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INTISARI

Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang ASI Eksklusif Dengan
Praktik Pemberian ASI Eksklusif
Di Rumah Sakit Umum Kendari

Tahun 2017

Nurafnibanggoi¹, Nurmiyati²,Fitriyantii²

Latar Belakang :Asi Eksklusif adalah pemberian air susu ibu (ASI)
sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak
diberi makanan lain, walaupun hanya air putih, sampai bayi berumur 6
bulan. Setelah 6 bulan, bayi mulai dikenalkan dengan makanan lain
dan tetap diberikan ASI sampai bayi berumur dua tahun
Tujuan penelitian :Untukmengetahui hubungan pengetahuan ibu
tentang ASI Eksklusif dengan praktik pemberian ASI Eksklusif di
Rumah Sakit Umum Kendari Tahun 2016
Metode Penelitian :Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik
dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah
semua ibu menyusui. Pengambilan sampel dengan cara consecutive
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 60 orang. Analisa data
untuk mengetahui interaksi dua variabel menggunakan iji statistiik Chi
Square.
Hasil Penelitian :Hasil uji statistik tabel diatas dengan menggunakan
analisis chi square di dapatkan X2 hitung = 64.564 dengan nilai p =
0,04 (p < nilai α = 0,05). Maka Ha diterima berarti terdapat hubungan
pengetahuan ibu menyusui dengan pemberian ASI Eksklusif

Kata kunci : Pengetahuan ASI Eksklusif, Praktik ASI Eksklusif

1. Kendari Jurusan Kebidanan
2. Dosen Poltekkes Kemenkes Kendari
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyusui merupakan salah satu  komponen dari proses reproduksi

yang terdiri atas haid, konsepsi, kehamilan, persalinan, menyusui dan

penyapihan.  Jika semua komponen berlangsung dengan baik, proses

menyusui akan berhasil. Resolusi World Health Assembly (WHA)

tahun 2001 mengatakan bahwa tumbuh kembanganak secara optimal

merupakan salah satu Hak Asasi Anak/Modal  dasar pembentukan

manusia berkualitas dimulai sejak bayi dalam kandungan dilanjutkan

dengan pemberian air susu ibu (ASI).(Prawirohardjo S,2008).

Banyak penelitian bahwa Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan

terbaik dan utama bagi bayi, karena di dalam ASI terkandung antibody

yang di perlukan bayi untuk melawan penyakit-penyakit yang

menyerangnya. Pada dasarnya ASI adalah imunisasi pertama karena

ASI mengandung berbagai zat kekebalan antara lainimunoglobin. Bayi

yang tidak mendapatkan ASI beresiko terhadap infeksi saluran

pernapasan ( seperti batuk, pilek) diare dan alergi. Namun saat ini

pemberian ASI Eksklusif semakin menurun, penyebab menurunnya

pemberian ASI Eksklusif adalah kurangnya pengetahuan ibu tentang

pentingnya pemberian ASI Eksklusif, pemasaran susu formula, selain



2

itu juga masih banyak masyarakat yang suka memberi MP-ASI terlalu

dini ( Kristina 2011).

ASI Eksklusif menurut Depkes (2007),pemberian ASI secara Eksklusif

adalah pemberian ASI saja kepada bayi tanpa diberi makanan dan

minuman lain sejak dari lahir sampai 6 bulan,kecuali pemberian obat

dan vitamin. Pemerintah indonesia melalui Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor 450/SK/Menkes/VIII/2004,tanggal 7 April 2004,

telah menetapkan pemberian ASI Eksklusif kepada bayi selama 6

bulan.

Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan

komposisi yang seimbang karena disesuaikan 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

yang di berikan hanya ASI tanpa tambahan cairan lain, dan tanpa

tambahan makanan lain yang diberikan pada bayi sampai umur 6

bulan (Proverawati,2010).

ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi dan di produksi

khusus oleh tubuh ibu untuk bayi.Komposisi ASI yang sesuai untuk

kebutuhan bayi dan mengandung zat pelindung dengan kandungan

terbanyak ada pada kolostrum.Kolostrum adalah ASI yang berwarna

kekuningan yang di hasilkan tiga hari pertama setelah bayi lahir.Unsur
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gizi dalam 1 liter ASI setara dengan unsur gizi yang terdapat dalam 2

piring nasi ditambah 1 butir telur (Waryana,2010).

Pemberian ASI eksklusif sangat di anjurkan oleh ahli gizi seluruh

dunia. Tidak satupun susu buatan manusia (susu formula) dapat

menggantikan ASI. ASI sebagai makan alamiah adalah makanan

terbaik yang bisa di berikan oleh seorang ibu kepada bayi yang telah

dilahirkan. Hanya dengan ASI sudah cukup untuk memenuhi

kebutuhannya hingga ia berumur 6 bulan (Khasanah,2011).

Pada dasarnya saat ini banyak ibu yang memberikan pengganti ASI

sebelum bayi berumur 6 bulan. Seharusnya pemberian  ASI  paling

baik di berikan sampai umur 6 bulan tanpa tambahan makanan

apapun. Jika di paksa untuk mengomsumsi selain ASI tidak menutup

kemungkinan bayi bisa sakit.Hal ini di karenakan dapat

mengakibatkan kekebalan bayi menurun.Padahal pemberian ASI

Eksklusif selama 6 bulan pertama terbukti menurunkan angka

kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) yang merupakan

indicator kesehatan (Sofyan,2006).

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya cakupan ASI

Eksklusif antara lain kebiasaan atau budaya masyarakat setempat

yang cenderung menyapih terlalu dini dengan alasan, belum

maksimalnya kegiatan sosialisasi dan advokasi terkait pemberian ASI,

belum semua Rumah Sakit melaksanakan 10 langkah menuju

keberhasilan menyusui, kurangnya kepedulian tenaga kesehatan
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untuk berpihak pada pemenuhan hak bayi untuk mendapat ASI,

tenaga konselor ASI yang masih kurang, maupun karena pencatatan

dan pelaporan yang tidak lengkap dari fasilitas kesehatan.(Profil

Dinkes.2015).

Berdasarkan Profil Dinkes tahun 2015 pemberian ASI Eksklusif pada

bayi 0-6 bulan di Sulawesi Tenggara cenderung naik turun,

peningkatan signifikan dilaporkan pada tahun 2011 dengan cakupan

63,80% dan kembali turun tahun 2012 50,90% tahun 2013 34,19%

tahun 2014 32,90% dan di tahun 2015 kembali naik menjadi 54,15%

dan ini belum mencapai target yaitu 80%. Sedangkan pemberian ASI

Eksklusif pada bayi 0-6 bulan di kota kendari pada umumnya adalah

65,69%.

Berdasarkan data yang di peroleh dari RSU Dewi Sartika Kota Kendari

pada bulan Oktober 2016 bahwa jumlah ibu bersalin mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah ibu bersalin

sebanyak 356 orang, tahun 2015 sebanyak 497 orang dan pada tahun

2016 sebanyak 1288 orang. Hasil wawancara pada 10 ibu menyusui

di dapatkan hasil bahwa dari 10 ibu menyusui 8 ibu menyusui tidak

mengerti tentang ASI eksklusif.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang ASI

Eksklusif dengan Praktik Pemberian ASI Eksklusif di Rumah Sakit

Umum Dewi Sartika Kendari Tahun 2017.
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B. Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang ASI

Eksklusif dengan Praktik pemberian ASI Eksklusif di RSU Dewi

Sartika Kendari tahun 2017?

