu menyusui atau memproduksi ASI yang cukup untuk 

bayinya. Kurangnya rasa percaya diri ibu akan 

menyebabkan terhambatnya refleks menyusui 

(Sulistyoningsih, 2011). 

3) Pengaruh Persalinan di Klinik Bersalin  

Banyak ahli mengemukakan adanya pengaruh yang 

kurang baik terhadap kebiasaan memberikan ASI pada ibu-

ibu yang melahirkan di rumah sakit atau klinik bersalin lebih 

menitik beratkan upaya agar persalinan dapat berlangsung 

dengan baik, ibu dan anak berada dalam keadaan selamat 

dan sehat.Masalah pemberian ASI kurang mendapat 

perhatian. Sering makanan pertama yang diberikan justru 

susu buatan atau susu sapi. Hal ini memberikan kesan yang 
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tidak mendidik pada ibu, dan ibu selalu beranggapan bahwa 

susu sapi lebih dari ASI. Pengaruh itu akan semakin buruk 

apabila disekeliling kamar bersalin dipasang gambar-gambar 

atau poster yang memuji penggunaan susu buatan.  

4) Penggunaan alat kontrasepsi yang mengandung estrogen 

dan progesteron.  

 Bagi ibu yang dalam masa menyusui tidak dianjurkan 

menggunakankontrasepsi pil yang mengandung hormon 

estrogen, karena hal ini dapat mengurangi jumlah produksi 

ASI bahkan dapat menghentikan produksi ASI secara 

keseluruhan oleh karena itu alat kontrasepsi yang paling 

tepat digunakan adalah alat kontrasepsi dalam rahim 

(AKDR) yaitu IUD atau spiral. Karena AKDR dapat 

merangsang uterus ibu sehingga secara tidak langsung 

dapat meningkatkan kadar hormon oxitoksin, yaitu hormon 

yang dapat merangsang produksi ASI (Kristiyanasari, 2011) 

g. Cara Pengeluaran ASI 

1) Memerah dengan menggunakan tangan  

 Memerah ASI biasanya dilakukan oleh ibu  yang 

bekerja, ibu sakit dan tidak dapat langsung menyusui 

bayinya, ASI keluar berlebihan sampai keluar memancar, 

dan bayi yang mempunyai masalah menghisap (misal : Bayi 

Berat Lahir Rendah/ BBLR) (Anik, 2009).  
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Menurut sulistywati, 2009 cara-cara mengeluarkan 

dengan menggunakan tangan ASI:  

a) Pemijatan (massage)  

 Pijatlah sel-sel produksi ASI dan saluran ASI mulai dari 

bagian atas payudara dengan gerakan memutar, dan 

pijatan  payudara dengan menekannya kearah dada. 

b) Penekanan (stroke)  

Tekanlah daerah payudara dari bagian atas hingga 

sekitar puting dan tekan dengan lembut, dengan jari 

seperti mengelitik. 

c) Menggunjang (shake)  

Gunjanglah payudara dengan arah memutar, gerakan 

graputasi ini akan membantu mengeluarkan ASI.  

2) Memerah dengan pompa  

Dengan pompa ASI, Ibu bisa memerah dengan lebih 

cepat dan mudah dibanding menggunakan 

tangan.Kendurkan otot dan saluran ASI di payudara Ibu 

dengan menaruh handuk hangat diatas payudara atau urut-

urut sebelumnya dan pastikan pompa sudah disterilkan 

sebelum dipakai.Lamanya memompa ASI sangat 

bergantung pada pompa yang digunakan.Pemerahan ASI 

bisa perlu waktu 15 - 45 menit dan tidak menyebabkan rasa 

sakit. 
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h. Keuntungan Pemberian ASI Eksklusif   

1) ASI Eksklusif meningkatkan kecerdasan  

Faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak yaitu 

faktor genetik dan faktor lingkungan.Faktor genetik atau 

faktor bawaan yang di turunkan oleh orang tua yang tidak 

dapat dimanipulasi ataupun direkayasa.Sedangkan faktor 

lingkungan merupakan faktor yang menentukan apakah 

faktor genetik akantercapai secara optimal.Faktor ini 

mempunyai banyak aspek dan dapat di manipulasi atau 

direkayasa. 

Secara garis besar terdapat tiga jenis kebutuhan 

untuk factor lingkungan, yaitu: Kebutuhan untuk 

pertumbuhan fisik dan otak (ASUH), Kebutuhan untuk 

perkembangan emosional dan spiritual (ASIH), serta 

Kebutuhan untuk perkembangan intelektual dan sosialisasi 

(ASAH).  

2) ASI Eksklusif dapat meningkatkan jalinan kasih sayang  

Bayi yang sering berada dalam dekapan ibu karena 

menyusu akan merasakan kasih sayang ibunya. Ia juga 

akan merasa aman dan tentram, terutama karena masih 

dapat mendengar detak jantung ibunya yang sudah ia kenal 

sejak dalam kandungan. Perasaan terlindunga dan di 

sayangi inilah yang menjadi dasar perkembangan emosi 
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bayi dan membentuk kepribadian yang percaya diri dan 

dasar spiritual yang baik. 

i. Faktor - faktor dalam Pelaksanan ASI Eksklusif  

1) Persiapan fsikologi Ibu  

Persiapan psikologis ibu sangat penting untuk 

menyusui sangat penting karena keputusan atau sikap  ibu 

yang positif tentang menyusui harus sudah ada pada saat 

kehamilan.Atau bahkan jauh sebelumnya.Langkah-langkah 

yang dapat di lakukan dalam mempersiapkan ibu secara 

psikologis/kejiwaan untuk menyusui (Anik, 2009). 

2) Upaya meningkatkan produksi ASI 

Pada masa hamil dapat di anjurkan meningkatkan gizi 

dan kesehatan ibu.Menggunakan BH yang bentuknya 

menyokong dan ukuran sesuai dengan payudara. 

Memeriksa payudara dan puting susu ( Anik, 2009). 

Sesudah melahirkan ibu dapat langsung menyusui 

banyinya 1 jam pertama segera setelah melahirkan. 

