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ABSTRAK 

GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER IIITENTANG 
INISIASIMENYUSUDINI(IMD)DI WILAYAH KERJA 

PUSKESMAS ABELI TAHUN 2016 
 

Nurul Afrilia1 , Hj.Sitti Zaenab 2 , Yustiari2 . 

 
Latar Belakang : Inisiasi menyusu dini adalah Pemberian ASI sedini mungkin  
dan menyusu sendiri segera setelah lahirdalam waktu 1 jam setelah 
kelahirannya. IMD sangat mudah dilaksanakan. 

Tujuan Penelitian :Mengetahui pengetahuan ibu hamil trimester III tentang 
inisiasi menyusu dini (IMD) berdasarkan tingkat Pendidikan dan Paritas ibu di 
wilayah kerja Puskesmas Abeli Tahun 2016. 

Metode Penelitian :Jenis Penelitian adalah penelitian deskriptif,lokasi penelitian 
di Puskesmas Abeli. Populasi penelitian adalah ibu hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Abeli periode januari sampai dengan juni Tahun 2016 berjumlah 169 
orang.Penentuan sampel menggunakan accidental sampling.Analisa data 
menggunakan analisis univariat. 

Hasil penelitian : Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 41 responden 
yang Inisiasi menyusu dini dengan tingkat Pendidikan dasar sebesar 13 
responden (31,8%),Pendidikan menengah sebesar 18 responden (43,9%) dan 
Pendidikan tinggi sebesar 10 responden (24,3%) Inisiasi menyusu dini dengan 
tingkat Paritas I sebesar 13 responden (31,8%),paritas II berjumlah 17 responden 
(41,4%),paritas III berjumlah 7 responden (17,0%) dan paritas IV berjumlah 4 
responden (9,8%).Inisiasi menyusu dini dengan tingkat Pengetahuan baik 
sebesar 12 responden (29,3%), dan pengetahuan kurang sebesar 29 responden 
(70,7%) 

Kesimpulan: pengetahuan kurang tentang inisiasi menyusu dini (IMD) paling 
tinggi terdapat pada tingkat pendidikan dasar dan kelompok paritas I. 

Kata Kunci : Insiasi Menyusu Dini, Pengetahuan Ibu 
Pustaka : 30  literatur ( 1999 – 2016 ) 
 
1 Mahasiswi Diploma III Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kendari 
2 Dosen Pembimbing Poltekkes Kemenkkes Kendari Jurusan Kebidanan 

  

ix 



10 
 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 
HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i 
HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................. ii 
HALAMAN PENGESAHAN............................................................................... iii 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .............................................................................. iv 
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN ............................................ v 
KATA PENGANTAR ......................................................................................... vi 
ABSTRAK ......................................................................................................... ix 
DAFTAR ISI ...................................................................................................... x 
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xi 
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xii 
BAB IPENDAHULUAN  

A. Latar Belakang ....................................................................................... 1 
B. Rumusan Masalah ................................................................................. 4 
C. Penelitian ............................................................................................... 4 
D. Manfaat Penelitian ................................................................................. 5 
E. Keaslian Penelitian ................................................................................. 6 

BAB IITINJAUAN PUSTAKA 
A. Telaah Pustaka ...................................................................................... 7 

1. Tinjauan Tentang Pengetahuan ....................................................... 7 
2. Tinjauan Tentang Kehamilan ............................................................ 15 
3. Tinjauan Tentang Inisiasi Menyusu Dini ........................................... 18 
4. Tinjauan Tentang Air Susu Ibu ......................................................... 23 

B. Landasan Teori ...................................................................................... 27 
C. Kerangka konsep ................................................................................... 29 

BAB IIIMETODE PENELITIAN  
A. JenisPenelitan ........................................................................................ 30 
B. Tempat dan Waktu Penelitian ................................................................ 30 
C. Populasi dan Sampel ............................................................................. 30 
D. Defenisi Operasional .............................................................................. 31 
E. Instrumen Penelitian .............................................................................. 32 
F. Pengolahan Data ................................................................................... 32 
G. Analisis Data .......................................................................................... 32 
H. Penyajian Data ....................................................................................... 33 

BAB IVHASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ....................................................... 34 
B. Hasil Penelitian ...................................................................................... 35 
C. Pembahasan .......................................................................................... 39 

BAB VKESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan ............................................................................................ 42 
B. Saran ..................................................................................................... 42 

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN 

  

x 



11 
 

 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 1 :Distribusi Pengetahuan Responden di Puskesmas 

Abeli Kota Kendari Tahun 2016    38 

Tabel 2 : Distribusi responden  berdasarkan tingkatPendidikan 

ibudi Puskesmas Abeli Kota Kendari Tahun 2016  38 

Tabel 3 :Distribusi responden berdasarkan paritas Ibu di 

Puskesmas Abeli Kota Kendari Tahun 2016   39 

Tabel 4 :Distribusi Pengetahuan Responden Tentang Inisiasi  

Menyusui Dini (IMD) berdasarkan Pendidikan d 

WilayahKerja Puskesmas Abeli Tahun 2016   39 

Tabel 5 :Distribusi Pengetahuan Responden Tentang Inisiasi  

Menyusui Dini (IMD) berdasarkan Paritas di Wilayah 

Kerja Puskesmas Abeli Tahun 2016    40 

  

xi 



12 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

1. Kuesioner Penelitian 

2. Master tabel 

3. Surat pengambilan data awal 

4. Surat pengambilan izin peneliian 

5. Surat keterangan telah melakukan izin penelitian 

  

xii 



1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesadaran akan pentingnya IMD dipengaruhi oleh tingkat 

pengetahuan ibu hamil tentang inisiasi menyusu dini yang rendah 

karena dipengaruhi oleh faktor pendidikan ibu yang rendah, tidak ada 

dorongan atau motivasi untuk mengetahui perkembangan zaman, 

ketersediaan informasi, ketersediaan fasilitas kesehatan, pendapatan 

perkapita yang menyebabkan ibu melakukan persalinan dengan dukun, 

dukungan dari orang terdekat, dukungan dari tenaga kesehatan, 

kebudayaan, dan adanya promosi Insiasi Menyusu Dini (Roesli, 2008). 

ASImerupakan makanan terbaik untuk bayi,WHO 

menganjurkan pemberian ASI ekslusif selama 6 bulan pertama 

kehidupan bayi. Menyusui bayi di Indonesia sudah menjadi budaya 

namun praktik pemberian ASI masih jauh dari yang diharapkan. 

Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2012 (SDKI 2012) 

menunjukan bahwa sebanyak 27%bayi di Indonesia mendapatkan ASI 

ekslusif sampai dengan umur 4-5 bulan. Sedangkan Riset Kesehatan 

Dasar Tahun 2013 (Riskesdas 2013) mendapatkan 30,2% bayi 0-6 

bulan mendapatkan ASI saja pada 24 jam terakhir. Angka yang relatif 

masih sedikit. Padahal dengan ASI dan menyusui baik ibu dan bayinya 

akan mendapatkan banyak manfaat. Bahkan hal ini juga akan 

berimbas kelingkungan,masyarakat bangsa dan negara. 
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Suatu hasil penelitian di Ghana yang diterbitkan oleh jurnal 

pediatriks menunjukkan bahwa 16% kematian bayi dapat dicegah 

melalui pemberian ASI pada bayi sejak hari pertama kelahirannya. 