C. Tujuan Masalah

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui adanya hubungan antara tingkat

pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif dengan praktik pemberian

ASI Eksklusif di RSU Dewi Sartika Kendari Tahun 2017.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif

di RSU Dewi Sartika Kendari 2017.

b. Untuk mengetahui pemberian ASI Eksklusif di RSU Dewi Sartika

Kendari  2017.

c. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang

ASI Eksklusif dengan praktik pemberian ASI Eksklusif di RSU

Dewi Sartika Kota Kendari 2017.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

1. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan DIII

Kebidanan Poltekkes Kendari dan sebagai masukan peneliti

selanjutnya untuk melakukan kajian penelitian lebih lanjut.
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2. Sebagai informasi bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya

bagi ibu menyusui agar berusaha untuk memberikan ASI eksklusif

pada bayinya

3. Bagi pihak Rumah Sakit hasil penelitian ini, diharapkan dapat

menjadi bahan masukan dalam meningkatkan promosi kesehatan

khususnya tentang pemberian ASI eksklusif.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang di lakukan oleh Aprilia Nur yang berjudul Hubungan

Antara Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Ibu dengan Pemberian ASI

Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Grogol Depok. Jenis penelitian

yang di gunakan adalah  penelitian analitik dengan menggunakan

metode cross sectional sampel  penelitian adalah Ibu-ibu menyusui di

Wilayah Kerja Puskesmas Grogol Depok. Hasil penelitian menyatakan

ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan, sikap dan perilaku

ibu dengan pemberian ASI Eksklusif.Perbedaan penelitian Aprilia Nur

dengan penelitian ini adalah variabel penelitian dan lokasi penelitian.

Variabel penelitian Aprilia Nur adalah pengetahun, sikap dan

perilaku.Lokasi penelitian adalah Puskesmas Grogol

Depok.Perbedaan penelitian ini yaitu variabel penelitian adalah

pengetahuan tentang ASI Eksklusif dan praktik pemberiabn ASI

Eksklusif, lokasi penelitian adalah RSU Dewi Sartrika Kota Kendari.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang ASI Eksklusif

1. Pengertian

ASI Eksklusif berarti memberikan hanya ASI saja kepada

bayi (tanpa tambahan cairan lain, seperti susu formula, jeruk,

madu, air putih, air teh, maupun makanan tambahan lain, seperti

pisang, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim dan lain-lain) hingga

usia 6 bulan. Dengan manajemen laktasi yang baik, produksi ASI

dinyatakan cukup sebagai makanan tunggal untuk pertumbuhan

bayi yang normal sampai usia 6 bulan.Itu sebabnya,World Health

Organization (WHO) menganjurkan agar ASI Eksklusif diberikan

hingga bayi berusia 6 bulan (Arif,2009).

Asi Eksklusif adalah pemberian air susu ibu (ASI) sedini

mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi

makanan lain, walaupun hanya air putih, sampai bayi berumur 6

bulan. Setelah 6 bulan, bayi mulai dikenalkan dengan makanan

lain dan tetap diberikan ASI sampai bayi berumur dua tahun.

(Purwanti, 2004).

ASI Ekslusif adalah bayi hanya diberi ASI saja 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, setelah
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6 bulan baru mulai diberikan makanan pendamping (Weni, 2009).

Sebelum mencapai usia 6 bulan sistim pencernaan bayi belum

mampu berfungsi dengan sempurna sehingga ia belum mampu

mencerna makanan selain ASI (Bunda, 2009).

Usia 6 bulan bayi cukup mendapatkan asupan makanan dari

ASI tanpa ditambah makanan atau minuman lain karena ASI

mengandung semua zat gizi dan cairan yang dibutuhkan untuk

memenuhi seluruh kebutuhan gizi bayi pada 6 bulan pertama

kehidupannya atau yang lebih dikenal dengan istilah ASI Eksklusif

(Hariyani, 2011).

ASI Eksklusif menurut Depkes (2007), pemberian ASI secara

Eksklusif adalah pemberian ASI saja kepada bayi tanpa diberi

makanan dan minuman lain  sejak dari lahir sampai 6 bulan,

kecuali pemberian obat dan vitamin.

ASI Eksklusif harus diberikan hingga usia 6 bulan karena

dibawah usia tersebut bayi belum mampu mencerna makanan lain

selain ASI.ASI juga mengandung enzim pencernaan yang belum

dapat diproduksi oleh bayi baru lahir. Dalam jangka panjang

pemberian ASI mencegah anak kelak menderita kegemukan dan

diabetes melitus (Arif, 2009).

2. Komposisi ASI

ASI bersifat khas untuk bayi karena susunan kimianya,

mempunyai nilai biologis tertentu, dan mempunyai substansia yang
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spesifik. Ketiga sifat itulah yang membedakan ASI dengan susu

formula ( Manuaba, 1998).

ASI mudah dicerna karena selain mengandung gizi yang

sesuai,juga mengandung enzim-enzim untuk mencerna zat-zat gizi

yang terdapat dalam ASI tersebut.ASI mengandung zat-zat gizi

berkualitas tinggi yang berguna untuk pertumbuhan dan

perkembangan kecerdasan bayi (Arif, 2009).

Selain mengandung protein yang tinggi, ASI memiliki

perbandingan antara Whei dan Casin yang sesuai untuk bayi. ASI

mengandung Whei lebih banyak yaitu 65:35. Komposisi ini

menyebabkan protein ASI lebih mudah diserap, sedangkan susu

sapi mempunyai perbandingan Whei dan Casin sebesar 20:80,

sehingga tidak mudah diserap (Arif, 2009).Selain itu ASI

mengandung komposisi sebagai berikut :

a. Taurin, DHA, AA. Taurin adalah sejenis asam amino kedua

yang terbanyak dalam ASI yang berfungsi sebagai

neurotransmitter dan berperan penting untuk proses maturasi

sel otak. Decosahexanoic Acid (DHA) dan Arachidonic Acid

(AA) adalah asam lemak takjenuh rantai panjang

(polyunsaturated fatty acids) yang diperlukan untuk

pembentukan sel-sel otak yang optimal. Jumlah DHA dan AA

dalam ASI sangat mencukupi untuk menjamin pertumbuhan

dan kecerdasan anak. Di samping itu DHA dan AA dalam
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tubuh dapat dibentuk/disintesa dan substansi pembentuknya

(precursor), yaitu masing-masing dari Omega 3 (asam

linolenat) dan Omega 6 (asam linoleat).

b. ASI mengandung zat anti infeksi, bersih dan bebas

kontaminasi. Immunoglobulin A (IgA) dalam kolesterum atau

ASI kadarnya cukup tnggi. Sekretori IgA tidak diserap, tetapi

dapat melumpuhkan bakteri parogen E.Coli dan bebagai virus

dalam saluran pencernaan. Lysosim, enzim yang melindungi

bayi terhadap bakteri (E.Coli dan Salmonela) dan virus.

Jumlah lysosim dalam ASI 300 kali lebih banyak dari pada

susu sapi. Sel darah putih pada ASI pada 2 minggu pertama

lebih dari 4000 sel per mil. Terdiri atas 3 macam, yaitu

Brochus-Asociated Lympocyte Tissue ( BALT) antibodi

pernapasan,Gut Asociated Lympocyte Tissue (GALT) antibodi

saluran pernapasan, Mammary Asociated Lympocyte Tissue

(MALT) antibodi jaringan payudara ibu.

c. Lactobacillus bifidus merupakan spesies bakteri yang

mempunyai tingkat pertumbuhan yang cepat di dalam usus

bayi yang mendapatkan ASI, karena ASI mengandung bifidus

faktor yang konsentrasinya tinggi dalam kolostrum.

Lingkungan yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan

bakteri ini ialah tersedianya faktor-faktor bifidus serta pH

(derajat keasaman) yang rendah (suasana asam) pada usus.
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Lactobacillus bifidus membentuk enzim pencernaan (laktase)

yang mampu memecah senyawa laktosa menjadi asam laktat

dan asam asetat. Produk dari pemecahan laktosa, yang

berupa asam pada usus, sehingga menghambat pertumbuhan

mikroorganisme-mikroorganisme patogen misalnya; E.

Colipatogen, Staphylococcus aureus, shigela dan protozoa

tertentu. Faktor bifidus ini hanya terkandung pada produk susu

hewani lain, misalnya susu sapi.

d. Laktoferin. Laktoferin adalah protein yang terikat dengan zat

besi (Fe). Keberadaan laktoferin di dalam ASI menghambat

aktifitas mikroorganisme-mikroorganisme patogen merupakan

faktor (berupa zat besi) ketika memasuki saluran pencernaan

bayi. Laktoferin juga menghambat pertumbuhan jamur

Candida albicans.

e. Hormon. ASI mengandung beberapa macam hormanantara

lain :Epedermal Growth Faktor (EFG). Berfungsi untuk

meningkatkan regenerasi (pergantian) sel-sel epitel pada

saluran pencernaan setelah terjadiya diare. Memacu

pertumbuhan tulang dan otot. Biasa dikenal dengan hormon

pertumbuhan. Adrenokotikotropin Hormone (ACTH),

menghasilkan hormon-hormon yang mengatur pencernaan

karbohidrat (dalam ASI berupa laktosa), serta mengatur

keseimbangan ciran tubuh. Thyroid Stimulating
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Hormone(TSH) merangsang pembentukan hormon thyroid,

yang berfungsi dalam proses klasifikasi tulang, serta

pembentukan sel-sel darah merah di dalam sum-sum tulang.