Menyusui bayi setiap 2 jam siang dan malam hari dengan 

lama menyusui 10-15 menit di setiap payudara ( Sulistywati, 

2009).  

j. Upaya Memperbanyak ASI 

Menurut Sudaryati dkk (2005) upaya memperbanyak ASI adalah 

sebagai berikut: 
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1. Pada minggu-minggu pertama harus lebih sering menyusui 

untuk merangsang produksinya. 

2. Berikan bayi, kedua buah dada ibu tiap kali menyusui, juga  

untuk merangsang produksinya. 

3. Biarkan bayi mengisap lama pada tiap buah dada. Makin  

banyak dihisap makin banyak rangsangannya. 

4. Jangan terburu-buru memberi susu formula pada bayi 

sebagai tambahan. 

Perlahan-lahan ASI akan cukup diproduksi.  

5. Ibu dianjurkan minum yang banyak (8-10 gelas/hari) baik 

berupa susu maupun air putih. Karena ASI yang diberikan 

pada bayi mengandung banyak air. 

6. Makanan ibu sehari-hari harus cukup dan berkualitas, baik 

untuk menunjang pertumbuhan dan menjaga kesehatan 

bayinya. Ibu yang sedang menyusui harus dapat tambahan 

energi, protein, maupun vitamin, dan mineral. 

7. Ibu harus banyak istirahat dan banyak tidur, keadaan tegang 

dan kurang tidur dapat menurunkan produksi ASI. 

8. Bilamana jumlah ASI yang diproduksi tidak cukup, maka 

dapat dicoba dengan pemberian obat pada ibu, seperti tablet 

Moloco B12 untuk menambah produksi ASInya. 
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2. Tinjauan umum tentang pengetahuan 

a. Pengertian  

Menurut Notoatmodjo (2012), bahwa pengetahuan 

adalah merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui panca indera, penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba.Sebagian besar 

pengetahuan merupakan hal yang sangat utuh terbentuknya 

tindakan seseorang (over behavior). Karena dalam penelitian 

ternyata perilaku yang disadari oleh pengetahuan akan lebih 

langgeng dari pada perilaku yang tidak di dasari oleh 

pengetahuan. 

Pengetahuan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor 

pendidikan formal. Pengetahuan sangat erat hubungannya 

dengan pendidikan, dimana diharapkan bahwa dengan 

pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas 

pula pengetahuannya. Akan tetapi perlu ditekankan, bukan 

berarti seseorang yang berpendidikan rendah mutlak 

berpengetahuan rendah pula.Pengetahuan seseorang tentang 

suatu objek mengandung dua aspek, yaitu aspek positif dan 

negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap 

seseorang semakin banyak aspek positif dan objek yang 
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diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap 

objek tertentu (Dewi & Wawan, 2010). 

b. Tingkat Pengetahuan  

Menurut Notoatmodjo (2012), bahwa pengetahuan yang 

mencakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu: 

1) Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang 

telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam 

pengetahuan tingkatan ini adalah mengingat kembali 

(Recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan 

yang dipelajari merupakan tingkatan pengetahuan yang 

paling rendah. 

2) Memahami (Comprehention) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan 

dapat menginterprestasikan materi tersebut secara benar, 

orang yang telah paham terhadap objek suatu materi harus 

dapat menjelaskan, menyimpulkan, dan meramalkan 

terhadap objek yang dipelajari. 

3) Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi 

sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan aplikasi atau 
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penggunaan hukum-hukum, rumus, metode prinsip dan 

sebagainya dalam konteks atau situasi lain. 

4) Analisis (Analysis) 

Kemampuan untuk melakukan penyelidikan terhadap 

suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

untuk menjabarkan suatu materi dalam struktur organisasi. 

5) Sintesis (Synthesis) 

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan 

untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian 

didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata 

lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun 

formulasi yang ada. 

6) Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk 

melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi 

atau objek. Penilaian lain berdasarkan suatu kriteria yang 

ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang telah 

ada. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

1) Faktor Internal  

a. Umur 

Umur adalah lamanya hidup yang dihitung sejak 

lahir sampai saat ini. Umur merupakan periode terhadap 
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pola-pola kehidupan yang baru, semakin bertambahnya 

umur akan mencapai usia reproduksi (Notoatmodjo, 

2008). 

b. Pendidikan 

Pendidikan merupakan proses untuk menumbuh 

kembangkan seluruh kemampuan dan perilaku 

seseorang yang terjadi melalui pengajaran. Pendidikan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang karena dapat membuatnya 

untuk lebih mudah menerima ide-ide atau teknologi baru 

dalam mengantisipasi tingkat kebutuhan masyarakat 

yang semakin menuntut kualitas. Perubahan yang cepat 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sangat dibutuhkan yang berpengetahuan baik yang 

didapatkan dari proses selama mengikuti pendidikan. 

Tingkat pendidikan merupakan faktor yang 

mempengaruhi persepsi seseorang untuk menerima 

informasi yang semakin baik. 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk 

mengembangkan kepribadian, kemampuan di dalam dan 

di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Makin 

tinggi pendidikan seseorang makin mudah seseorang 

tersebut menerima informasi(Notoatmodjo, 2008). 
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c. Pekerjaan  

Pekerjaan adalah aktivitas yang dilakukan 

seseorang setiap hari dalam menjalani kehidupannya. 

Seseorang yang bekerja di luar rumah cenderung 

memiliki akses yang baik terhadap informasi 

dibandingkan sehari-hari berada di rumah.  

2) Faktor Eksternal  

a) Faktor lingkungan  

lingkungan merupakan suatu kondisi yang ada 

disekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat 

mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau 

kelompok. 

b) Sosial Budaya  

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat 

dapat mempengaruhi dari sikap dalam menerima 

informasi. 