Angka ini naik menjadi 22% jika pemberian ASI dimulai dalam 1 jam 

pertama setelah kelahirannya. ASI adalah asupan gizi yang terbaik 

untuk melindungi dari infeksi pernafasan, diare, alergi, sakit kulit, asma, 

obesitas juga membentuk perkembangan intelegensia, rohani, 

perkembangan emosional. Hasil telah dari 42 negara menunjukkan 

bahwa ASI eksklusif memiliki dampak terbesar terhadap penurunan 

angka kematian balita, yaitu 13% dibanding intervensi kesehatan 

masyarakat lainnya (Roesli, 2008). 

Peran tenaga kesehatan, khususnya dokter dan bidan sangat 

berpengaruh terhadap pemberian ASI secara dini. Namun, di Indonesia 

masih banyak tenaga kesehatan maupun pelayanan kesehatan 

(termasuk Rumah Sakit) yang belum mendukung pemberian ASI 

secara dini dengan alasan keadaan Ibu masih lemah, masih banyak 

darah dan lendir yang harus dibersihkan, takut bayi terkena hipotermi, 

bahkan ada yang mengatakan Inisiasi Menyusu Dini dengan 

membiarkan bayi merangkak sendiri mencari puting susu ibu adalah 

hal primitive yang melecehkan bangsa indonesia (padahal IMD juga 

dilakukan di negara maju). Banyak rumah sakit dan bidan yang 

langsung memberikan susu formula begitu bayi lahir jika ASI belum 

keluar (Soegiarto, 2008). 
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Beberapa penelitian menunjukkan bahwa cakupan inisiasi 

menyusu dini masih rendah. Studi pendahuluan yang dilakukan pada 

bulan Mei – Juni 2012 terhadap inisiasi menyusu dini dan pemberian 

ASI eksklusif pada bayi yang dilahirkan di dua bidan praktek swasta di 

wilayah kerja Puskesmas Limbangan Kabupaten Kendal menunjukkan 

bahwa bayi yang dilahirkan selama kurun waktu tersebut yang 

mendapatASI dalam 1 jam pertama setelah kelahiran (inisiasi menyusu 

dini) hanya 25%.Selanjutnya dengan pengamatan selama 1 

minggu,bayi yang mendapat ASI eksklusif selama satu minggu 

pertamasejak kelahiran hanya mencapai 46 %(Soegiarto, 2008). 

Keadaan yang hampir sama juga terjadi di daerah lain di 

Kabupaten Kendal. Studi pendahuluan pada bulan Desember 2013 di 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal menunjukkan cakupan 

inisiasi menyusu dini yang lebih rendah dibanding di Kecamatan 

Limbanngan.Dari 10 bidan praktik swasta di wilayah tersebut, 

menunjukkan hanya 20% saja yang program inisiasi menyusui dininya 

terlaksana (Soegiarto, 2008). 

Program Inisiasi Menyusu Dini mempunyai manfaat yang 

besar untuk bayi maupunibu yang baru melahirkan. Tetapi kurangnya 

pengetahuan dari orang tua dan kurangnya dukungan dari petugas 

kesehatan (bidan) maupun keengganan untuk melakukannya membuat 

inisiasi menyusu dini masih jarang dilakukan. 

Terlihat angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Tenggara 

menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012sebanyak 644(3,78%) 
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orang, diasumsikan tingginya AKB dapat diturunkan dengan penerapan 

inisiasi menyusu dini dari ibu (Badan Pusat Statistik Sulawesi 

Tenggara.com diakses tanggal 17 februari 2016). 

Berdasarkan hasil survey data awal yang dilakukan di 

Puskesmas Abeli didapatkan data ibu hamil pada tahun 2014 

berjumlah 3,9% dan pada tahun 2015 berjumlah 4,3% orang. Hasil 

wawancara dari 5 ibu hamil, 2ibu hamil belum tahu tentang Inisiasi 

Menyusu Dini,  2 sudah mengerti tentang Inisiasi Menyusu Dini, dan 

1belum pernah Inisiasi Menyusu Dini. Tingkat pengetahuan ibu hamil di 

pengaruhi beberapa faktor antara lain pendidikan dan paritas. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian  mengenai “ Gambaran pengetahuan ibu hamil 

Trimester III tentang Inisiasi menyusu Dini (IMD) di wilayah kerja 

Puskesmas Abeli Tahun 2016. “ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pengetahuan ibu hamil 

Trimester III tentang Inisiasi Menyusu DinI (IMD) di wilayah kerja 

Puskesmas Abeli Tahun 2016 ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil trimester III tentang 

inisiasi menyusu dini (IMD) di wilayah kerja Puskesmas Abeli 

Tahun 2016. 
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2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil trimester III tentang 

inisiasi menyusu dini (IMD) berdasarkan tingkat Pendidikan ibu 

di wilayah kerja Puskesmas Abeli Tahun 2016. 

b. Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil trimester III tentang 

inisiasi menyusu dini (IMD) berdasarkan Paritas ibu di wilayah 

kerja Puskesmas Abeli Tahun 2016. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan bahan acuan bagi 

penelliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi puskesmas 

Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam menetapkan serta 

menentukan kebijakan kesehatan dalam upaya pengetahuan Ibu 

Hamil Trimester III Tentang Inisiasi Menyusu Din. 

b. Bagi Masyarakat 

Memberikan masukan kepada masyarakat / pasien dalam 

peningkatan pengetahuan ibu dalam pelaksanaan program 

inisiasi menyusui dini, agar masyarakat mengerti pentingnya 

pemberian ASI secara dini. 

c. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman berharga karena menambah wawasan 
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dan pengetahuan dalam melakukan penelitian Inisiasi Menyusui 

Dini 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan 

hasil penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah : 

1. Peneliti lain yang meneliti tentang IMD yaitu Muhammad idris 

dengan judul peran faktor perilaku dalam penerapan inisiasi 

menyusu dini dikota pare-pare tahun 2009 dengan variabel faktor 

perilaku ibu dalam penerapan IMD menggunakan metode kualitatif 

perbedaan dengan yang penulis lakukan adalah tahun penetilian 

,tempat penelitian dan variabel yang di teliti. 

2. Penelitian Waode Siti Amzia (2011) Tentang Faktor-faktor yang 

berhubungan Dalam Penerapan Inisiasi Menyusui Dini pada Ibu Di 

Puskesmas Wapunto Kabupaten Muna. Penerapan inisisasi 

menyusui dini pada ibu di Puskesmas Wapunto Kabupaten Muna 

disebabkan oleh berbagai faktor yaitu Pengetahuan ibu, pendidikan 

ibu dan paritas Ibu.perbedaan dengan yang penulis lakukan adalah 

tahun penetilian ,tempat penelitian dan variabel yang di teliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Tinjauan tentang pengetahuan 

a. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi 

setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek 

tertentu.Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni 

indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan 

raba.Sebagian besar, pengetahuan manusia diperoleh dari mata 

dan telinga (Notoatmodjo, 2011). 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat 

penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior). 

Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang 

didasarkan oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada 

perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers 

(1974) mrngungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku 

baru (berperilaku baru), dalam diri orang tersebut terjadi proses 

yang berurutan, yang disebut AIETA, yaitu:  

1) Awareness (kesadaran), di mana orang tersebut menyadaridalam 

arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek).  

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

Di sini sikap subjek sudah mulai timbul.  
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3) Evaluation (menimbang – nimbang) terhadap baik dan tidaknya 

stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden 

sudah lebih baik lagi.  