Kortikosteroid berperan dalam produksi ASI. Prolaktin,

mempengaruhi kelenjar susu dalam mempersiapkan,

memulai, dan mempetahankan laktasi. Prostaglandin

merupakan bahan makanan yang sesuai untuk bayi

f. Vitamin. ASI mengandung beberapa jenis vitamin yaitu antara

lain: vitamin A, Karoten, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K,

Vitamin C(asam askorbat), biotin, kolin asam folat,

inositol,niasin, Vitamin B3 (asam panthotenat), Vitamin B2

(pridoksin), Vitamin B2 (ribovlavin), Vitamin B1 (thiamin), dan

Vitamin B12 (Sianokobalamin) (Arif, 2009).

3. Keuntungan ASI

Keuntungan pemberian ASI bagi ibu dan bayi adalah sebagai

berikut.

a. Memberikan ASI sesuai dengan tugas seorang ibu, sehingga

dapat meningkatkan martabat wanita dan sekaligus

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

b. Ibu yang siap memberikan ASI mempunyai keuntungan :

1. Terjadi metode laktasi amenorea (MAL), dapat bertindak

sebagai metode KB dalam waktu relatif 3 sampai 4 bulan.

2. Mempercepat terjadinya involusi uterus
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3. Pemberian ASI mengurangi kejadian karsinoma mamae

4. Melalui pemberian ASI kasih sayang ibu terhadap bayi lebih

baik sehingga menumbuhkan hubungan batin lebih sempurna

( Manuaba, 1998)

5. Pengaruh kontaklangsung ibu-bayi : Ikatan kasihsayang ibu-

bayi terjadi karena berbagai rangsangan berbgai rangsangan

seperti sentuhan kulit (skin to skin contact). Pertumbuhan dan

perkembangan psikologi bayi dapat berkembang. Bayi akan

rasa aman dan puas karena bayi merasakan kehangatan

tubuhibu dan mendengar denyut jantung ibu yang di kenal

sejak bayi masih ada di dalam rahim.

c. Dengan menyusui secara ekslusif, ibu tidak perlu

mengeluarkan biaya untuk makanan bayi sampai berumur  6

bulan (Arif, 2009). Keuntungan pemberian ASI bagi bayi adalah

sebagai berkut.

d. ASI mempunyai kelebihan dalam susunan kimia,komposisi

biologis dan mempnyai substansi spesifik untuk bayi.

e. ASI siap setiap saat untuk diberikan pasa bayi dengan sterilitas

yang terjamin.

f. ASI dapat di simpan selam 8 jam tanpa perubahan apa pun,

sedangkan susu botol hanya cukup 4 jam

g. Karena bersifak spesifik, maka pertumbuhan bayi baik dan

terhindar dari beberapa penyakit tertentu.
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h. ASI telah disiapkan sejak mulai kehamilan sehingga sesuai

dengan berkembang bayi.

i. Bayi mengukur sendiri rasa laparnya sehingga metode

pemberian ASI dengan call feeding (Manuaba, 1998)

j. Meningkatkan kecerdasan bayi dan kondisi saraf menelan,

menghisap dan benafas. Penelitian menunjukan bawa IQ pada

bayi yangdiberi ASI memiliki IQ point 4,3 lebih tinggi pada usia

18bulan, 4-6point lebih tinggi pada usia  3 tahun, dan 8,3 point

lebih tinggi pada usia 8,5 tahun, dibandingkan dengan bayi

yang tidak di beri ASI ( Arif, 2009)

4. Kelangsungan Produksi ASI

Kelangsungan produksi ASI bergantung pada :

a. Rangsangan dari puting susu (diisap), pengeluaran hormon

produksi susu dari hipotalamus (hormon prolaktin).

b. Pengosongan payudara (mengisap dan memeras air

susunya). Pengeluaran susu dari payudara (diisap) atau

memeras susu ke luar sehingga mengalir dengan lancar. Ini

disebut refleks pengeluaran dan disebabkan sekresi dari

hormon Oxytocin. Refleks ini dapat terhambat bila ibu dalam

keadaan stres atau gelisah (Jelliffe, 2006).

5. Pengeluaran ASI

Pengeluaran ASI dapat dibedakan atas :
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a. Kolostrum. Berwarna kuning jernih dengan protein berkadar

tinggi. Mengandung imunoglobulin, laktoferin, ion-ion (Na, Ca,

K, Zn, Fe), vitamin (A, E, K dan D), lemak dan rendah laktosa.

Pengeluaran kolostrum berlangsung sekitar dua atau tiga hari

dan diikuti oleh ASI yang berwrna putih. Kolostrum merupakan

cairan lengket yang keluar selama beberapa minggu terakhir

kehamilan dan pada hari pertama atau kedua setelah

kelahiran. Kolostrum tidak merugikan bahkan harus diterima

oleh bayi (Jelliffe, 2006).

b. ASI transisi. Mulai berwarna putih bening dengan susunan

yang disesuaikan kebutuhan bayi, dan kemungkinan

mencerna susu bayi.

c. ASI sempurna. Pengeluaran ASI penuh sesuai dengan

perkembangan susu bayi, sehingga dapat menerima susunan

ASI sempurna (Manuaba, 1998).

6. Cara Menyusui Bayi

a. Waktu menyusui

Menyusui sebaiknya dilakukan setelah kelahiran bayi dan

setiap kali bayi ingin menyusui

b. Langkah-langkah menyusui

Ketika menyusui, duduklah dengan nyaman pada kursi yang

mempunyai sandaran punggung. Gunakanlah bantalan sebagai

alas bayi supaya dekat dengan payudara ibu
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c. Memprioritaskan payudara yang lebih penuh

Alangkah baiknya apabila memulai menyusui dengan

payudarakanan.Letakan kepala bayi pada siku bagian dalam

lengan kanan ibu.Sementara menghadap badan ibu.Letakan

lengan kiri bayi diseputar pinggang ibu dan tangan kanan ibu

memegang pantat atau paha kanan bayi.

Ibu hendaknya menyangga payudara kanan dengan

keempat jari tangan kiri di bawahnya dan ibu jari di atasnya,

seperti huruf C, tetapi tidak diatas bagian puting. Sentuhlah

mulut bayi dengan puting susu.Tungu sampai bayi membuka

mulutnya lebar-lebar.

Kemudian, tengadahkan sedikit kepala bayi dan masukkan

secepatnya seluruh puting susu sebanyak mungkin daerah yang

berwarna kehitaman ke dalam mulut bayi, sehingga terletak di

antara lidah dan langit-langit mulutnya.

d. Indikator terpenuhinya kebutuhan bayi

Mungkin yang timbul keraguan di benak para ibu ialah cukup

tidaknya produksi air susunya untuk kebutuhan bayi.Acap kali

persepsi dan komentar negatif yang masuk membuat seorang

ibu merasa tidak mampu menghasilkan ASI dengan

cukup.Seorang ibu harus memiliki optimisme, bahwa mayoritas

ibu bisa menghasilkan ASI yang memadai bagi bayinya.Jumlah

ASI yang di produksi tergantung pada kebutuhan bayi. Semakin
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banyak ASI yangdi butuhkan oleh bayi, maka payudara ibu akan

menghasilkan lebih bayak ASI. Bahkan seandainya kesehatan

ibu agak tergnanggu, lemah atau kurang gizi, seorang ibu masih

tetap bisa menghasilkan ASI yang cukup banyak baginya.