B. Landasan Teori 

Air susu ibu (ASI) adalah cairan putih yang dihasilkan oleh 

kelenjar payudara ibu melalui proses menyusui. Secara alamiah, ia 

mampu menghasilkan ASI. Air susu ibu merupakan makanan yang 

telah disiapkan untuk calon bayi saat ia pada masa kehamilan. Pada 

masa kehamilan ibu, hormon tertentu merangsang payudara untuk 
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memperbanyak saluran-saluran air susu dan kelenjar-kelenjar air susu 

(Khasanah, 2011). 

Menurut Notoatmodjo (2012), bahwa pengetahuan adalah 

merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu.Penginderaan terjadi 

melalui panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan 

raba.Sebagian besar pengetahuan merupakan hal yang sangat utuh 

terbentuknya tindakan seseorang (over behavior). Karena dalam 

penelitian ternyata perilaku yang disadari oleh pengetahuan akan lebih 

langgeng dari pada perilaku yang tidak di dasari oleh pengetahuan. 

Pengetahuan ibu sangat mendukung keberhasilan 

memperbanyak Air Susu Ibu (ASI). Semakin tinggi pengetahuan 

seseorang maka cenderung mendorong orang untuk 

mengklasifikasikan hasil dari pengetahuan tersebut, semakin 

bertambahnya umur seseorang maka akan semakin bertambah 

pengetahuannya pula, makin tinggi pendidikan seseorang sangat 

mempengaruhi pembentukan sikap, pemahaman akan baik buruknya, 

garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

demikian juga pekerjaan, seseorang yang bekerja diluar rumah 

cenderung lebih mudah mendapatkan informasi dan mudah 

memperoleh pengetahuan dari pada seseorang yang hanya bekerja di 

rumah saja (Notoatmodjo, 2008).   

 



32 
 

 

C. Kerangka konsep 

Berdasarkan uraian teori dalam rumusan masalah di atas, maka 

penulis mengembangkan kerangka konsep sebagai berikut : 

Variabel Independen    Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan : 

: Garis penghubung variabel yang diteliti 

:  Variabel independen yang diteliti 

:  Variabel dependen yang diteliti 

  Gambar 1 :kerangka konsep penelitian 

 

 

 

 

 

Umur 

Pendidikan 
Pengetahuan ibu tentang 

upaya memperbanyak ASI 

pekerjaan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 

yakni untuk mendeskripsikan pengetahuan ibu tentang upaya 

memperbanyak ASI di Wilayah Kerja Puskesmas Puuwatu Kota 

Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017. 

B. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas 

Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017. 

C.  Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan tanggal 8 – 23 mei 2017. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua ibu yang 

mempunyai bayi yang diberikan ASI 0-2 tahun yang datang 

berkunjung  di Wilayah Kerja Puskesmas Puuwatu Kota Kendari 

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 sebanyak 300 orang. 

2. Sampel 

 Sampel dalam penelitian ini adalah ibu yang memberikan 

ASI 0-2 tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Puuwatu Kota Kendari 

Provinsi Sulawesi TenggaraTahun 2016. 
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Besar sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

 
  qpZNd

qpZN
n

.1

..
22

2


  

Keterangan: 

n =  jumlah sampel 

N =  jumlah populasi 

p  =  estimator proporsi populasi (0.05) 

q  =  1,0 – p 

Z2 = 1.96 

d  =  0.05 

Sehingga didapatkan: 

  qpZNd

qpZN
n

.1

..
22

2


  

   
       05,0105,0.96,1130005,0

05,0105,0.96,1300
22

2




n  

 
    95,0.05,0.842,32990025,0

95,0.05,0.842,3300


n  

182495,07475,0

7485,54


n  

929995,0

7485,54
n  

86,58n  ≈ 59 responden 
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Untuk menentukan sampel maka digunakan teknik accidental 

sampling yaitu suatu teknik penetapan sampel yang dilakukan 

secara kebetulan, dimana orang yang ditemui berkunjung ke 

Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Puuwatu Kota Kendari 

Provinsi Sulawesi Tenggara secara kebetulan ditetapkan sebagai 

sampel (Arikunto, 2010). 

E. Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu: 

1. Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 

umur, pendidikan, dan pekerjaan ibu. 

2. Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini yaitu 

pengetahuan ibu menyusui tentang upaya memperbanyak ASI. 

F. Definisi Operasional 

1. Air Suusu Ibu (ASI) 

 Air susu ibu (ASI) adalah cairan putih yang dihasilkan oleh 

kelenjar payudara ibu melalui proses menyusui. Secara alamiah, ia 

mampu menghasilkan ASI. Air susu ibu merupakan makanan yang 

telah disiapkan untuk calon bayi saat ia pada masa kehamilan. 

Pada masa kehamilan ibu, hormon tertentu merangsang payudara 

untuk memperbanyak saluran-saluran air susu dan kelenjar-

kelenjar air susu (Khasanah, 2011). 

 

 



36 
 

 
 

2. Pengetahuan 

 Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan ibu menyusui mengenai cara memperbanyak ASI 

pada bayi yang dapat dinilai melalui pertanyaan melalui kuisioner, 

yang meliputi manfaat pembarianASI, faktor yang mempengaruhi 

produksi ASI, dan upaya memperbanyak ASI. 

Kriteria objektif : 

Baik : Bila skor yang diperoleh 76-100% 

Cukup : Bila skor yang diperoleh 56-75% 

Kurang : Bila skor yang diperoleh 0-55% (Notoatmodjo, 2012). 

3. Umur  

Umur adalah usia responden saat penelitian dilakukan, dengan 

kategori: 

a. < 20 tahun 

b. 20 – 35 tahun 

c. > 35 tahun (Depkes RI, 2009). 

4.  Pendidikan  

 Pendidikan adalah jenis pendidikan formal yang terakhir 

yang diselesaikan oleh responden, dengan kategori: 

a. Pendidikan Dasar : SD dan SMP 

b. Pendidikan Menengah: SMA Sederajat 

c. Perguruan Tinggi: Diploma dan Sarjana (UU No. 20 Tahun 

2003). 
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5. Pekerjaan  

 Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas responden 

sehari-hari, dengan kategori: 

a. Pegawai Negeri 

b. Pegawai Swasta 

c. Wiraswasta 

d. IRT (Ibu Rumah Tangga) (Notoatmodjo, 2012). 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data 

adalah kuesioner.Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang sudah 

tersusun dengan baik, matang, dimana responden tinggal bemberikan 

jawaban atau dengan memberikan tanda-tanda tertentu (Notoatmodjo, 

2010). Kuesioner dalam penelitian ini terdapat 20 nomor pertanyaan, 

dimana terdapat 2 nomor pertanyaan negatif (salah) dan 18 

pertanyaan positif (benar) dan pemberian nilai 1 untuk jawaban yang 

benar dan 0 untuk jawaban yang salah. 