4) Trial, di mana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai 

dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus.  

5) Adaption, di mana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus  

(Notoatmodjo, 2011). 

b. Tingkatan pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo, 2011, pengetahuan mempunyai enam 

tingkatan, yaitu :6  

1) Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan 

tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang 

spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan 

yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat 

pengetahuan yangpaling rendah.  

2) Memahami (Comprehension)  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan 

dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang 

yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat 
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menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, 

meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.  

3) Aplikasi (Aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real 

(sebenarnya). Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi 

atau penggunaan hukum – hukum, rumus, metode, prinsip, dan 

sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.  

4) Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi 

atau suatu objek ke dalam komponen – komponen, tetapi masih 

di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu 

sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan 

kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.  

5) Sintesis (Synthesis)  

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan 

atau menghubungkan bagian – bagian di dalam suatu bentuk 

keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintesis adalah suatu 

kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi – 

formulasi yang ada. 

6) Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 
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justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. 

Penilaian – penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang 

ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria – kriteria yang ada 

(Notoatmodjo, 2011).  

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

1) Pendidikan 

a) Pengertian Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh 

seseorangterhadap perkembangan orang lain menuju kearah 

suatu cita-cita tertentu(Hasbullah, 2001). 

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang 

termasukjuga perilaku seseorang akan pola hidup terutama 

dalam memotivasiuntuksikap berperan serta pula 

pengetahuan yang dimiliki.Sebaliknyapendidikan yang kurang 

akan menghambat perkembangan sikap seseorangterhadap 

nilai-nilai yang baru diperkenalkan (Notoatmodjo, S.2011). 

Pendidikan yang diberikan para ahli tersebut, 

meskipun berbedasecara redaksional, namun secara esensial 

terdapatkesatuan unsur-unsuratau faktor-faktor yang terdapat 

di dalamnyayaitu bahwa pengertianpendidikan tersebut 

menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntunan ataupimpinan 

yang didalamnya mengandung unsur-unsur seperti 

pendidik,anak didik, tujuan dan sebagainya (Yunanto, 

A.2007). 
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b) Jenjang Pendidikan 

Jenjang pendidikan formal terdiri dari : 

(1) Jenjang pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar 

(SD),MadrasahIbtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah 

Pertama(SMP), MadrasahTsanawiyah (MTs). 

(2) Jenjang pendidikan menengah meliputi Sekolah 

Menengah Atas(SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan 

sederajatnya. 

(3) Jenjang pendidikan tinggi meliputi : 

(a) Program gelar, yaitu program yang memberikan 

tekanan padapembentukan keahlian akademik, yaitu 

keahlian yang berkaitandengan penelitian dan 

pengembangan, peningkatan/ penerapankonsep dan 

metode operasional dalam suatu bidang 

ilmu,teknologi, seni yang dikelola oleh suatu 

perguruan tinggi,mencakup pendidikan Sarjana Muda, 

pendidikan Sarjana/ strata I(SI), pendidikan Pasca 

Sarjana/ strata II (S2) dan pendidikanDoktor/ strata III 

(S3). 

(b) Program non gelar, yaitu program yang memberikan 

tekanan padapembentukan keahlian profesional, 

seperti keahlian yangmenekankan pada keterampilan 

dan penerapan suatu bidang ilmupengetahuan, 

teknologi atau seni dalam pekerjaan. Program ini 
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mencakup pendidikan diploma I (DI). Pendidikan 

diploma II(DII),pendidikan diploma III (DIII), pendidikan 

diploma IV(DIV),pendidikan spesialis I (SpI) 

pendidikan spesialis II (SpII).Faktorpendidikan 

seseorang sangat menentukan kecemasan 

kliendengan pendidikan tinggi akan lebih mampu 

mengatasi,menggunakankontrol yang efektif dan 

konstruktif dari padaseseorang denganpendidikan 

rendah (Hasbullan, 2001). Pendidikan menurut kamus 

poedagogik berarti perbuatanmendidik. Mendidik 

berarti membimbing pertumbuhan anak, jasmani dan 

rohani dengan sengaja. Dalam ketetapan 

MPRNo.11/MPR/1988, tentangGBHN dinyatakan 

pendidikanberlangsung seumur hidup 

dandilaksanakan di dalam lingkunganrumah tangga, 

sekolah dan masyarakat. 

c) Ruang Lingkup Pendidikan 

(1) Pendidikan Informal 

Pendidikan informal ialah pendidikan yang diperoleh 

seseorangdi rumah dalam lingkungan keluarga (tanpa 

sekolah). 

(2) Pendidikan Formal 

Pendidikan formal adalah pendidikan yang mempunyai 

bentukatau organisasi tertentu, seperti sekolah atau 
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universitas. Adaorganisasi yang nyata dalam pendidikan 

formal : 

(a) Adanya penjejangan 

Terdapat jenjang tertentu dalam tingkatan 

persekolahan dari taman kanak-kanak, SD, SLTP, 

SMU, sampai perguruan tinggi. 

(b) Adanya program atau bahan pelajaran. 

Adanya cara dan metode mengajar di sekolah juga 

formal. 

(c) Adanya penerimaan murid 

Homogenis murid (adanya syarat usia dan latar 

pendidikan) 

(3) Pendidikan non Formal 

Pendidikan non formal meliputi berbagai usaha khusus 

yangdiselenggarakan secara terorganisir, tidak 

sepenuhnya berkesempatan mengikuti pendidikan 

sekolah, dapat memiliki pengetahuan praktisdan 

keterampilan dasar yang mereka perlukan.Pendidikan 

nonformal, meliputi bidang pendidikan masyarakat, 

keolahragaan,kepemudaan dan kebudayaan.Pendidikan 

non formal biasanya mempunyai program untuk 

mencapai tujuan yang khusus. Karenatujuan yang akan 

dicapai bersifat khusus (misalnya suatuketerampilan). 
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Program terbatas, waktu belajar lebih singkat, sehingga 

tidak perlu diadakan jenjang yang formal (Nursalam, 

2001). 

d) Fungsi Pendidikan 

Fungsi pendidikan dalam arti mikro (sempit) adalah 

pengembangan jasmani dan rohani peserta didik. Fungsi 

pendidikan secara makro (luas) ialah sebagai alat 

pengembangan pribadi, pengembangan warga negara, 

pengembangan kebudayaan dan pengembangan bangsa. 

Pada prinsipnya mendidik ialah memberi tuntunan, bantuan, 

pertolongan kepada peserta didik.Secara berangsurangsur 

potensi yangdimiliki tumbuh dan berkembang dari dalam diri 

anak.Agar potensimenjadi lancar dan terarah, diperlukan 

pertolongan dan tuntunan (Hasbullan, 2010). 

2) Paritas 

Paritas adalah jumlah kelahiran yang menghasilkan 

janin yang mampu hidup di luar rahim (28 minggu) 

(JHPIEGO,2008). 

Paritas merupakan frekuensi persalinan yang dialami 

oleh ibu.Paritas mempunyai keterkaitan dengan perilaku ibu 

dalam melahirkan, khususnya dalam memberikan inisiasi 

menyusu dini pada anak.Kaitan ini perlu dilihat sebagai suatu 

faktor yang mempengaruhi ibu dalam memberikan kegiatan 

menyusui pada bayi (Helen, 2004). 
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Paritas secara langsung atau tidak langsung 

mempunyai keterkaitan dengan aktivitas inisiasi menyusu 

dini.Biasanya ibu yang frekuensi paritas melahirkan sering 

mempunyai kecenderung untuk tidak memberikan inisiasi 

menyusu dini dikarenakan pada persalinan terdahulu tidak 

menerapkan program tersebut.Lain halnya dengan ibu yang 

frekuensi persalinan baru pertama kali dan melihat adanya 

program tersebut, umumnya melakukan inisiasi menyusu dini 

(Helen, 2004). 