Seorang bayi di anggap cukup mendapatkan ASI jika

terdapat penambahan berat badan yang siknifikan, bayi merasa

puas dan kenyag setelah menetek, kemudian tidur selama 2-4

jam,serta buang air kecil dan besar dengan frekuensi minimal

enam kali dalam sehari semalam.

e. Pada prinsipnya, makanan yang diberikan kepada ibu yang

sedang menyusui, harus cukup mengandung kalori (energi)

untuk mengganti energi yang di keluarkan maupun yang di

butuhkan untuk menghasilkan air susu. Komposisi bahan

makanan yang tergantung dalam dietdi usahkan seimbangdan

dapat memenuhi kebutuhan nutrien untuk menjaga stamina dan

berat badan ibu selama penyusuan. Hendaknya ibu yang sedang

menyusui mengkonsumsi lebih banyak makanan yang

mengandung zat besi, zat kapur dan viamin A. Zat besi terdapat

pada hati,kacang – kacangan (tahu dan tempe), dan sayuran

berwarna hijau tua. Zat kapur terdapat pada ikan teri, hati, susu,

kacang-kacangan dan sayuran. Vitamin A banyak terdapat pada

telur, hati,ikan,minyak goreng, sayuran yang berwarna hijau dan

buah-buahan yang berwarna kuning dan orange.
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Ibu yang sedang berada pada fase menyusui, sebaiknya

mengurangi konsumsi kopi dan teh, karena dapat mengganggu

penyerapan zat besi. Kalsium juga dapat menghalangi

penyerapan zat besi, waktu minum susu atau sumber kalsium

lain, setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung zat

besi. Jarak waktu minimal antara pengsumsian zat besi dengan

kalsium adalah 1,5-2 jam.

f. Pemberian susu formula

Susu untuk bayi dan anak sering berlebihan. Pemberian

susu formula seharusnya diberikan menjelang penyapihan,yaitu

menjelang umur 2 tahun. Susu formula bukan pengganti

makanan, melainkan hanya melengkapi. Jadi tidak benar

anggapan bahwa cukup dengan memberi susu formula,

kecukupan gizi bayi terpenuhi.

Fenomena yang sering kita lihat, susu formula diberikan

sejak awal. Bahkan bersama – sama ketika bayi masih

menyusui. Ini arus di hindari. Sebaiknya ketika masih menyusui

dengan ASI, bayi tidak perlu diberikan susu formula sebelum

menjelang penyapihan. Selain itu, beban pengeluaran rumah

tangga akan bertambah perbulannya kalau membeli susu

formula.

g. Setelah bayi berusia 6 bulan, bayi mulai di beri makanan

tambahan. Makanan tambahan ini berupa sari buah atau buah –
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buahan segar, makanan lumat, dan terakhir makanan lembek.

Tujuan pemberian makanan tambahan ini adalah

mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima berbagai

macam makanan yang berbeda rasa dan tekstur. Selain itu

melengkapi zat-zat gizi dalam ASI walaupun dalamjumlah

terbatas, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah

dan menelan, serta melakukan adaptasi (penyesuaian diri)

terhadap makanan yang mengandung kadar energi tinggi

(Arif,2009).

B. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah

orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu.

Penginderaan terjadi melalui pancaindra manusia yakni indra

penglihatan,pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian

besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga

(Notoatmodjo; 2007).

2. Tingkatan pengetahuan

Untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang terdiri dari

6 tingkatan.Dimana tingkatan pengetahuan tersebut mencakup

kompetensi keterampilan intelektual dari yang sederhana sampai
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domain yang paling kompleks. Adapun tingkatan pengetahuan

tersebut adalah:

a. Tahu (Know)

Diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari

sebelumnya, termasuk mengingat kembali terhadap suatu yang

spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan

yang telah diterima.Oleh sebab itu, tahu ini merupakan

pengetahuan yang paling rendah.

b. Memahami (Comprehention)

yaitu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang

objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi

tersebut secara benar.

c. Aplikasi (Aplication)

yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah

dipelajari pada situasi tahu kondisi yang seterusnya.

d. Analisis (Analysis)

yaitu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek

kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam struktur

organisasi tersebut dan masih ada kaitanya satu sama lain.

e. Sintesis (Synthesis)

kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian dalam

bentuk keseluruhan yang baru, dengan kata lain sintesis adalah



21

suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari

formulasi yang telah ada.

f. Evaluasi (Evaluation)

adalah kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu

materi atau objek. Penilaian tersebut berdasar suatu criteria

yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang telah

ada (Notoatmodjo; 2003)

3. Faktor-faktor pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2007) factor-faktor yang

mempengaruhi pengetahuan adalah:

a. Sosial ekonomi

Lingkungan sosial akan mendukung tingginya pengetahuan

seseorang dan ekonomi dikaitkan dengan pendidikan, dimana

ekonomi baik tingkat pendidikan akan tinggi sehingga tingkat

pengetahuan akan tinggi juga.

b. Kultur (budaya, agama)

Budaya sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan

seseorang, karena informasi baru akan disaring kira-kira sesuai

tidak dengan budaya yang ada dan agama yang dianut.

c. Pendidikan

Makin tinggi pendidikan maka ia akan mudah menerima hal-hal

baru dan mudah menyesuaikan dengan hal baru tersebut.

d. Pengalaman
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Berkaitan dengan umur dan pendidikan individu, bahwa

pendidikan yang tinggi maka pengalaman akan luas,

sedangkan semakin tua umur seseorang maka pengalaman

akan makin banyak.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif

Adapun faktor sebagai penentuan pemberian ASI eksklusif adalah :

a. Pekerjaan

Kesibukan dengan pekerjaan,sering sekali membuat seorang ibu

lupa dan tidak memberikan ASI eksklusif pada bayinya.Walaupun

kepada ibu telah diajarkan bagaimana mempertahankan produksi

ASI,yaitu dengan memompa ASI peras/perahnya selama ibu

bekerja dan malam hari lebih sering menyusui. Ternyata ibu yang

bekerja lebih cepat memberikan susu botol. Alasan yang dipakai

adalah supaya membiasakan bayi menyusu dari botol bila nanti

ditinggal bekerja.Masalah ibu yang bekerja memang terdapat

hampir diseluruh dunia kecuali di negara – negara Skandinavia di

mana ibu mendapat cuti selama masih menyusui bayinya

(Suharyono dkk,1992).

Dalam pemberian ASI terutama ASI ekslusif, masalah yang

prinsipli adalah bahwa ibu-ibu membutuhkan bantuan informasi

yang mendukung sehingga menambah pengetahuan ibu serta

kayakinan ibu bahwa mereka dapat menyusui bayinya secara

ekslusif, tugas ini akan berdampak positif bila petugas kesehatan
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berpengetahuan yang cukup tentang memberikan informasi yang

diperlukan oleh ibu menyusui (Harianja,2002).

b. Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari

seseorang terhadap suatu stimulus atau objek

(Notoatmodjo,2003).Menurut Newcomb yang dikutip oleh

Notoatmodjo (2003).Bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau

kesediaan untuk bertindak, bukan pelaksanaanmotif tertentu.

Sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu:

1. Menerima. Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan

memperhatikan stimulus yang di berikan (objek).

2. Merespon. Memberikan jawaban apabila ditanya,mengerjakan

dan menyelesaikan tugas yang di berikan adalah suatu

indikasi dari sikap.

3. Menghargai. Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau

mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap.

4. Bertanggung  jawab. Bertanggung jawab atas segala sesuatu

yang telah dipilihnya dengan segala resiko merupakan sikap

yang paling tinggi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa rendahnya

pengetahuan ibu tentang manfaat ASI dan manajemen laktasi

sejak masa kehamilan sampai pasca melahirkan berdampak

terhadap sikap ibu yang kemudian akan berpengaruh
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terhadap perilaku ibu dalam pemberian ASI. Status kesehatan

di pengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah sikap

seseorang untuk merespon suatu penyakit. Sikap dapat

digunakan untuk memprediksikan tingkah laku apa yang

mungkin terjadi dengan demikian sikap dapat diartikan

sebagai suatu predisposisi tingkah laku yang akan tampak

aktual apabila kesempatan untuk mengatakan terbuka luas

(Azwar,2005).

c. Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan adalah merupakan

hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan

penginderaan terhadap suatu objek tertentu.Pengetahuan

merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk

tindakan seseorang.

Ibu dengan pengetahuan yang baik dapat mengaplikasikan

pengetahuannya berupa sikap dan tingkah laku untuk menyusui

apabila didukung kemauan dan kemampuan yang memadai

(Notoatmodjo,2003).