Berdasarkan kuesioner yang telah dipaparkan peneliti kriteria 

keberhasilan untuk mencapai nilai adalah sebagai berikut : 

a. baik : 76 – 100% dimana responden harus menjawab pertanyaan 

kuesioner minimal 16 benar. 

b. Cukup : 56 – 75% dinama responden harus menjawab pertanyaan 

kuesioner minimal 12 benar. 
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c. Kurang 0 – 55% dimana responden harus menjawab pertanyaan 

kuesioner minimar 11 benar. 

H. Prosedur Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini terdiri dari primer, yaitu data yang 

langsung diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan 

mengenakan alat ukur atau alat pengambilan data langsung pada 

subyek sebagai sumber informasi yang di cari.Adapun data sekunder 

yang diambil pada penelitian ini didapatkan dari data registrasi bayi 

yang di berikan ASI Eksklusif di Puskesmas Puuwatu Kota Kendari 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 

I. Pengelolaan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara: 

1. Pengeditan (editing) 

 Editing dimaksudkan untuk meneliti tiap daftar pertanyaan 

yang diisi agar lengkap untuk mengoreksi data yang meliputi 

kelengkapan pengisian atau jawaban yang tidak jelas, sehingga jika 

terjadi kesalahan atau kekurangan data dapat dengan mudah 

terlihat dan segera dilakukan perbaikan. Proses editing dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara mengecek kelengkapan 

kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan bahwa 

seluruh pertanyaan dalam kuesioner telah diisi sesuai dengan 

petunjuk sebelum menyerahkan kuesioner. 
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2. Pengkodean (coding) 

 Setelah data terkumpul dan selesai diedit di lapangan, tahap 

berikutnya adalah mengkode data, yaitu melakukan pemberian 

kode untuk setiap pertanyaan dan jawaban dari responden untuk 

memudahkan dalam pengolahan data. Pengkodean yang dilakukan 

oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan memberi nomor yang 

mewakili dan berurutan pada tiap kuesioner sebagai kode yang 

mewakili identitas responden dan memberikan kode pada setiap 

jawaban responden. 

3. Pemberian skor (scoring) 

 Skoring adalah memberikan penilaian terhadap item-item 

yang perlu diberi penilaian atau skor. 

4. Pemasukan data (entry) 

 Entry data adalah proses memasukkan data-data dalam 

tabel berdasarkan variabel penelitian.  

5. Tabulasi (tabulating) 

 Tabulating dilakukan dengan memasukkan data ke dalam 

tabel yang tersedia kemudian melakukan pengukuran masing-

masing variabel (Sugiyono, 2008). 
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J. Analisis Data 

Analisa data dilakukan secara manual dengan menggunakan 

kalkulator, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi 

disertai penjelasan-penjelasan. Sedangkan dalam pengolahan data 

maka digunakan rumus: 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

f   : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N :Number Of Cases (jumlah frekuensi atau banyaknya individu) 

P : Angka persentase (Sugiyono, 2008). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian 

1. Keadaan Umum 

Puskesmas Puuwatu pertama kali didirikan pada tahun 1983 

dengan status sebagai puskesmas pembantu, kemudian pada 

tahun 1986 Puskesmas Puuwatu berubah menjadi puskesmas 

induk untuk wilayah Kecamatan Puuwatu. Pada tahun 2005 

Puskesmas Puuwatu berubah dan beralih tipe dari Puskesmas 

induk menjadi Puskesmas Plus sampai sekarang. 

2. Keadaan Geografis 

Puskesas Puuwatu merupakan salah satu pusat pelayanan 

kesehatan di wilayah Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dengan 

luas wilayah 10,09 Ha yang berada di Kelurahan Puuwatu. 

Puskesmas puuwatu memiliki 6 wilayah kerja yaitu Kelurahan 

Puuwatu, Kelurahan Watulondo, Kelurahan Punggolaka, Kelurahan 

Lalodati, Kelurahan Abeli Dalam dan Kelurahan Tobuuha. Adapun 

batas-batas wilayah kerja Puskesas Puuwatu sebagai berikut : 

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Wawombalata 

b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lepo-lepo 

c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Mandonga 

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sampara
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Wilayah kerja Puskesmas Puuwatu meliputi 6 kelurahan 

diantaranya : 

a. Kelurahan Puuwatu 

b. Kelurahan Watulondo 

c. Kelurahan Tobuuha 

d. Kelurahan Punggolaka 

e. Kelurahan Lalodati 

f. Kelurahan Abeli Dalam 

Jarak Puskesmas Puuwatu dengan Pusat Pemerintahan yaitu 

kurang lebih 9 km. 

1) Status dan kedudukan 

Status dan kedudukan Puskesmas Puuwatu Kota Kendari 

adalah sebagai Puskesmas yang melayani rawat jalan dan 

rawat inap.Puskesmas ini merupakan inti pelayanan kesehatan 

di lingkungan pemerintah Kota Kendari yang berada dibawah 

naungan Dines Kesehatan Kota Kendari bertanggung jawab 

kepada Walikota Kendari. 