2. Tinjauan tentang kehamilan 

a. Pengertian Kehamilan 

Menurut federasi Obstetri Ginekologi Internasional, 

kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari 

spermatozoa atau ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau 

implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, 

kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 

10 bulan lunar atau 9 bulan menurut kalender internasional 

kehamilan terbagi dalam tiga trimester , dimana trimester kesatu 

berlangsung dalam 12 minggu (minggu ke 1 hingga ke-12), 

trimester kedua 15 minggu (minggu ke 15 hingga ke – 27), dan 

trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-28 hingga ke-40) 

(Winkjosastri, 2008). 
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b. Diagnosa kehamilan  

Beberapa tanda atau gejala yang dapat ditemukan pada 

seseorang wanita hamil , ialah : 

- Amenorea (tidak dapat haid) 

- Nausea (enek , mual) dan emesis (muntah) 

- Mengidam (ingin makan atau minuman tertentu) 

- Pingsan 

- Mammae menjadi lebih tegang dan membesar 

- Anoreksia (tidak ada nafsu makan) 

- Sering kencing 

- Obstipasi (sulit buang air besar) 

- Pigmentasi kulit 

- Epulis 

- Varises 

- Tanda hegar 

- Tanda goodel 

- Tanda Chadwick 

- Tanda piscaseck 

- Tanda Braxton Hicks 

- Suhu basal antara 37,2°C sampai 37,8°C 

- Tes kehamilan yang positif, menunjukan kemungkinan besar 

adanya kehamilan. 
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Tanda dan gejala yang disebut di atas menunjukan 

bahwa kemungkinan adanya kehamilan, sedangkan tanda pasti 

hamil ialah : 

- Dapat diraba dan kemuadian dikenal bagian-bagian janin 

- Dapat dicatat dan didengar bunyi jantung janin 

- Dapat dirasakan gerakan janin dan balotemen oleh 

pemeriksa 

- Tampak kerangka janin oleh pemeriksaan rontgen 

- Dapat dilihat kantong kehamilan /janin oleh ultrasonografi 

c. Komplikasi kehamilan 

Komplikasi kehamilan menurut  Winkjosastro, 2008 

sebagai berikut : 

- Keguguran (Abortus) dan kelahiran mati (stillbirth), 

keguguran adalah kehilangan janin karena penyebab alami 

sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu, sedangkan 

kelahiran mati yaitu kehilangan janin karena penyebab alami 

pada usia kehamilan mencapai lebih dari 20 minggu. 

- Kehamilan ektopik (kehamilan diluar kandungan) yaitu 

kehamilan dimana janin berkembang di luar rahim, yaitu di 

tuba falopi (saluran telur), kanalis servikalis (saluran leher 

rahim) dan rongga panggul maupun rongga perut. 

- Anemia, keadaan dimana jumlah sel darah merah atau 

jumlah hemoglobin (protein pengangkut O2) kurang dari 

normal .selama hamil volume darah bertambah sehingga 
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penurunan konsentrasi sel darah merah dan hemoglobin 

yang sifatnya mencegah adalah normal 

- Plasenta previa, diamana plasenta yang tertanam diatas 

atau di dekat serviks (leher rahim) pada rahim bagian 

bawah, didalam rahim plasenta bisa menutupi lubang serviks 

secara keseluruhan atau sebagian, plasenta previa biasanya 

terjadi pada wanita yang telah hamil lebih dari satu kali atau 

wanita yang memiliki kelainan rahim misalnya fibroid 

- Solusio plasenta, yaitu pelepasan plasenta yang berada 

pada posisi normal pada dinding rahim sebelum waktunya 

yang terjadi pada saat kehamilan. 

- Hiperemesis gravidarum, yaitu salah satu komplikasi 

kehamilan diamana mual dan muntah yang berlebihan 

selama hamil yang dapat menyebabkan dehidrasi dan 

kelaparan. 

-  Pre-eklamsi, merupakan tekanan darah tinggi yang disertai 

dengan proteinuria (protein dalam air kemih) atau oedema 

(penimbunan cairan) yang terjadi pada kehamilan 20 minggu 

sampai pada  minggu pertama setelah persalinan. 

3. Tinjauan tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

a. Pengertian Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

Inisiasi Menyusu Dini (early initiation) atau 

permulaanmenyusudini adalah bayi mulai menyusu sendiri 

segera setelahlahir. Inisiasimenyusu dini adalah dengan 
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meletakkan bayi barulahir di atasperut ibuatau dada ibu, dalam 

waktu hampir satu jambayi akan merangkak mencariputing susu 

ibunya dan mulaimenyusu sendiri. Cara bayi melakukaninisiasi 

menyusu dini inidinamakan the breast crawl atau merangkak 

mencari payudara (Roesli, U. 2008). 

Ada beberapa intervensi yang dapat mengganggu 

kemampuan alami bayi untuk mencari dan menemukan sendiri 

payudara ibunya. Diantaranya adalah obat kimiawi yang 

diberikan saat ibu melahirkan biassampai ke janin melalui ari-ari 

dan mungkin menyebabkan bayi sulitmenyusu pada payudara 

ibu. Kelahiran dengan obat-obatan atau dengantindakan seperti 

operasi Caesar, vakum, forcep bahkan perasaan sakit didaerah 

kulit yang di gunting saat episiotomi dapat pula mengganggu 

kemampuan alamiah ini.Sebelum dilakukannya inisiasi menyusu 

dini inisangat dianjurkan untuk menciptakan suasana yang 

tenang, nyaman, danpenuh kesabaran untuk memberikan 

kesempatan bayi untuk merangkak mencari payudara ibu. 

b. Manfaat Inisiasi Menyusu Dini 

Menurut Yunanto, A. 2007 manfaat Inisiasi Menyusu 

Dini adalah: 

1) Untuk Bayi 

a) Kehangatan 

b) Dibandingkan bayi-bayi yang diletakkan dalam boks 
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ternyata bayi-bayi yang kontrak kulit dengan kulit ibunya 

mempunyai suhu tubuh yang lebih hangat dan stabil. 

c) Kenyamanan 

d) Ternyata bayi-bayi yang dilakukan inisiasi dini lebih 

jarangmenangis dibandingkan dengan bayi-bayi yang 

dipisahkan dariibunya. 

e) Adaptasi metabolik 

f) Bayi-bayi yang dilakukan inisiasi dini selama kurang 

lebih90 menit, mempunyai kadar gula darah dalam batas 

normal sertaasidosis transient yang lebih pendek. 

g) Kualitas perlekatan 

h) Bayi yang dilakukan inisi asi dini mempunyai kemampuan 

perlekatan mulut yang lebih baik pada waktu menyusui.  

2) Untuk Ibu 

Pelepasan plasenta yang lebih cepat akan mengurangi 

resiko terjadinya perdarahan pasca melahirkan. 

c. Langkah-langkah Inisiasi Menyusu Dini 

Beberapa pendapat mengenai langkah-langkah 

Inisiasi MenyusuDini yaitu : 

1) Langkah-langkah Inisiasi Menyusu Dini Menurut Roesli, U. 