Promosi pemberian ASI masih terkendala oleh rendahnya

pengetahuan ibu tentang manfaat ASI dancara menyusui yang

benar, kurangnya pelayanan konseling laktasi dari petugas

kesehatan,masa cuti yang terlalu singkat bagi ibu yang

bekerja,persepsi sosial budaya dan keagresifan produsen susu
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formula mempromosikan produknya kepadamasyarktdan petugas

kesehatan (Sitopeng,2008)

d. Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas No.23 Tahun

2003,pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan

pancasila dan UUD 1945 yangberakarpada nilai-nilai

agama,kebudayaan nasional indonesia,dan tanggap terhadap

perubahan zaman. Sebagaimana diatas pendidikan nasional

diharapkan berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa bermartabat dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan agar

menjadi manusia berakhlak mulia,sehat,cakap,kreatif dan menjadi

warga negara yang demokratis (Sukardjo,2010).

Tingkat pendidikan seseorang sangat menentukan sikap dan

perilaku hidup seseorang terutama ibu balita yang masih menyusui

bayinya. Tingkat pendidikan juga akan berpengaruh pada

kebiasaan hidup sehat termasuk pemberian ASI eksklusif serta

akan lebih terbuka menerima informasi kesehatan dan diharapkan

nantinya tidak hanya untuk diri dan keluarganya saja tetapi ikut

berperan aktif dalam pembangunan.

e. Usia

Umur adalah lama hidup individu terhitung saat mulai

dilahirkan sampai berulang tahun.Semakin cukup umur,tongkat
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kematangan seseorang akan lebih matang  dalam berfikir dan

bekerja.Dari segi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih

dewasa akan lebih dipercaya dari pada orang yang belum cukup

tinggi kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan

kematangan jiwa(Nursalam,2003).
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D. Landasan Teori

ASI merupakan makanan alami pertama untuk bayi dan

harus di berikan tanpa makanan utama selama tahun pertama

bayi dan menjadi makanan penting selama tahun kedua. ASI

terus memberikan faktor-faktor anti infeksi unik yang tidak

dapat diberikan secara tepat meliputi kapan memulai

pemberian,apa yang harus di berikan,berapa jumlah yang

harus di berikan dan frekuensi pemberian untuk menjaga

kesehatan bayi.Sehingga saat mulai di berikan makanan

tambahan harus di sesuaikan dengan maturitas saluran

pencernaan bayi dan kebutuhannya.

Pengetahuan tentang ASI eksklusif adalah hasil tahu

seseorang tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan zat

gizi yang terkandung dalam ASI.Pengetahuan ini merupakan

bagian penting dalam membentuk perilaku seseorang dalam

memberikan ASI eksklusif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan

pemberian ASI Eksklusif diantaranya yaitu pengetahuan

ibu.Dengan pengetahuan yang dimiliki maka kecenderungan

untuk memanfaatkan atau memberikan ASI Eksklusif kepada

bayi dilakukan.Namun apabila pengetahuan ibu mengenai

pemberian ASI Eksklusif kurang maka ibu akan cenderung
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untuk tidak memberikan ASI Eksklusif kepada

bayinya.(Depkes,2003)
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E. Kerangka Teori

Gambar 1 : Kerangka Teori

Sumber: Kerangka Teori dimodifikasi dari Lawrence Green

(1980) dalam Soekidjo Notoatmodjo (2003).
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Sikap dan Perilaku
Petugas Kesehatan

Pemberian ASI Eksklusif

Faktor Predisposisi
- Pengetahuan
- Sikap
- Pendidikan
- Pekerjaan
- Sosial budaya

-
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F. Kerangka Konsep

Gambar 2: Kerangka Konsep

Keterangan :

Variabel yang diteliti

Hubungan yang diteliti

Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Berdasarkan kerangka konsepsional di atas terlihat bahwa

dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah ada

hubungan antara pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif

dengan praktik pemberian ASI Eksklusif di Rumah Sakit Umum

Dewi Sartika Kendari Tahun 2017.

G. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis nol (H0)

Tidak ada hubungan pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif

dengan praktik pemberian ASI eksklusif di RSU Dewi

Sartika Kendari Tahun 2017.

Pengetahuan Ibu
tentang ASI Eksklusif

Praktik Pemberian ASI
Eksklusif
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2. Hipotesis Alternatif (Ha)

Ada hubungan pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif

dengan praktik pemberian ASI eksklusif di RSU Dewi

Sartika Kendari Tahun 2017.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan

pendekatan cross sectional Variabel bebas dalam penelitian ini

sering disebut sebagai faktor risiko sedangkan variabel tergantung

atau terikat disebut sebagai efek.

Gambar 2. Skema Rancangan Cross Sectional

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat : penelitian ini di laksanakan di RSU Dewi Sartika

Kendari pada bulan Mei – Juni Tahun 2017

Pengetahuan baik tentang
ASI Eksklusif

Memberikan
ASI Eksklusif

Tidak
memberikan
ASI Eksklusif

IBU BERSALIN

Pengetahuan kurang
tentang ASI Eksklusif

Memberikan
ASI Eksklusif

Tidak
memberikan
ASI Eksklusif
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C. Populasi dan Sampel

1. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu menyusui di

ruang bersalin Rumah Sakit Umum dewi sartika kendari Tahun

2017.

2. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu menyusui yang

memberikan ASI Eksklusif sebanyak 60 orang ibu menyusui.

Tehnik pengambilan sampel menggunakan consecutive

sampling yaitu setiap sampel yang memenuhi kriteria penelitian

dimasukkan dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu.

D. Jenis data yang di kumpulkan

1. Data primer

Yaitu data yang di kumpulkan dengan menggunakan kusioner

dan wawancara pada ibu menyusui.

2. Data sekunder

Data sekunder di peroleh dari instansi yang terkait dengan

penelitian ini yaitu data dari dines kesehatan provinsi sultra dan

RSU Dewi Sartika Kota Kendari Sulawesi tenggara 2017.

E. Variabel penelitian

1. Variabel terikat(dependent) yaitu praktik pemberian ASI

Eksklusif.

2. Variabel bebas (independent) yaitu pengetahuan tentang ASI

Eksklusif.
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F. Definisi Operasional

1. Pengetahuan tentang ASI Eksklusif adalah kemampuan

responden untuk mengetahui dan memahami sejumlah

pertanyaan yang berkaitan dengan ASI Eksklusif. skala ukur

adalah ordinal.

Kriteria Objektif

1. Baik : Bila responden menjawab pertanyaan dengan benar

sebanyak 16-20 soal dengan skor 76 – 100.

2. Cukup : Bila responden menjawab dengan benar sebanyak

13-15 soal dengan skor 61-75

3. Kurang : Bila responden menjawab pertanyaan dengan

benar sebanyak 1-12 soal dengan skor 0-60.

(Arikunto,2003)

2. Praktik pemberian ASI Eksklusif adalah proses pemberian ASI

pada bayi di mulai dari usia 0 - 1 bulan tanpa memberikan

makanan tambahan (MPASI).Skala ukuran adalah nominal.

Kriteria objektif

a. Memberikan ASI Eksklusif

b. Tidak memberikan ASI Eksklusif

G. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data adalah data primer.Data di peroleh dari

wawancara pada ibu menggunakan kuesioner di Rumah Sakit

Umum Dewi Sartika Kendari 2017.
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H. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kuesioner tentang Pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif.

I. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpul,di olah dengan cara manual dengan

langkah-langkah sebagai berikut :

1. Editing

Dilakukan pemeriksaan/pengecekan kelengkapan data

yang telah terkumpul,bila terdapat kesalahan atau

berkurang dalam pengumpulan data tersebut di periksa

kembali.

2. Coding

Hasil jawaban dari setiap pertanyaan diberi kode angka

sesuai sesuai dengan petunjuk.