2) Sarana 

Sarana yang tersedia di Puskesas Puuwatu adalah : 

a. Ruang kepala puskesmas 

b. Ruang Tata Usaha 

c. Ruang Poli Umum 

d. Ruang Poli Anak 
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e. Ruang Poli Gigi 

f. Ruang Farmasi 

g. Ruang Kesling, Promkes, Imunisasi, P2M, 

h. Ruang KIA / KB 

i. Ruang Laboratorium 

Berikut distribusi jenis sarana kesehatan yang ada di puskesmas 

puuwatu pada tahun 2016 dapat terlihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1. Jumlah dan Jenis Sarana Kesehatan Tahun 2016 

No Jenis Sarana Kesehatan Jumlah 

1. Sarana kesehatan pemerintah 
- Puskesmas Induk 
- Puskesmas Pembantu 
- Rumah Sakit Pemerintah 

 
1 
1 
1 

2. Sarana Kesehatan Bersumber Daya 
Masyarakat 
- Posyandu Balita 
- Posyandu Lansia 
- Pos Kesehatan Kelurahan 
- Bidan Praktek Swasta 
- Klinik Pratama 

 
 

17 
4 
2 
2 
3 

Sumber: Data Primer, Puskesmas Puuwatu Tahun 2016. 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dan 

jenis sarana kesehatan tahun 2016 untuk sarana kesehatan 

pemerintah sebanyak 2 sarana, diantaranya Puskesmas Induk, 

Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit Pemerintah masing-

masing 1 sarana. Sedangkan sarana kesehatan bersumber daya 

masyarakat diantaranya Posyandu Balita sebanyak 17 sarana, 

Posyandu Lansia sebanyak 4 sarana, Pos Kesehatan Kelurahan 
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dan Bidan Praktek Swasta masing-masing 2 sarana, dan Klinik 

Pratama 3 sarana. 

Tenaga Kesehatan di Puskesmas Puuwatu dapat di lihat 

pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 2. Jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan Puskesmas  
     Puuwatu Tahun 2016 

No Jenis Tenaga 
Status Ketenagaan 

Jumlah 
PNS PTT Honorer Sukarela 

1. Dokter Umum. 2 - 1 - 3 

2. Dokter Gigi. 2 - - - 2 

3. Sarjana Farmasi, 
Apoteker 

1 - - 1 2 

4 Asisten Apoteker 2 - - - 2 

5 Sarjana 
Keperawatan 

7 - - 9 16 

6 Sarjana Gizi 1 - - - 1 

7 Sarjana Kesmas 11 - 2 4 17 

8 S2. Kespro   2 - - - 2 

9 D IV  Kebidanan 1 -  - 1 

10 D III 
Keperawatan. 

9 - 5 26 40 

11 D III Kebidanan. 5 - - 24 29 

12 D III Kesling 3 - - 1 4 

13 D III Gizi 7 - - 1 8 

14 D III Komputer - - 1 - 1 

15 D III Gigi - - - - 0 

16 DIII Analis - - - 1 1 

17 D III Farmasi 1 - - - 1 

18 SPK 8 - - - 8 

19 D I Bidan. 2 - - - 2 

20 SPPM 1 - - - 1 

21 Pekarya 2 - - - 2 

22 SPAG 2 - - - 2 

23 SPPH 1 - - - 1 

24 SMF 1 - - - 1 

25 SPRG 3 - - - 3 

24 SMA 2 - 4 3 9 

J U M L A H 76 - 13 70 159 

Sumber : Data Primer Puskesmas Puuwatu Tahun 2016 
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B. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Puuwatu Kota Kendari sejak tanggal 8 - 23 Juni 2017 terdapat 59 ibu 

yang memiliki bayi yang diberikan ASI 0 – 2 tahun yang di jadikan 

sampel dalam penelitian pengetahuan ibu tentang upaya 

memperbanyak ASI. Dalam penelitian ini dinilai dengan cara 

melakukan wawancara menggunaan kuesioner. Setelah data tersebut 

dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan sesuai tujuan penelitian, 

selanjutnya dibahas dalam bentuk tabel disertai penjelasan, sebagai 

beriut : 

Tabel 3. Distribusi Pengetahuan Ibu Tentang Upaya 
Memperbanyak ASI Di Wilayah Kerja Puskesmas 
Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun 2017  

 

No  Pengetahuan Jumlah % 

1 Baik 44 74,58 

2 Cukup  12 20,34 

3 Kurang  3 5,08 

Jumlah  59 100 

 Sumber : Data Primer Terolah Tahun 2017 

Tabel 3 menggambarkan bahwa dari 59 orang ibu yang memiliki 

bayi yang diberikan ASI 0 – 2 tahun yang dijadikan sampel terdapat 44 

orang (74,58%) yang mempunyai pengetahuan baik, 12 orang 
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(20,34%) yang mempunyai pengetahuan cukup dan 3 orang (5.08%) 

yang mempunyai pengetahuan kurang. 

Tabel 4. Distribusi Pengetahuan Ibu Tentang Upaya 
Memperbanyak ASI Berdasarkan Karakteristik Umur Di 
Wilayah Kerja Puskesmas  Puuwatu Kota Kendari 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 

 

No 

 

Umur 

Pengetahuan  

Jumlah Baik Cukup Kurang 

n % n % n % n % 

1 < 20 tahun 3 5,08 2 3,39 - - 5 8,47 

2 20 – 35 tahun 37 62,72 6 10,17 3 5,08 46 77,97 

3 > 35 tahun 4 6,78 4 6,78 - - 8 13,56 

Jumlah 44 74,58 12 20,34 3 5,08 59 100 

  Sumber : Data Primer Terolah Tahun 2017 

 Tabel 4 menggambarkan bahwa dari 44 ibu yang memiliki 

bayi yang diberikan ASI 0 – 2 tahun yang mempunyai pengetahuan 

baik yang paling banyak terdapat pada umur 20 – 35 tahun yakni 37 

orang (62,72%), dari 12 orang yang mempunyai pengetahuan cukup 

yang paling bayak terdapat pada umur 20 – 35 tahun yakni 6 orang 

(10,17%), dan dari 3 orang yang mempunyai pengetahuan kurang 

terdapat pada umur 20 – 35 tahun yakni 3 orang (5,08%). 