2008adalah : 

a) Begitu lahir, bayi diletakkan di perut yang sudah dialasi 

kainkering. 
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b) Bayi segera dikeringkan kain yang kering, lalu tali pusat 

dipotongdan diikat / dijepit. 

c) Karena takut kedinginan bayi dibungkus atau dibedong 

denganselimut bayi. 

d) Dalam keadaan dibedong bayi diletakkan di dada ibu 

(tidak terjadikontak dengan kulit ibu) bayi dibiarkan di 

dada ibu (bonding)untuk beberapa lama (10–15 menit) 

atau sampai tenaga kesehatanselesai menjahit perineum. 

e) Diangkat dan disusukan pada ibu dengan cara 

memasukanputingsusu ibu ke dalam mulut bati. 

2) Langkah-langkah Inisiasi Menyusu Dini Menurut Yunanto, A. 

2008adalah : 

a) Begitu lahir bayi diletakkan di perut ibu yang sudah 

dialasi kainkering). 

b) Keringkan seluruh tubuh bayi termasuk kepala 

secepatnya kecualikedua tangannya. 

c) Tali pusat dipotong lalu diikat. 

d) Zat lemak putih (vernix caseosa) yang melekat di tubuh 

bayisebaiknya tidak dibersihkan karena zat ini membuat 

nyaman kulitbayi. 

e) Tanpa dibedong, bayi langsung ditengkurapkan di dada 

atau perutibu dengan kontak kulit bayi dan kulit ibu. 
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d. Tata Laksana Inisiasi Menyusu Dini 

Secara umum menurut Roesli, U. 2008 tata laksana 

InisiasiMenyusu Dini adalah sebagai berikut : 

1) Dianjurkan suami atau keluarga mendampingi ibu 

saatpersalinan. 

2) Disarankan untuk tidak atau mengurangi penggunaan obat 

kimia wisaat persalinan. Dapat diganti dengan cara non-

kimiawi, misalnyadengan cara pijat, aromaterapi, atau 

geraka-gerakan ringan. 

3) Biarkan ibu menentukan cara melahirkan yang diinginkan 

misalnya melahirkan normal; di dalam air, atau dengan cara 

jongkok. 

4) Seluruh badan dan kepala bayi dikeringkan secepatnya, 

kecuali keduatangannya. Lemak putih (vernix caseosa) yang 

akan membuat kulitbayi terasa nyaman. 

5) Bayi ditengkurapkan di dada atau perut ibu. Biarkan kulit 

bayimelekat dengan kulit ibu. Posisi kontak kulit dengan kulit 

inidipertahankan minimal satu jam atau setelah menyusu 

awalselesai. 

6) Bayi dibiarkan mencari puting susu ibu. Ibu dapat 

merangsang bayi dengan sentuhan lembut, tetapi tidak 

memaksakan bayi ke puting susu. 

7) Ayah memberikan dukungan kepada ibu untuk rasa percaya 

diri ibu. 
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8) Dianjurkan untuk memberikan kesempatan kontak kulit 

dengan kulitibu yang melahirkan dengan tindakan, misalnya 

operasi caesar. 

9) Bayi dipisahkan dari ibu untuk ditimbang, diukur dan dicap 

setelahsatu jam atau penyusunan awal selesai. Sesuai 

dengan prosedurmisalnya suntik Vitamin K1 untuk bayi (Neo 

K) dengan dosis 0,5 ccIM 1/3 paha bagian atas dan salf mata 

bayi cholamphenicol 1% dapatditunda. 

10) Rawat gabung yaitu ibu dan bayi dirawat dalam satu kamar 

selama 24jam ibu bayi tidak dipisahkan. Pemberian minuman 

pre-laktal (cairansebelum ASI keluar) dihindarkan. 

4. Tinjauan tentang Air Susu Ibu 

Air Susu Ibu (ASI) adalah suatu emulsi lemak dalam 

larutan protein,laktosa dan garam-garam organik yang disekresikan 

oleh kedua belah kelenjar payudara ibu, dan berguna sebagai 

makanan bayi (Kristiyansari, 2009). 

ASI adalah sebuah cairan tanpa tanding ciptaan Allah 

untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam 

melawan kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat 

gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik dan air susunya 

memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda. 

Pada saat yang sama, ASI juga sangat kaya akan sari-sari 

makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan 

perkembangan sistem saraf.  
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Makananmakanan tiruan untuk bayi yang diramu 

menggunakan teknologi masa kini tidak mampu menandingi 

keunggulan makanan ajaib ini (Yahya, 2005 dalam Maryunani, 

2012). 

 ASI Eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan 

minuman pendamping (termasuk air jeruk, madu, air gula), yang 

dimulai sejak bayi baru lahir sampai dengan usia enam bulan 

(Sulistyawati, 2009). 

ASI Eksklusif didefenisikan sebagai pemberian ASI sedini 

mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak ada 

makanan tambahan sampai dengan Pengeluaran Air Susu Ibu 

(ASI) merupakan suatu interaksi yang sangat kompleks antara 

rangsangan mekanik, saraf dan bermacam-macam hormon. 

Pengaturan hormon terhadap pengeluaran ASI dapat dibedakan 

menjadi tiga bagian yaitu pembentukan kelenjar payudara, 

pembentukan air susu ibu dan pemeliharaan pengeluaran air susu 

ibu (Soetjiningsih, 2007). 

Pembentukan kelenjar payudara dimulai dari sebelum 

pubertas, masa pubertas, masa siklus menstruasi, masa 

kehamilan, pada tiga bulan kehamilan dan trimester kedua 

kehamilan. Lawrence RA (2005) dalam Soetjiningsih (2007:5) 

menyatakan bahwa pembentukan kelenjar payudara sebelum 

pubertas terlihat dari duktus primer dan sekunder yang sudah 
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terbentuk pada masa fetus.Mendekati pubertas terjadi 

pertumbuhan yang cepat dari sistem duktus terutama di bawah 

pengaruh hormon estrogen sedangkan pertumbuhan alveoli oleh 

hormon progesteron.Hormon yang juga ikut berperan dalam 

pertumbuhan kelenjar payudara adalah prolaktin yang dikeluarkan 

oleh kelenjar adenohipofise (hipofise anterior). 

Pada tiga bulan kehamilan, prolaktin dari adenohipofise 

mulai merangsang kelenjar air susu untuk menghasilkan air susu 

yang disebut kolostrum. Pada masa ini pengeluaran kolostrum 

masih dihambat oleh estrogen dan progesteron, tetapi jumlah 

prolaktin meningkat hanya aktivitas dalam pembuatan kolestrum 

yang ditekan. 

Selanjutnya pada trimester kedua kehamilan, laktogen 

plasenta mulai merangsang untuk pembuatan kolostrum. Keaktifan 

dari rangsangan hormon terhadap pengeluaran air susu telah 

didemonstrasikan kebenarannya bahwa seorang ibu yang 

melahirkan bayi berumur 4 bulan di mana bayinya meninggal, tetap 

keluar kolostrum. Lebih jelasnya ditunjukkan skema interaksi 

hormonal selama kehamilan (Lawrence RA, 2005). 