3. Tabulating

Untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data

serta pengambilan kesimpulan data dimasukkan kedalam

bentuk tabel distribusi.

b. Analisis data

1. Univariat

Data diolah dan disajikan kemudian dipresentasikan dan

uraikan dalam bentuk table dengan menggunakan rumus:
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Keterangan :

f : variabel yang diteliti

n : jumlah sampel penelitian

K: konstanta (100%)

X : Persentase hasil yang dicapai

2. Bivariat

Untuk mendeskripsikan hubungan antara independent

variable dan dependent variable.Uji statistik yang

digunakan adalah Chi-Square.Adapun rumus yang

digunakan untuk Chi-Square adalah :

X2 =
 

fe

fefo  2

Keterangan :

Σ : Jumlah

X2 : Statistik Shi-Square hitung

fo : Nilai frekuensi yang diobservasi

fe : Nilai frekuensi yang diharapkan

Kx
n

f
X 
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Pengambilan kesimpulan dari pengujian hipotesa adalah ada

hubungan jika p value < 0,05 dan tidak ada hubungan jika

pvalue > 0,05 atau X2hitung ≥X2tabel maka H0 ditolak dan

H1diterima yang berarti ada hubungan dan X2hitung <X2 tabel

maka H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti ada hubungan.

J. Penyajian Data

Tehnik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah tekstual yang berupa tulisan atau narasi, dan semi-

tabulasi yang berupa tabulasi sederhana dengan jumlah data yang

kecil serta memerlukan kesimpulan yang sederhana.
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BAB IV

HASIL PENELITIANDAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis RSU Dewi Sartika Kota Kendari

Rumah Sakit Umum Dewi Sartika Kota Kendari terletak di jalan

Kapten Piere Tandean No. 118 Kecamatan Baruga Kota

Kendari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas

lahan 1.624 m². Rumah Sakit Umum Dewi Sartika memiliki

batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah utara : Perumahan penduduk

b. Sebelah selatan : Jalan raya Kapten Piere Tandean

c. Sebelah timur : Perumahan penduduk

d. Sebelah barat : Perumahan penduduk

2. Visi dan Misi RSU Dewi Sartika Kota Kendari

Dalam menjalankan tugas dan fungsi RSU Dewi Sartika Kota

Kendari mempunyai visi dan misi :

a. Visi

Visi RSU Dewi Sartika Kota Kendari yaitu sebagai

“Terwujudnya rumah sakit yang mandiri dan bersaing

global”

b. Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan prima kepada

masyarakat.
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2. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

3. Memberikan pelayanan yang optimal dan terjangkau

dengan mengutamakan kepuasan pasien.

4. Meningkatkan profesionalisme SDM (Sumber Daya

Manusia).

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas pokok

Tugas pokok RSU Dewi Sartika Kota Kendari Adalah

melakukan upaya kesehatan secara efisien dan efektif

dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang

dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya

peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya

rujukan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka RSU

Dewi Sartika Kota Kendari mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan pelayanan medik

2. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan

keperawatan

3. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medik

4. Menyelenggarakan pelayanan rujukan

5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

6. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
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4. Fasilitas Layanan Kesehatan

Fasilitas /sarana pelayanan kesehatan yang ada di Rumah

Sakit Umum Dewi Sartika Kota Kendari ialah :

a. Pelayanan medis

1) Instalasi gawat darurat

2) Instalasi rawat jalan

a) Poliklinik obsgyn

b) Poliklinik umum

c) Poliklinik penyakit dalam

d) Poliklinik mata

e) Poliklinik bedah

f) Poliklinik anak

g) Poliklinik THT

h) Poliklinik radiologi

i) Poliklinik jantung

j) Poliklinik gigi anak

3) Instalasi rawat inap

a) Dewasa/anak/umum

b) Persalinan

4) Kamar operasi

a) Operasi obsgyn

b) Bedah umum

5) HCU
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5. Sumber Daya Manusia

Tabel 4.1 : Distribusi Sumber Daya Manusia Rumah Sakit

Umum Dewi Sartika Kota Kendari

N
o

Jenis Tenaga Status
Ketenagaan

Jenis Kelamin

Tetap Tidak
Tetap

L P

1 2 3 4 5 6
I
.

I
I
.

I
I
I
.

I
V
.

Tenaga Medis
1. Dokter Spesialis

Obgyn
2. Dokter Spesialis

Bedah
3. Dokter Spesialis

Interna
4. Dokter Spesialis

anastesi
5. Dokter Spesialis

PK
6. Dokter Spesialis

Anak
7. Dokter Spesialis

Radiologi
8. Dokter Spesialis

THT
9. Dokter Spesialis

Mata
10.Dokter Spesialis

Jantung
11.Dokter Gigi
12.Dokter Umum

Paramedis
1. S1

Keperawatan/Nur
se

2. D IV Kebidanan
3. D III Kebidanan
4. D III

Keperawatan

Tenaga Kesehatan
Lainnya

1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

26
5
43
45
11

-
1
1
1

1
3

1
1
11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

-
2
-
-

-
1
2
1
-
-

-
-
-

2
1
1
1
-
-
1
-
1
1
-
3

10
-
-

11

-
1
1
-
-
1

-
-
2

-
-
-
-
1
1
-
1
-
-
1
-

16
7
43
45

-
1
1
2
1
2

1
1
9
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1. Master
Kesehatan

2. SKM
3. Apoteker
4. D III Farmasi
5. S1 Gizi
6. D III Analis

Kesehatan

Non Medis
1. D II Keuangan
2. Diploma

Komputer
3. SLTA/SMA/SMU

Jumlah 67 19 24 60
Sumber : Data sekunder

B. HASIL PENELITIAN

Penelitian hubungan pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif

dengan praktik pemberian ASI eksklusif di Rumah Sakit Umum

Dewi Sartika Kendari pada bulan April hingga Juni Tahun

2017.Sampel penelitian adalah ibu menyusui di ruang bersalin

Runah Sakit Umum Dewi Sartika Kendari berjumlah 60 ibu.Data

yang telah terkumpul diolah dan di analisis menggunakan SPSS.

Data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk tabel yang

disertai penjelasan.Hasil penelitian terdiri dari analisis univariabel

dan bivariabel.Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Analisis Univariabel

Analisis univariabel adalah analisis setiap variabel untuk

memperoleh gambaran setiap variabel dalam bentuk distribusi

frekuensi.Analisis univariabel pada penelitian ini, yaitu analisis
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karakterisitik responden, pengetahuan tentang ASI eksklusif dan

Prakti pemberian ASI eksklusif. Hasil analisis univariabel sebagai

berikut :

a. Karakteristik Responden

Karakterisitik merupakan ciri atau tanda khas yang melekat

pada diri responden yang membedakan antara responden yang

satu dengan yang lainnya.Karakteristik responden pada

penelitian ini terdiri dari umur responden dan gravida.

Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 4.2 dan 4.3

Tabel 4.2
Karakteristik Responden menurut umur

KelompokUmur Jumlah(n) Presentase(%)

<20 4 6,7

20-35 37 61,6

>35 19 31,7

Total 60 100

Sumber: Data Primer (diolah 2017)

Berdasarkan tabel 4. 2 Distribusi responden menurut

kelompok umur di RSU Dewi Sartika Kendari Tahun 2017,

menunjukkan bahwa dari 60 responden, yang berumur <20 Tahun

sebanyak 4 orang (6,7%), yang berumur 20 - 30 Tahun sebanyak

37 responden (61,6%), dan yang berumur >35 Tahun sebanyak 19

responden (31,7%)
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Tabel 4.3
Karakteristik Responden menurut gravida

Gravida Jumlah (n) Presentase (%)
<2 23 38,3
2-3 27 45
>3 10 16,7

Total 60 100
Sumber: Data Primer (diolah 2017)

Berdasarkan tabel 4. 3 Distribusi responden menurut gravida

di RSU Dewi Sartika Kendari Tahun 2017, menunjukkan bahwa dari

60 responden, gravida <2 sebanyak 23 orang (38,3%), gravida 2-3

sebanyak 27 responden (45%), dan gravid >3 sebanyak 19

responden (31,7%).

b. Pengetahuan tentang ASI eksklusif di RSU Dewi Sartika
Kendari Tahun 2017.