 

 



47 
 

 

Tabel 5. Distribusi Pengetahuan Ibu Tentang Upaya 
Memperbanyak ASI Berdasarkan Karakteristik 
Pendidikan Di Wilayah Kerja Puskesmas  Puuwatu Kota 
Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 

 

No 

 

Pendidikan 

Pengetahuan  

Jumlah Baik Cukup Kurang 

n % n % n % N % 

1 Pendidikan 

dasar 

12 20,34 9 15,26 3 5,08 24 40,68 

2 Pendidikan 

menengah 

16 27,12 3 5,08 - - 19 32,20 

3 Perguruan 

tinggi 

16 27,12 - - - - 16 27,12 

Jumlah 44 74,58 12 20,34 3 5,08 59 100 

  Sumber : Data Primer Terolah Tahun 2017 

Tabel 5 menggambarkan bahwa dari 44 ibu yang memiliki bayi 

yang diberikan ASI 0 - 2 tahun yang mempunyai pengetahuan baik 

yang paling banyak terdapat pada pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi yakni 16 orang (27,12%), dan dari 12 orang yang 

mempunyai pengetahuan cukup terdapat pada pendidikan dasar yakni 

9 orang (15,26%), kemudian dari 3 orang yang mempunyai 

pengetahuan kurang terapat pada pendidikan dasar yakni 3 orang 

(5,08%). 
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Tabel 6. Distribusi Pengetahuan Ibu Tentang Upaya 
Memperbanyak ASI Berdasarkan Karakteristik 
Pekerjaan Di Wilayah Kerja Puskesmas  Puuwatu Kota 
Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 

 

No Pekerjaan Pengetahuan jumlah 

Baik Cukup Kurang 

n % n % n % N % 

1 Pegawai negeri 4 6,78 - - - - 4 6,78 

2 Swasta 10 16,95 - - - - 10 16,95 

3 Wiraswasta - - - - - - - - 

4 IRT 30 50,85 12 20,34 3 5,08 45 76,27 

Jumlah 44 74,58 12 20,34 3 5,08 59 100 

  Sumber : Data Primer Terolah Tahun 2017 

Tabel 6 menggambarkan bahwa dari 44 ibu yang memiliki bayi 

yang diberikan ASI 0 –2 tahun yang mempunyai pengetahuan baik 

yang paling banyak terdapat pada pekerjaan IRT yakni 30 orang 

(50,85%), dari 12 orang yang mempunyai pengetahuan cukup yang 

paling banyak terdapat pada pekerjaan IRT yakni 12 orang ( 20,34%), 

dan dari 3 orang yang mempunyai pengetahuan kurang terdapat pada 

pekerjaan IRT yakni 3 orang (5,08%). 
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C. Pembahasan 

Setelah melakukan penelitian mengenai pengetahuan ibu 

tentang upaya memperbanyak ASI di wilayah kerja puskesmas 

puuwatu kota kendari provinsi Sulawesi tenggara tahun 2017 dari 59 

responden di dapatkan hasil penelitian bahwa banyak ibu-ibu yang 

mengetahui tentang upaya memperbanyak ASI, yang pengetahuan 

baik 44 (74,58%) orang, yang pengetahuan cukup 12 (20,34%) orang, 

sedangkan yang pengetahuan kurang 3 (5,08%) orang, maka lebih 

jelasnya secara lebih terperinci hasil penelitian tersebut dapat dibahas 

sebagai berikut: 

1. Pengetahuan ibu tentang upaya memperbanyak ASI berdasarkan 

umur 

Keseluruhan hasil penelitian tentang pengetahuan ibu 

setelah di gunakan pengukuran standar pengetahuan terhadap 

upaya memperbanyak ASI yang dilakukan dengan menjumlahkan 

total skore sample penelitian berdasarkan kuesioner yang tersedia, 

menunjukan bahwa pengetahuan ibu di pengaruhi oleh tingkat 

umur, di mana dari 44 orang yang berpengetahuan baik terdapat  3 

orang (5,08) ibu yamg berumur > 20 tahun, 37 orang (62.72%) dari 

ibu yang berumur 20-35 tahun, dan 4 (6,77%) orang  dari ibu yang 

berumur >35 tahun sedangkan ibu yang berpengetahuan kurang 

terdapat 3 (5,08%) orang dari ibu yang berumur 20-35 tahun. 
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Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Farida (2012), 

tentang pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif dimana, 

menunjukan bahwa pengetahuan ibu dipengaruhi oleh tingkat 

umur, dimana dari 17 orang ibu yang berpengetahuan baik terdapat 

12 (32,43%) yang berumur 20 -35 tahun dan 5 (13,52%) yang 

berumur > 35 tahun, kemudian dari 20 orang ibu yang 

berpengetahuan kurang terdapat  2 orang (5,4%) ibu yang berumur 

< 20 tahun,  serta 15 orang( 40,55%) ibu yang berumur 20 – 35 

tahun dan 3 orang (8,10%) ibu yang berumur > 35 tahun. 

Berdasarkan hasil di atas didapatkan bahwa kelompok umur 

20-35 tahun ibu yang memiliki bayi yang diberikan ASI 0 –2 tahun 

paling banyak memiliki pengetahuan baik dimana seperti yang 

diutarakan Notoadmodjo (2008) bahwa Umur adalah lamanya hidup 

yang dihitung sejak lahir sampai saat ini. Umur merupakan periode 

terhadap pola-pola kehidupan yang baru, semakin bertambahnya 

umur akan mencapai usia reproduksi. Artinya semakin tinggi umur 

seseorang maka akan semakin baik pula pengetahuannya tentang 

suatu objek. 

2. Pengetahuan tentang upaya memperbanyak ASI ditinjau dari 

pendidikan 

Ditinjau dari tingkat pendidikan dimana terdapat 44 orang 

(74,58%) yang berpengetauan baik, terdapat 12 orang (20,34) dari 

ibu yang berpendidikan dasar, serta terdapat 16 orang ( 27,12%) 
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dari ibu yang berpendidikan menengah, dan 16 orang (27,12%) dari 

ibu yang berpendidikan perguruan tinggi, kemudian dari 3 orang 

(5,08) yang berpengetahuan kurang terdapat pada ibu yang 

berpendidkan dasar. 