Pada seorang ibu yang menyusui dikenal 2 refleks yang 

masing-masing berperan sebagai pembentukan dan pengeluaran 

air susu yaitu refleks prolaktin dan refleks “let down” (Lawrence RA, 

2005). 
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a. Refleks Prolaktin 

Menjelang akhir kehamilan terutama hormon prolaktin 

memegang peranan untuk membuat kolostrum, namun jumlah 

kolostrum terbatas, karena aktivitas prolaktis dihambat oleh 

estrogen dan progesteron yang kadarnya memang tinggi. 

Setelah partus berhubung lepasnya plasenta dan kurang 

berfungsinya korpus luteum maka estrogen dan progesteron 

sangat berkurang, ditambah lagi dengan adanya isapan bayi 

yang merangsang puting susu dan kalang payudara, akan 

merangsang ujung-ujung saraf sensoris yang berfungsi sebagai 

reseptor mekanik. Rangsangan ini dilanjutkan ke hipotalamus 

melalui medula spinalis dan mesensephalon. 

Faktor-faktor yang memacu sekresi prolaktin akan 

merangsang adenohipofise (hipofise anterior), sheingga keluar 

prolaktin. Hormon ini merangsang sel-sel alveoli yang berfungsi 

untuk membuat air susu. Kadar prolaktin pada ibu yang 

menyusui akan menjadi normal 3 bulan setelah melahirkan 

sampai penyapihan anak dan pada saat tersebut tidak akan ada 

peningkatan prolaktin walaupun ada isapan bayi, namun 

pengeluaran air susu tetap berlangsung. 

b. Refleks Let Down 

Bersamaan dengan pembentukan prolaktin oleh 

adenohipofise, rangsangan yang berasal dari isapan bayi ada 

yang dilanjutkan ke neurohipofise yang kemudian dikeluarkan 
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oksitosin. Melalui aliran darah, hormon ini diangkut menuju 

uterus yang dapat menimbulkan kontraksi pada uterus, 

sehingga terjadi involusi dari organ tersebut. Oksitosin yang 

sampai pada alveoli akan mempengaruhi sel mioepitelium. 

Kontraksi dari sel akan memeras air susu yang telah terbuat 

keluar dari alveoli dan masuk ke sistem duktulus yang juga 

selanjutnya mengalir melalui duktus laktiferus masuk ke mulut 

bayi. Faktor-faktor yang meningkatkan refleks let down adalah 

melihat bayi, mendengarkan suara bayi, mencium bayi dan 

memikirkan untuk menyusui bayi. Faktor-faktor yang 

menghambat refleks let down adalah stres seperti keadaan 

bingung/pikiran kacau, takut dan cemas. 

B. Landasan teori 

Kesadaran akan pentingnya IMD dipengaruhi oleh tingkat 

pengetahuan ibu hamil tentang inisiasi menyusu dini yang rendah 

karena dipengaruhi oleh faktor pendidikan ibu yang rendah, tidak ada 

dorongan atau motivasi untuk mengetahui perkembangan zaman, 

ketersediaan informasi, ketersediaan fasilitas kesehatan, pendapatan 

perkapita yang menyebabkan ibu melakukan persalinan dengan 

dukun, dukungan dari orang terdekat, dukungan dari tenaga 

kesehatan, kebudayaan, dan adanya promosi Insiasi Menyusu Dini 

(Roesli, 2008). 

Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi 

setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. 
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Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba.Sebagian besar, 

pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga (Notoatmodjo, 

2011). 

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasukjuga 

perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam 

memotivasiuntuksikap berperan serta pula pengetahuan yang 

dimiliki.Sebaliknyapendidikan yang kurang akan menghambat 

perkembangan sikap seseorangterhadap nilai-nilai yang baru 

diperkenalkan (Notoatmodjo, S.2003). 

Paritas merupakan frekuensi persalinan yang dialami oleh 

ibu.Paritas mempunyai keterkaitan dengan perilaku ibu dalam 

melahirkan, khususnya dalam memberikan inisiasi menyusu dini pada 

anak.Kaitan ini perlu dilihat sebagai suatu faktor yang mempengaruhi 

ibu dalam memberikan kegiatan menyusui pada bayi (Helen, 2004). 

Paritas secara langsung atau tidak langsung mempunyai 

keterkaitan dengan aktivitas inisiasi menyusu dini.Biasanya ibu yang 

frekuensi paritas melahirkan sering mempunyai kecenderung untuk 

tidak memberikan inisiasi menyusu dini dikarenakan pada persalinan 

terdahulu tidak menerapkan program tersebut.Lain halnya dengan ibu 

yang frekuensi persalinan baru pertama kali dan melihat adanya 

program tersebut, umumnya melakukan inisiasi menyusu dini (Helen, 

2004). 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Variabel Terikat  : Pengetahuan ibu hamil trimester III tentang  

inisiasimenyusui dini (IMD) 

Variabel bebas  : Pendidikan, Paritas 

  

Pendidikan 

Paritas 

Pengetahuan Ibu Hamil 

Trimester III Tentang 

Inisiasi Menyusui Dini 

(IMD 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

peneltian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk 

mendeskripsikan fenomena yang terjadi didalam masyarakat.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini telahdilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas 

Abeli kota kendari Tahun 2016. 

2. Waktu penelitian 

Waktu penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 6 

sampaidengan 21 Juni 2016. 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu hamil 

yang ada di wilayah kerja Puskesmas Abeli periodeJanuari sampai 

dengan Juni Tahun 2016 yang berjumlah 169 orang. 

2. Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah semua ibu hamil 

trimester III yang ada di wilayah kerja Puskesmas Abeli pada bulan 

Mei sampai dengan bulan Juni Tahun 2016 yang berjumlah 

41Orang dengan teknik penelitian secara accidental sampling. 
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D. Definisi Operasional 

1. Pengetahuan ibu hamil trimester III tentang inisiasi menyusu dini 

adalah pengetahuan dan pemahaman ibu tentang Inisiasi Menyusu 

Dini (early initiation) 

Kriteria obyektif: 

Baik :Bila Skor jawaban responden mencapai skor >75 % 

Kurang :Bila Skor jawaban responden < 75 % (Notoadmojo, 2010) 

2. Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang penah dilalui 

oleh ibu yang tercatat di buku register 

Kriteria obyektif: 

Pendidikan dasar   :SD / SMP 

Pendidikan menengah  :SMA/sederajat 

Pendidikan tinggi   :Akademi / perguruan tinggi 

(Notoadmodjo, 2010) 

3. Paritas adalah jumlah kelahiran seluruhnya yang pernah dialami 

oleh ibu baik hidup maupun mati 

Paritas I : Kelahiran petama 

Paritas II :Kelahiran kedua 

Paritas III : Kelahiran ketiga 

Paritas IV : Kelahiran keempat (Winkjosastro H, 2008). 

E. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan instrumen berupa kuesioner. Kuesioner mengadopsi 

pada konsep teoritis seperti yang dipaparkan pada bab dua dengan 
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berupa tambahan yang dikembangkan oleh penulis sesuai dengan 

situasi dan kondisi tempat penelitian. 

F. Pengolahan data 

Pengolahan dan penyajian data dilakukan secara manual 

dengan menggunakkan kalkulator sebelum semua data diolah, maka 

terlebih dahulu melalui tahap-tahap berikut: 

1. Editing 

Dilakukan untuk memeriksa ulang atau mengecek jumlah dan 

kelengkapan pengisian kuesioner, apakah setiap pertanyaan sudah 

dijawab dengan benar. 

2. Coding 

Pemberian kode pada data yang telah dikumpulkan. 

3. Entry Data 

Setelah data diperiksa, data dimasukkan ke dalam tabel. 