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Pengetahuan RespondenTentang ASI

Eksklusifdi RSU Dewi Sartika Kendari
Tahun 2017

Pengetahuan ASI
Eksklusif

Jumlah (n) Presentase (%)

Baik 11 18,3
Cukup 10 16,7
Kurang 39 65,0
Total 60 100

Sumber: Data Primer (diolah 2017)

Berdasarkan tabel 4.1, menunjukkan bahwa dari 60 responden,

yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 11 orang (18,3%),

yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 10 orang (16,6%),

dan yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak  39 orang

(65,0%).
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c. Pemberian ASI Eksklusif di Rumah Sakit Umum Dewi Sartika
Kendari Tahun 2017

Tabel 4.5
Distribusi frekuensi pemberian ASI Eksklusif

Di RSU Dewi Sartika Kendari
Tahun 2017

Pemberian ASI
Eksklusif

Jumlah (n) Presentase (%)

Ya 19 31,7
Tidak 41 68,3
Total 60 100

Sumber : Data primer (diolah 2017).

Berdasarkan tabel 4.2, menunjukkan bahwa dari 60 responden,

yang memberikan ASI Eksklusif sebanyak 19 orang (31,7%)

dan yang tidak memberikan ASI Eksklusif  sebanyak 41 orang

(68,3%).

2. Analisis Bivariabel

Analisis bivariabel merupakan analisis lanjutan dari analisisi

univariabel.Analisis bivariabel dilakukan untuk menganalisis

hubungan dua variabel.Analisis bivariabel bertujuan untuk

mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel independen

dan variabel dependen dapat digunakan Uji Kai Kuadratatau

Chi Square.Analisis bivariabel pada penelitian ini adalah

hubungan pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif dengan

praktik pemberian ASI eksklusif di Rumah Sakit Umum Dewi

Sartika Kendari Tahun 2017. Hasil analisis dapat dilihat pada

tabel 4.6
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Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Hubungan Pengetahuan responden
tentang ASI Eksklusif dengan Pemberian ASI Eksklusif

Di RSU Dewi Sartika Kendari
Tahun 2017

Sumber : Data primer (diolah 2017)

Berdasarkan tabel 4. 3, responden dengan pengetahuan baik

yang memberikan ASI eksklusif sebanyak 6 orang (31,6%) dan yang

tidak memberikan ASI eksklusif sebanyak 5 orang (12,2%), responden

dengan pengetahuan cukup yang memberikan ASI eksklusif sebanyak

5 orang (26,3%) dan yang tidak memberikan ASI eksklusif sebanyak 5

orang (12,2%) dan responden dengan pengetahuan kurang yang

memberikan ASI eksklusif sebanyak 8 orang (42,1%) dan yang tidak

memberikan ASI eksklusif sebanyak 31 orang (75,6%).

Hasil uji statistik tabel 4.3 dengan menggunakan analisis chi

square di dapatkan X2 hitung = 64.564 dengan nilai p = 0,04 (p < nilai

α = 0,05). Maka Ha diterima berarti terdapat hubungan pengetahuan

ibu menyusui dengan pemberian ASI Eksklusif.

Pengetahuan Pemberian ASI Eksklusif
Total

X2

( p Value)Ya Tidak
F (%) F (%) f (%)

Baik 6 31,6 5 12,2 11 18,3
64,564
(0,04)

Cukup 5 26,3 5 12,2 10 16,7
Kurang 8 42,1 31 75,6 39 65,0
Total 19 100 41 100 60 100
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C. PEMBAHASAN

1. Pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif

Berdasarkan tabel 4.1,menunjukkan bahwadari 60

responden, yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 11 orang

(18,3%),yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 10 orang

(16,6%), danyang memiliki pengetahuan kurang sebanyak  39

orang (65,0%).

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui setelah

melihat, mengalami dan menyaksikan atau diajarkan. Tindakan

seseorang berdasarkan pada apa yang telah diketahui terlebih

apabila jika hal tersebut dianggap memiliki manfaat.

Pengetahuan ibu dapat mempengaruhi kurangnya

pemberian ASI Eksklusif pada bayi, dimana pengetahuan

merupakan hasil dari tahu, dan itu terjadi setelah orang melakukan

penginderaan terhadap suatu suatu obyek tertentu, yakni melalui

panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran,

rasa dan raba yang diperoleh melalui proses pendidikan maupun

pengalaman berdasarkan interaksi sosial, karenanya pengetahuan

sangat mempengaruhi kurangnya pemberian ASI Eksklusif pada

bayi.

2. Pemberian ASI Eksklusif

Berdasarkan tabel 4.2, menunjukkanbahwadari 60

responden, yang memberikan ASI Eksklusifsebanyak19 orang
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(31,7%) danyang tidak memberikan ASI Eksklusifsebanyak 41

orang (68,3%).

Memberikan ASI Eksklusif berarti keuntungan untuk semua,

bayi akan lebih sehat, cerdas, dan berkepribadian baik, ibu akan

lebih sehat dan menarik, perusahaan, lingkungan dan masyarakat

pun akan lebih mendapat keuntungan. (Utami, 2005)

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah

maupun sektor swasta untuk mendukung peningkatan ASI yang

berhubungan dengan penyuluhan/pendidikan, dua diantaranya

adalah:

a. Membantu dan mendorong ibu untuk memberikan ASI dan

merawat bayi dan anaknya, baik bagi ibu yang bekerja secara

formal maupun informal serta ibu yang tidak bekerja

b. Mendorong dan membantu kerjasama antara sistem pelayanan

kesehatan dan jaringan pendukung bantuan ibu - ibu, termasuk

keluarga dan masyarakat, dan jika diperlukan dengan

meningkatkan atau pembentukan kelompok pendukung ASI.

3. Hubungan pengetahuan responden tentang ASI eksklusif dengan

praktik pemberian ASI eksklusif.

Berdasarkan tabel 4.3,respondendengan pengetahuan baik

yang memberikan ASI eksklusifsebanyak 6 orang (31,6%) dan

yang tidak memberikan ASI eksklusifsebanyak 5 orang (12,2%),

responden dengan pengetahuan cukup yang memberikan ASI
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eksklusif sebanyak  5 orang (26,3%) dan yang tidak memberikan

ASI eksklusifsebanyak 5 orang (12,2%) dan responden dengan

pengetahuan kurang yang memberikan ASI eksklusif sebanyak 8

orang (42,1%) dan yang tidak memberikan ASI eksklusif sebanyak

31 orang (75,6%).

Hasil uji statistik tabel 4. 3, dengan menggunakan analisis

chi square di dapatkan X2 hitung = 64.564 dengan nilai p = 0,04 (p

< nilai α = 0,05). Maka Ha diterima berarti terdapat hubungan

pengetahuan ibu menyusui dengan pemberian ASI Eksklusif  di

RSU Dewi Sartika Kendari Tahun 2017.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Musirah (2002), dimana disimpulkan hubungan antara 2 variabel

pada 1 kelompok sampel yakni antara lain, pengetahuan ibu yang

buruk dengan praktek pemberian ASI Eksklusif yang baik dan

pngetahuan ibu yang buruk dengan praktek pemberian ASI

Eksklusif yang buruk. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya

hubungan pengetahuan dengan pemberian ASI Eksklusif pada

bayi.

Salah satu kondisi yang menyebabkan pemberian ASI

ekskluisif rendah adalah masih kurangnya pengetahuan

masyarakat dibidang kesehatan khususnya ibu-ibu yang

mempunyai bayi dan tidak mnyusui secara eksklusif.
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Hasil penelitian oleh Rahayuningsih (2005) menyatakan

bahwa ada hubungan yang kuat antara pengetahuan ibu tentang

ASI terhadap pemberian ASI eksklusif.Hal ini menunjukkan tingkat

pengetahuan yang dimiliki seseorang mempengaruhi praktiknya

sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Green, bahwa

pengetahuan seseorang merupakan faktor predisposisi untuk

bertindak.Pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu bentuk

perilaku kesehatan masyarakat. Menurut Green dalam

Notoadmodjo (2003), perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama

yaitu : 1) faktor predisposisi seperti pengetahuan, individu, sikap,

kepercayaan, tradisi, norma social dan unsur-unsur lain yang

terdapat dalam individu dan masyarakat, 2) faktor pendukung

seperti tersedianya sarana pelayanan kesehatan dan kemudahan

untuk mencapainya, 3) faktor-faktor pendorong, seperti sikap dan

perilaku petugas kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini

menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan

kurangnya kesadaran ibu akan pentingnya pemberian ASI

eksklusif adalah tingkat pengetahuan yang dimiliki responden.