Berdasarkan hasil di atas didapatkan ibu dengan pendidikan 

tinggi mempunyai pengetahuan yang baik, hal ini dapat 

dikarenakan makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah 

orang tersebut untuk menerima informasi. Sedangkan ibu yang 

berpengetahuan kurang dikarenakan oleh pendidikan ibu yang 

kurang. Perihal dengan hal ini, Pendidikan adalah suatu usaha 

untuk mengembangkan kepribadian, kemampuan di dalam dan di 

luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Makin tinggi 

pendidikan seseorang makin mudah seseorang tersebut menerima 

informasi tentang upaya memperbanyak ASI (Notoatmodjo, 2008). 

Pengetahuan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor pendidikan 

formal. Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, 

dimana diharapkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka 

orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Akan 

tetapi perlu ditekankan, bukan berarti seseorang yang 

berpendidikan rendah mutlak berpengetahuan rendah pula. 

Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua 

aspek, yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini yang akan 

menentukan sikap seseorang semakin banyak aspek positif dan 
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objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif 

terhadap objek tertentu (Dewi & Wawan, 2010). 

3. Pengetahuan ibu tentang upaya memperbanyak ASI ditinjau dari 

tingkan pekerjaan 

Ditinjau dari tingkat pekerjaan, dimana terdapat 44 orang ibu 

yang berpengetahuan baik, terdapat 4 orang (6,78%) dari ibu yang 

pekerja sebagai pegawai negeri, serta 10 orang (16,95%) dari ibu 

yang bekerja swasta, dan 30 0rang (50,85%) dari ibu yang tidak 

bekerja (ITR), kemudian 3 orang (5,08) yang berpengetahuan 

kurang terdapat pada ibu yang tidak bekerja. 

Berdasarkan hal tersebut diatas didapatkan bahwa ibu yang 

tidak bekerja dominan berpengetahuan baik dari pada 

berpengetahuan kurang, dengan hal ini dalam penelitian ini 

menemukan bahwa ternyata tidak selamanya pekerjaan 

mempengaruhi pengetahuan, dinama berdasarkan teori yang 

dikemukan oleh Notoajmodjo (2008) Pekerjaan adalah aktivitas 

yang dilakukan seseorang setiap hari dalam menjalani 

kehidupannya. Seseorang yang bekerja di luar rumah cenderung 

memiliki akses yang baik terhadap informasi dibandingkan sehari-

hari berada di rumah.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pengetahuan tentang upaya memperbanyak ASI sebagian besar 

berpengetahuan baik 44 (74,58) ketimbang berpengetahuan kurang 

3 (5,08). 

2. Ibu yang mepunyai bayi yang diberikan ASI 0 - 2 tahun yang 

memiliki pengetahuan baik pada ibu yang berumur 20 – 35 tahun 

dengan jumlah 37 (62,72) orang, dan pengetahuan kurang tertinggi 

pada ibu yang berumur 20 – 35 tahun dengan jumlah 3 (5,08) 

orang. 

3. Ibu yang mempunyai bayi yang diberikan ASI 0 – 2 tahun yang 

memiliki pengetahuan baik tertinggi pada pendidikan penengah dan 

perguruan tinggi yaitu 16 (27,12) dan pengetahuan kurang tertinggi 

pada pendidikan dasar yaitu 3 (5,08) orang. 

4. Ibu yang mempunyai bayi yang diberikan ASI 0 – 2 tahun yang 

memiliki pengetahuan baik tertinggi pada ibu rumah tangga (IRT) 

yaitu 30 (50,85) dan pengtahuan kurang tertinggi pada ibu rumah 

tangga (IRT) yaitu 3 (5,08). 
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B. Saran 

1. Bagi petugas kesehatan 

a. Diharapkan kepada Petugas kesehatan dalam pemberian 

informasi maupun penyuluhan lebih mengfokuskan pada ibu 

yang berpendidikan dasar 

b. Diharapkan pada petugas kesehatan untuk mempertahankan 

pelayanan tentang pemberian informasi agar lebih banyak lagi 

ibu yang berpengetahuan baik 

2. Bagi institusi pendidikan 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan 

atau tambahan kepustakaan bagi pembaca atau peneliti 

selanjutnya 

3. Bagi mahasiswa kebidanan 

 Bagi penelitian selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini 

dapat dikembangkan lagi serta mencari faktor-faktor penyebab 

lainnya 

4. Bagi responen 

 Diharapkan bagi yang masih mempunyai pengetahuan 

cukup dan kurang agar lebih aktif mencari informasi pada teman, 

tetangga maupun petugas kesehatan. 
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Lampiran 1. 
 

SURAT PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER 
 

Lampiran  : 1 (satu) berkas 

Perihal  : Permohonan Pengisian Kuesioner 

Kepada Yth. 

Saudara…………………. 

Di – 

 Puskesmas Puuwatu 

Dengan hormat, 
 Dalam rangka penulisan Karya Tulis ilmiah yang berjudul 
“Pengetahuan Ibu Tentang Upaya Memperbanyak ASI di Wilayah 
Kerja Puskesmas Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara 
tahun 2017”, maka saya memohon dengan hormat kepada saudara untuk 
menjawab beberapa pertanyaan kuesioner (angket penilaian) yang telah 
disediakan jawaban saudara diharapkan objektif (diisi apa adanya). 
 Kuesioner ini bukan tes psikologi, maka dari itu saudara tidak perlu 
takut atau ragu-ragu dalam memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya. 
Artinya, semua jawaban yang saudara berikan adalah benar dan jawaban 
yang diminta adalah sesuai dengan kondisi yang terjadi. Oleh karena itu, 
data dan identitas saudara akan dijamin kerahasiaannya. 
 Demikian atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima 
kasih. 

Kendari,    Juni 2017 
               Ttd 

 
             
……………………. 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 2. 
LEMBAR KUESIONER 

 
Pengetahuan Ibu Tentang Upaya Memperbanyak ASI di Wilayah Kerja 

Puskesmas Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara 
 tahun 2017 

 
Identitas responden 

1. Nama  : …………………… 

2. Umur  : ………… Tahun 

3. Agama  : …………………… 

4. Pendidikan : …………………… 

5. Pekerjaan : …………………… 

6. Alamat  : …………………… 

Tingkat pengetahuan 

No  Pernyataan  Ya  Tidak 

 
1.  