4. Classification Data 

Mengklasifikasikan data sesuai dengan jenisnya dan memindahkan 

data tersebut sesuai dengan kebutuhan. 

5. Preparation Data 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel disertai dengan 

penjelasan. 

(Notoadmodjo,2012) 

G. Analisis data 

Analisis data dilakukan untuk mengolah data kedalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan serta untuk menguji 
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secara sistematik kebenaran hipotesa yang telah ditetapkan,analisis 

data dilakukan dengan menggunakan Analisis Univariat. 

Analisisunivariat digunakan untuk mejabarkan secara deskripsi 

tentang pemberian inisiasi dini. 

H. Penyajian Data 

Data yang disajikam dalam bentuk tabel distribusi frekuensi 

yang kemudian dinarasikan. Sehingga memberi gambaran 

pengetahuan ibu hamil trimester III tentang Inisiasi Menyusu Dini(IMD) 

di wilayah kerja Puskesmas Abeli Tahun 2016.Dalam penelitian ini 

jenis datanya adalah data kategorik yang hanya menjelaskan angka 

atau nilai jumlah dan presentase masing – dan menggunakan rumus : 

  
 

 
       

Keterangan : 

P = Persentase 

f = Jumlah jawaban yang benar 

n = Jumlah Total pertanyaan 

(Arikunto, 2006). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

Puskesmas Abeli murupakan salah satu dari 15 

Puskesmas yang ada di kota kendari yang terletak di Kelurahan 

Abeli Kecamatan Abeli. Jarak dari kantor Walikota ± 73,13 km2.  

Puskesmas Abeli terletak di Kelurahan Abeli dengan 

batas-batas wilayah sebagai barikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Lapulu 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Benuanirae 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Anggalomelai 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Mata bubu dan Puday 

2. Keadaan Demografi 

Berdasarkan hasil pendataan terakhir jumlah penduduk di 

wilayah kerja Puskesmas Abeli adalah 16.032 jiwa yang tersebar 

dalam 8 (delapan) wilayah kelurahan. 

3. Tenaga Kesehatan 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Pusat Kesehatan 

Masyarakat, Puskesmas Abeli memiliki beberapa staf sebagai 

pelaksana tugasnya, yang bekerja sesuai dengan bidang tugasnya 

masing-masing. 

a. PNS 

1) Dokter umum : 1 orang 
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2) Pekarya  : 1 orang 

3) Administrasi  : 1 orang 

4) S1 Kesmas  : 3 orang 

5) S1 Keperawatan : 3 orang 

6) Bidan (D3)  : 7 orang 

7) Bidan (D1)  : 3 orang 

8) Sanitasi (AKL) : 2 orang 

b. Tenaga Sukarela/ PTT 

1) Dokter umum : 1 orang 

2) Dokter Gigi  : 1 orang 

3) S1 Kesmas  : 5 orang 

4) S1 Keperawatan : 3 orang 

5) Bidan (D3)  : 9 orang 

6) Sanitasi (AKL) : 1 orang 

7) Perawat (D3)  : 11 orang 

8) Perawat gigi  : 2 orang 

9) Tenaga Gizi  : 1 orang 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sejak Bulan Mei Sampai Dengan 

Juni yang bertujuan untuk mengetahui Gambaran pengetahuan ibu 

hamil trimester III tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Abeli Tahun 2016. Adapun besar sampel sebanyak 

41 Ibu yang menerapkan Inisiasi menyusui dini ataupun yang tidak 

menerapkan inisiasi menyusui dini yakni sebagai berikut : 
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1. Analisis Univariat 

a. Status responden berdasarkan pengetahuan 

Tabel 1. DistribusiPengetahuan Responden di 
Puskesmas Abeli Kota Kendari Tahun 2016 

No Pengetahuan N Persen % 

1. Baik 12 19,5 

2. Kurang 29 53,7 

Jumlah 41 100 

Sumber : Data primer diolah 

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa dari 41 responden 

yang memiliki Pengetahuan baik berjumlah 12 responden  

(19,5%)dan responden  yang memiliki Pendidikan kurang 

berjumlah 29 responden (53,7%). 

b. Status responden berdasarkan pendidikan 

Tabel 2.Distribusi responden berdasarkan tingkat 
Pendidikan ibu di Puskesmas Abeli Kota Kendari 
Tahun 2016 

N
o 

Pendidikan N Persen % 

1. Dasar 13 31,7 

2. Menengah 18 43,9 

3. Tinggi 10 24,4 

Jumlah 41 100 

Sumber : Data primer diolah 

Tabel 2. diatas menunjukkan bahwa dari 41 responden 

yang memiliki Pendidikan  dasar berjumlah 13 responden  

(31,7%),responden yang memiliki pendidikan menengah berjumlah 

18 responden (43,9%) dan responden  yang memiliki Pendidikan 

tinggi berjumlah 10 responden (24,4%). 



37 
 

 

c. Status responden berdasarkan Paritas Ibu 

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan paritas Ibu di 
Puskesmas Abeli Kota Kendari Tahun 2016 

No. Paritas N % 

1. I 13 31,7 

2. II 17 41,5 

3. III 7 17,1 

4. IV 4 9,8 

Jumlah 41 100 

Sumber : Data primer diolah 

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa dari 41 responden yang 

Paritas I berjumlah 13 responden (31,7%), Paritas II berjumlah 17 

responden (41,5%), Paritas III berjumlah 7 responden (17,1%), dan 

Paritas IV berjumlah 4 responden (9,8%). 

d. Pengetahuan Ibu Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4. Distribusi Pengetahuan Responden Tentang Inisiasi 
Menyusui Dini (IMD)berdasarkan Pendidikandi 
Wilayah Kerja Puskesmas Abeli Tahun 2016 

No Pendidikan 

Pengetahuan 
Jumlah 

Baik Kurang 

n % n % n % 

1 Dasar 1 2,4 12 29,3 13 31,7 

2 Menengah 4 9,8 14 34,1 18 43,9 

3 Tinggi 7 17,1 3 7,3 10 24,4 

Jumlah 12 29,3 29 70,7 41     100 

Sumber: Data Primer, 2016. 

Tabel 4. diatas menunjukkan bahwa dari 41 responden ada 

13 orang yang berpendidikan dasar (31,7%) terdapat 1 orang 

(2,4%) yang berpengetahuan baik dan 12 orang (29,3%) yang 

berpengetahuan kurang. Ada 18 orang berpendidikan menengah 

(43,9%) terdapat 4 orang (9,8%) yang berpengetahuan baik dan 14 
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orang (34,1%) yang berpengetahuan kurang. Dan ada 10 orang 

berpendidikan tinggi (24,4%) terdapat 7 orang (17,1%) yang 

berpengetahuan baik dan 3 orang (7,3%) yang berpengetahuan 

kurang. 

e. Pengetahuan Ibu Berdasarkan Paritas 

Tabel 5. Distribusi Pengetahuan Responden Tentang Inisiasi 
Menyusui Dini (IMD)berdasarkan Paritasdi Wilayah 
Kerja Puskesmas Abeli Tahun 2016 

No Paritas 

Pengetahuan 
Jumlah 

Baik Kurang 

n % N % n % 

1 I 1 2,4 12 29,3 13 31,7 

2 II 6 14,6 11 26,8 17 41,5 

3 III 2 4,9 5 12,2 7 17,1 

4 IV 3 7,3 1 2,4 4 9,8 

Jumlah 12 29,3 29 70,7 41 100 

Sumber: Data Primer, 2016. 

Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa dari 41 responden ada 

13 orang (31,7%) yang tergolong paritas I terdapat 1 orang (2,4%) 

yang berpengetahuan baik dan 12 orang (29,3%) yang 

berpengetahuan kurang. Ada 17 orang (41,5%) yang tergolong 

paritas II terdapat 6 orang (14,6%) yang berpengetahuan baik dan 

11 orang (26,8%) yang berpengetahuan kurang. Ada 7 orang 

(17,1%) yang tergolong paritas III terdapat 2 orang (4,9%) yang 

berpengetahuan baik dan 5 orang (12,5%) yang berpengetahuan 

kurang.Dan ada 4 orang (9,8%) yang tergolong paritas IV terdapat 

3 orang (7,3%) yang berpengetahuan baik dan 1 orang (2,4%) yang 

berpengetahuan kurang. 
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C. Pembahasan 

1. Pendidikan ibu  

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh 

seseorangterhadap perkembangan orang lain menuju kearah suatu 

cita-cita tertentu(Hasbullah, 2001).  

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasukjuga 

perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam 

memotivasiuntuksikap berperan serta pula pengetahuan yang 

dimiliki.Sebaliknyapendidikan yang kurang akan menghambat 

perkembangan sikap seseorangterhadap nilai-nilai yang baru 

diperkenalkan (Notoatmodjo, S.2011). 

Pendidikan yang diberikan para ahli tersebut, meskipun 

berbedasecara redaksional, namun secara esensial 

terdapatkesatuan unsur-unsuratau faktor-faktor yang terdapat di 

dalamnyayaitu bahwa pengertianpendidikan tersebut menunjukkan 

suatu proses bimbingan, tuntunan ataupimpinan yang didalamnya 

mengandung unsur-unsur seperti pendidik,anak didik, tujuan dan 

sebagainya (Yunanto, A.2007). 

Berdasarkan pendidikan ibu, dari 41 responden yang 

memiliki ada 13 orang yang berpendidikan dasar (31,7%) terdapat 

1 orang (2,4%) yang berpengetahuan baik dan 12 orang (29,3%) 

yang berpengetahuan kurang. Ada 18 orang berpendidikan 

menengah (43,9%) terdapat 4 orang (9,8%) yang berpengetahuan 
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baik dan 14 orang (34,1%) yang berpengetahuan kurang. Dan ada 

10 orang berpendidikan tinggi (24,4%) terdapat 7 orang (17,1%) 

yang berpengetahuan baik dan 3 orang (7,3%) yang 

berpengetahuan kurang. 

Dari data diatas menunjukkan bahwa responden yang 

berpendidikan kurang jauh lebih banyak tidak menerapkan inisiasi 

menyusui dini dibandingkan responden yang berpendidikan baik . 

Pendidikan tentang inisiasi menyusui dini adalah segala sesuatu 

yang diketahui responden tentang inisiasi menyusui dini yang 

meliputi pengertian,manfaat serta langkah-langkah inisiasi 

menyusui dini itu sendiri. Semakin tinggi pendidikan seseorang 

maka semakin tinggi tingkat pengetahuannya dan semakin rendah 

tingkat pendidikan seseorang maka semakin rendah tingkat 

pengetahuanya.Responden di Puskesmas Abeli rata-rata memiliki 

tingkat pendidikan yang rendah sehingga berpengaruh terhadap 

Inisiasi Menyusu Dini. 

Pendidikan seseorang dapat berguna dan memotivasi 

dalam bersikap atau bertindak sesuatu bagi orang 

tersebut.Kurangnya minat responden untuk mengetahui manfaat 

inisiasi menyusui dini baik lewat brosur-brosur,penyuluhan ataupun 

media lain akan memberikan dampak berupa pengetahuan ysng 

kurang pada responden tersebut sehingga responden tidak 

menerapkan inisiasi menyusui dini pada bayinya. 
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2. Paritas ibu 

Paritas merupakan frekuensi persalinan yang dialami oleh 

ibu.Paritas mempunyai keterkaitan dengan perilaku ibu dalam 

melahirkan, khususnya dalam memberikan inisiasi menyusu dini 

pada anak.Kaitan ini perlu dilihat sebagai suatu faktor yang 

mempengaruhi ibu dalam memberikan kegiatan menyusui pada 

bayi (Helen, 2004). 

Paritas secara langsung atau tidak langsung mempunyai 

keterkaitan dengan aktivitas inisiasi menyusu dini.Biasanya ibu 

yang frekuensi paritas melahirkan sering mempunyai kecenderung 

untuk tidak memberikan inisiasi menyusu dini dikarenakan pada 

persalinan terdahulu tidak menerapkan program tersebut.Lain 

halnya dengan ibu yang frekuensi persalinan baru pertama kali dan 

melihat adanya program tersebut, umumnya melakukan inisiasi 

menyusu dini (Helen, 2004). 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 3, 

memperlihatkan kategori paritas responden dengan pengetahuan 

baik pada tingkat paritas II oleh karena adanya pengalaman dari 

persalinan sebelumnya dan jumlah responden pada paritas  II lebih 

banyak dari responden paritas yang lain. 

Ibu dengan frekuensi persalinan baru pertama kali tidak 

melakukan inisiasi menyusui dini di karenakan kurangnya 

pengetahuan dan pendidikan ibu.serta kuatnya faktor eksternal 

sehingga responden memiliki pengetahuan yang kurang tentang 

Inisiasi Menyusu Dini (IMD). 
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BAB V 

KESIMPULANDANSARAN  

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang di lakukan di Puskesmas Abeli kota 

kendari tahun 2016 mengenai pengtahuan ibu hamil trimester III 

tentang inisiasi menyusu dini di Puskesmas Abeli kota kendari Tahun 

2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengetahuan baik berdasarkan pendidikan paling tinggi terdapat 

pada tingkat pendidikan Tinggi yang berjumlah 7 orang (17,1%). 

2. Pengetahuan baik berdasarkan paritas paling tinggi terdapat pada 

paritas II yang berjumlah 6 orang (14,6%). 

B. Saran 

1. Masyarakat khususnya ibu hamil dan menyusui diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan tentang inisiasi menyusu dini (IMD) 

dan menerapkan pada bayi baru lahir. 

2. Petugas kesehatan di Puskesmas Abeli, khususnya tenaga bidan 

diharapkan selalu memberikan penyuluhan dan promosi 

kesehatan mengenai pentingnya menerapkan program inisiasi 

menyusu dini bagi bayi baru lahir kepada masyarakat. 

3. Penelitian lebih lanjut mengenai variabel-variabel lain yang 

berhubungan dengan penerapan inisiasi menyusu dini sangat 

diharapkan. 
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Lampiran 

KUISIONER  PENELITIAN 

 

GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III 

TENTANG  INISIASI  MENYUSU  DINI  (IMD) 

DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ABELI 

TAHUN 2016 

 

PETUNJUK PENGISIAN  

 Bacalah dengan seksama pernyataan di bawah ini dengan teliti 

sebelum memberi jawaban 

 Berilah jawaban yang anda anggap benar dan sesuai dengan memberi 

tanda (√) pada kolom jawaban yang tersedia di sampig pernyataan. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama ibu   :…………………………………………. 

2. Umur   :…………………………………………. 

3. Paritas   :…………………………………………. 

4. Pendidikan  :…………………………………………. 
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