Jadi, pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh dari pendidikan

formal. Banyak cara yang bisa ditempuh agar ibu-ibu bisa

memperoleh pengetahuan, khususnya informasi tentang

pentingnya pemberian ASI Eksklusif kepada bayi usia 0-6 bulan,
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antara lain dengan rajin membaca dan bertukar pikiran keluarga,

teman, atau seseorang yang mengetahui tentang pentingnya

pemberian ASI, atau bisa mencari melalui media sosial apa lagi

pada saat sekarang ini sudah banyak buku atau informasi tentang

ASI Eksklusif. Jadi ibu-ibu yang masih kurang pengetahuannya

dapat belajar banyak hal yang berhubungan dengan ASI baik itu

tentang manfaan ASI sampai pada tehnik menyusui yang baik dan

benar.Oleh karena itu dapat disadari bahwa pengetahuan seorang

ibu merupakan salah satu hal yang dapat menjamin keberhasilan

dalam memberikan ASI eksklusif.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat

disimpukan bahwa :

1. Pengetahuan ibu menyusui yang memberikan ASI Eksklusif di

RSU Dewi Sartika Kendari Tahun 2017 sebagian besar

berpengetahuan kurang yaitu 39 orang (65,0%) dari 60

responden.

2. Pemberian ASI eksklusifpada bayi di RSU Dewi Sartika Kendari

Tahun 2017 sebagian besar dalam kategori tidak memberikan

ASI eksklusif yaitu 41 orang (68,3%).

3. Ada hubungan pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif dengan

Praktik Pemberian ASI eksklusif di RSU Dewi Sartika Tahun

2017.

B. SARAN

1. Bagi peneliti

Diharapkan lebih meningkatkan pengetahuan tentang ASI

Eksklusif sehingga dapat diaplikasikan kepada masyarakat.

2. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat

khususnya ibu-ibu yang mempunyai bayi dapat memberikan ASI

eksklusif dan mengerti tentang pentingnya ASI eksklusif.
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3. Bagi petugas kesehatan

Bagi petugas kesehatankhususnyadi RSU Dewi Sartika untuk

meningkatkan promosi kesehatan khususnya tentang pentingnya

pemberian ASI eksklusif kepada masyarakat secara umum dan

ibu-ibu menyusui secara khusus
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LAMPIRAN
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LAMPIRAN I

KUESIONER PENELITIAN

PENGETAHUAN IBU TENTANG ASI EKSKLUSIF DENGAN PRAKTIK
PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Jawablah Pertanyaan Dibawah Ini Dengan Memberikan Tanda (√) Pada Kolom Jawaban
Yang Tersedia

1. Karakteristik Responden
a. No :
b. Nama :
c. Umur :
d. GPA :

NO PERTANYAAN
JAWABAN

BENAR SALAH
1 Air Susu Ibu (ASI) sangat penting bagi bayi
2 Asi Eksklusif adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) dari

usia 0-6 bulan tanpa makanan ataupun cairan lain
3 ASI lebih baik di bandingkan Susu formula
4 ASI mengandung kekebalan tubuh yang tidak di dapatkan

pada susu formula
5 Bayi harus diberikan ASI pertamanya segera setelah bayi

lahir atau maksimal 1 jam setelah lahir
6 Manfaat yang didapat dari pemberian ASI bagi bayi

adalah memberi nurtrisi, untuk pertumbuhan dan
perkembangan anak, dan meningkatkan daya tahan
tubuh bayi

7 Kandungan ASI adalah Kolostrum, antibody, protein
susu, taurin, karbohidrat, dan lemak

8 Keunggulan bayi yang diberikan ASI Eksklusif
dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif
adalah membuat anak cerdas dan mandiri

9 Saat bayi lahir di berikan sedikit madu lalu ASI sampai 6
bulan itu termasuk ASI Eksklusif

10 Hisapan bayi dapat mempengaruhi pengeluaran ASI
11 Perasaan ibu yang gelisah akan mempengaruhi produksi

ASI
12 Untuk ibu yang mulai bekerja sebaiknya bayi di beri susu

formula
13 Manfaat ASI untuk bayi salah satunya adalah dapat

melancarkan pencernaan
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14 Ibu merasa lebih mudah memberikan susu formula di
bandingkan memberikan ASI

15 Jika ibu sedang bekerja, ASI dapat diganti dengan susu
formula

16 Kandungan zat gizi susu formula lebih baik di bandingkan
ASI

17 Susu formula adalah makanan yang baik untuk anak
berusia 0-6 bulan

18 Air Susu Ibu sering membuat bayi mencret
19 Bila dalam perjalanan sebaiknya ibu tidak menyusui

bayinya karena malu
20 Dengan memberikan ASI, ibu dapat menghemat

pengeluaran keluarga
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Kepada
Yth.

Ibu responden

di RSU Dewi Sartika

Nama saya NUR AFNI BANGGO mahasiswa Program D-III Kebidanan

Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Kebidanan. Saat ini saya sedang

melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan pengetahuan ibu

tentang asi eksklusif dengan praktik pemberian asi eksklusif di RSU Dewi

Sartika, yang mana penelitian ini merupakan salah satu kegiatan dalam

menyelesaikan tugas akhir di Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan

Kebidanan. Untuk keperluan tersebut saya mengharapkan kesediaan ibu

untuk berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini, partisipasi ibu

dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tidak akan memberi dampak yang

membahayakan. Jika ibu bersedia, saya akan memberikan lembar kuesioner

(lembar pernyataan) yang telah disediakan untuk diisi dengan kejujuran dan

apa adanya. Peneliti menjamin kerahasiaan jawaban dan identitas

ibu.Jawaban yang ibu berikan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian

ini.

Demikian lembar persetujuan ini kami buat, atas bantuan dan partisipasinya

disampaikan terima kasih.

Kendari, 2017

Responden Peneliti

.................. (NurAfni Banggo)



52

HASIL ANALISIS DATA

. recode umur (min/19=0) (20/35=1) (36/max=2), gen(ktg_umur)
(60 differences between umur and ktg_umur)

. recode gravida (1=0) (2/3=1) (4/max=2), gen(ktg_gravida)
(60 differences between gravida and ktg_gravida)

.  recode skor (min/12=0) (13/15=1) (16/max=2), gen(ktg_pengetahuan)
(60 differences between skor and ktg_pengetahuan)

. tab ktg_umur

RECODE of |
umur |      Freq.     Percent        Cum.
------------+-----------------------------------

0 |          4        6.67        6.67
1 |         37       61.67       68.33
2 |         19       31.67      100.00

------------+-----------------------------------
Total |         60      100.00

. tab ktg_gravida

RECODE of |
gravida |      Freq.     Percent        Cum.
------------+-----------------------------------

0 |         23       38.33 38.33
1 |         27       45.00       83.33
2 |         10       16.67      100.00

------------+-----------------------------------
Total |         60      100.00

. tab ktg_pengetahuan

RECODE of |
skor |      Freq.     Percent        Cum.
------------+-----------------------------------

0 |         39       65.00       65.00
1 |         10       16.67       81.67
2 |         11       18.33      100.00

------------+-----------------------------------
Total |         60      100.00

. tab praktikpemberianasieksklusif

praktikpemb |
erianasieks |
klusif |      Freq.     Percent        Cum.
------------+-----------------------------------
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0 |         41       68.33       68.33
1 |         19       31.67      100.00

------------+-----------------------------------
Total |         60      100.00

. tab ktg_pengetahuan praktikpemberianasieksklusif, col chi2

+-------------------+
| Key               |
|-------------------|
|     frequency     |
| column percentage |
+-------------------+

| praktikpemberianasiek
RECODE of |        sklusif

skor |         0          1 |     Total
-----------+----------------------+----------

0 |        31 8 |        39
|     75.61      42.11 |     65.00

-----------+----------------------+----------
1 |         5          5 |        10

|     12.20      26.32 |     16.67
-----------+----------------------+----------

2 |         5          6 |        11
|     12.20      31.58 |     18.33

-----------+----------------------+----------
Total |        41         19 |        60

|    100.00     100.00 |    100.00

Pearson chi2(2) =   6.4564   Pr = 0.040
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PENDOKUMENTASIAN PENELITITAN
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