Makanan yang mengandung protein seperti ikan, 
telur, dan kacang-kacangan di anjurkan untuk ibu 
mengonsumsinya pada saat menyusui, karena dapat 
meningkatkan produksi asi 
 

  

2. Stress yang ibu alami akan menurunkan produksi ASI 
 

  

3.  Seringnya menyusui akan meningkatkan produksi ASI 
 

  

4.  Penggunaan KB pil pada saat menyusui akan 
menurunkan produksi ASI 
 

  

5. Penggunaan BH juga mempengaruhi produksi ASI 
 

  

6. Daya isap bayi saat menyusui mempengaruhi 
pengeluaran ASI dan produksi ASI selanjutnya 
 

  

7. Pemberian ASI sebaiknya di lakukan setiap saat 
 

  

8. 
 

makan makanan yang bergizi dan meminum air 
minimal 8 gelas sehari berguna untuk meningkatkan 
produksi ASI 
 

  

9. Bila hari pertama ASI belum keluar sebaiknya bayi 
tetap di susui 
  

  



 
 

 
 

10. Perawatan payudara sangat penting untuk 
keberhasilan penyusui dan produksi ASI 
 

  

11. Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasiln 
menyusui di lakukan sejak masa kehamilan 
 

  

12. 30 menit pertama setelah persalian sebaiknya bayi 
langsung di susui 
 

  

13. Minggu-minggu pertama persalianan sebaiknya 
sering-sering menyusui untuk meningkatkan produksi 
ASI 
 

  

14. Saat menyusi sebaiknya bayi di susui hanya 
menggunakan 1 payudara saja 
 

  

15.  Pemberian susu tambahan selain ASI dapat 
meningkatkan kualitas ASI dan Jumlah ASI 
 

  

16. Bayi sebaiknya disusui setiap 2 jam pada setiap 
payudara 
 

  

17. Jika ASI tidak lancar sebaiknya ibu mengonsumsi 
vitamin agar dapat memperlancar ASI 
 

  

18. Jika ASI tidak lancar sebaiknya ibu mengonsumsi 
susu ibu menyusui agar menambah produksi ASI 
 

  

19. Istirahat yang cukup dapat menambah jumlah ASI 
pada payudara ibu 
  

  

20. Salah satu faktor berkurangnya jumlah ASI adalah 
karena bayi jarang disusui 
 

  

 
  



 
 

 
 

Lampiran . 3 
MASTER TABEL 

Pengetetahuan Ibu Tentang Upaya Memperbanyak ASI di Wilayah 
Kerja Puskesmas Puuwatu Kota Kendari  

Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun 2017 

 

  
No 

 
Nama 

 
Umur 

(Tahun)  

 
Pendidikan 

 
pekerjaan 

Pengetahuan 

Baik 
(%) 

Cukup 
(%) 

Kurang 
(%) 

1 Ny. P 19  mahasiswa IRT 95   

2 Ny. N 27  SMA IRT  70  

3 Ny. R 21  SMA IRT 85   

4 Ny. S 24  SMK IRT 85   

5 Ny. P 33  SD IRT  75  

6 Ny. S 26  Sarjana Swasta 85   

7 Ny. S 30  Sarjana Swasta 95   

8 Ny. A 32  Sarjana PNS 90   

9 Ny. N 36  Sarjana Swasta 90   

10 Ny. P 30 SMP IRT 90   

11 Ny. S 36  SD IRT  70  

12 Ny. E 23  SMA IRT 80   

13 Ny. A 22  SD IRT  65  

14 Ny. H 35  Sarjana Swasta 95   

15 Ny. A 29  SMA IRT 95   

16 Ny. P 21  SMP IRT 85   

17 Ny. I 34  Sarjana PNS 95   

18 Ny. S 30  SMA IRT 85   

19 Ny. R 36  SD IRT  65  

20 Ny. S 17  SMP IRT  70  

21 Ny. R 28  SMA IRT 90   

22 Ny. M 36  Sarjana Swasta 95   

23 Ny. N 32  SD IRT  75  

24 Ny. N 24  SMP IRT 85   

25 Ny. R 34  Sarjana Swasta 80   

26 Ny. R 30  Sarjana IRT 95   

27 Ny. P 35  SD IRT   55 

28 Ny. A 22  SMA IRT 90   

29 Ny. R 35  SD IRT   45 

30 Ny. M 33  Sarjana PNS 95   

31 Ny. S 30  Sarjana Swasta 95   

32 Ny. Y 21  SMK IRT 95   

33 Ny. M 35  SMP IRT 80   

34 Ny. R 28  Sarjana IRT 90   



 
 

 
 

35 Ny. E 24  SMA IRT  75  

36 Ny. N 19  SMP IRT 90   

37 Ny. N 25  Sarjana Swasta 95   

38 Ny. A 30  SMA IRT 90   

39 Ny. W 36  SD IRT  70  

40 Ny. S 20  SMP IRT 90   

41 Ny. L 27  Sarjana Swasta 85   

42 Ny. R 28  SMA IRT 90   

43 Ny. P 30  Sarjana PNS 95   

44 Ny. A 26  SMA IRT 85   

45 Ny. S 32  SD IRT 90   

46 Ny. N 19  SD IRT  75  

47 Ny. Y 36  SMA IRT 85   

48 Ny. S 27  Sarjana Swasta 90   

49 Ny. W 31  SMA IRT  70  

50 Ny. R 36  SD IRT  75  

51 Ny. M 24  SMP IRT 90   

52 Ny. N 29  SD IRT 90   

53 Ny. A 21  SMP IRT 85   

54 Ny. L 29  SMA IRT 95   

55 Ny. C 26  SMA IRT 90   

56 Ny. B 35  SMP IRT   55 

57 Ny. S 37  SMP IRT 80   

58 Ny. P 19  SMP IRT 90   

59 Ny. L 26  SMA IRT 95   
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