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BAB III 

HASIL DAN ANALISIS 

A. Hasil 

Berdasarkan hasil penelusuran melalui google scholar ditemukan 15 jurnal 

yang memenuhi kriteria inklusi dan setelah dilakukan seleksi diambil 5 jurnal. 

Secara rinci hasil penelitian pada jurnal yang akan dianalisis ditunjukkan oleh 

Tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1: Hasil Penelitian Jurnal 

No Judul Artikel 
Tahun 

Terbit 
Hasil 

1. 

Pengaruh Konseling Menyusui 

terhadap Pengetahuan, Sikap 

dan Tindakan Ibu dalam 

menyusui Bayi Usia 0-6 Bulan 

di Puskesmas Taman Bacaan 

Kecamatan Seberang Ulu 2 

Kota Palembang 

 

2013 

 Kelompok yang mendapat 

konseling menyusui, 

pengetahuannya menjadi lebih 

tinggidi bandingkan dengan 

pengetahuan pada 

kelompokyang tidak 

mendapatkan konseling 

menyusui.  

 Kelompok yang mendapat 
konseling menyusui, sikapnya 

tentang menyusui menjadi lebih 

tinggi dibandingkan dengan 

sikap pada kelompokyang tidak 

mendapatkan konseling 

menyusui.  

2 

Pengaruh penyuluhan Asi 

Ekslusif terhadap Pengetahuan 

Ibu tentang Asi eksklusif dan 

sikap ibu menyusui 

dikecamatan kanigoro 

kabupaten blitar 

2014 

 Terdapat pengaruh penyuluhan 

terhadap tingkat pengetahuan 

ibu dalam pemberian ASI 

Eksklusif  

 Ada perbedaan sikap ibu 
menyusui sebelum dan setelah 

dilakukan penyuluhan 

3 

Pengaruh Penyuluhan Terhadap 

Pengetahuan Dan Sikap Ibu 

Tentang Asi Eksklusif di 

Posyandu Cempaka II 

Puskesmas Pembantu Kwala 

Bekala medan 

2015 

Ada pengaruh penyuluhan 

terhadap pengetahuan  dan sukap 

Ibu sebelum dan setelah dilakukan 

penyuluhan di Posyandu Cempaka 

II 
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4 

Pengaruh Penyuluhan Asi 

Eksklusif terhadap pengetahun 

Ibu tentang Asi Eksklusif dan 

Sikap Ibu menyusui di 

Kecamatan Kanigoro 

Kabupaten Blitar 

2016 

Terdapat pengaruh penyuluhan 

terhadap tingkat 

pengetahuan dan sikap ibu 

menyusui dalam pemberian ASI 

eksklusif 

5 

Efektivitas Media Promosi 

Leaflet terhadap pengetahuan 

dan sikap ibu hamil tentang 

Inisiasi Menyusui Dini Di 

Kabupaten Pidie 

2017 

Ada peningkatan pengetahuan ibu  

dan sikap ibu sebelum dan 

sesudah diberi penyuluhan 

  

B. Analisis 

1. Penyuluhan tentang ASI Eksklusif 

Penyuluhan adalah ilmu social yang mempelajari system dan proses 

perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang 

lebih baik sesuai dengan yang diharapkan (Setiana. L. 2005). Penyuluhan dapat 

dipandang sebagai suatu bentuk pendidikan untuk orang dewasa. Dalam 

bukunya A.W. van den Ban dkk. (1999) dituliskan bahwa penyuluhan 

merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi 

secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat 

sehingga bisa membuat keputusan yang benar. 

Penyuluhan berasal dari kata “suluh” yang berarti “obor” atau “pelita” 

atau “yang memberi terang”. Dengan penyuluhan diharapkan terjadi 

peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan dikatakan 

meningkat bila terjadi perubahan dari tidak tahu menjadi tahu dan yang sudah 

tahu menjadi lebih tahu. Sikap dikatakan meningkat, bila terjadi perubahan dari 

yang tidak mau menjadi mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang 

diciptakan. (Source: Ibrahim, et.al, 2003:1-2). 
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Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar 

mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya 

peningkatan produksi, pendapatan/keuntungan dan perbaikan kesejahteraanya. 

Dalam perkembangannya, pengertian tentang penyuluhan tidak sekadar 

diartikan sebagai kegiatan penerangan, yang bersifat searah dan pasif. Tetapi, 

penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan 

yang disuluh agar terbangun proses perubahan “perilaku” (behaviour) yang 

merupakan perwujudan dari: pengetahuan, sikap, dan ketrampilan seseorang 

yang dapat diamati oleh orang/pihak lain, baik secara langsung maupun tidak 

langsung (melalui kinerja dan atau hasil kerjanya). 

Dengan kata lain, kegiatan penyuluhan tidak berhenti pada 

“penyebarluasan informasi/inovasi”, dan “memberikan penerangan”, tetapi 

merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus, sekuat-tenaga dan 

pikiran, memakan waktu dan melelahkan, sampai terjadinya perubahan perilaku 

yang ditunjukkan oleh penerima manfaat penyuluhan. 

Penyuluhan sebagai proses pendidikan atau proses belajar diartikan 

bahwa, kegiatan penyebarluasan informasi dan penjelasan yang diberikan dapat 

merangsang terjadinya proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui proses 

pendidikan atau kegiatan belajar. Artinya, perubahan perilaku yang 

terjadi/dilakukan oleh sasaran tersebut berlangsung melalui proses belajar. Hal 

ini penting untuk dipahami, karena perubahan perilaku dapat dilakukan melalui 

beragam cara, seperti: pembujukan, pemberian insentif/hadiah, atau bahkan 

melalui kegiatan-kegiatan pemaksaan (baik melalui penciptaan kondisi 

lingkungan fisik maupun social-ekonomi, maupun melalui aturan dan ancaman). 
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Berbeda dengan perubahan perilaku yang dilakukan bukan melalui 

pendidikan, perubahan perilaku melalui proses belajar biasanya berlangsung 

lebih lambat, tetapi perubahannya relatif lebih kekal. Perubahan seperti itu, baru 

akan meluntur kembali, manakala ada pengganti atau sesuatu yang dapat 

menggantikannya, yang memiliki keunggulan-keunggulan baru yang 

diyakininya memiliki manfaat lebih, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. 

Lain halnya dengan perubahan perilaku yang terjadi karena bujukan/hadiah atau 

pemaksaan, perubahan tersebut biasanya dapat terjadi dalam waktu yang relatif 

singkat, tetapi lebih cepat pula meluntur, yaitu jika bujukan/hadiah/pemaksaan 

tersebut dihentikan, berhenti atau tidak mampu lagi melanggengkan kegiatannya 

 Margono Slamet (2000) menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyu-

luhan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti 

memberi daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang 

sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang 

bersangkutan. Dalam konsep pemberdayaan tersebut, terkandung pemahaman 

bahwa pemberdayaan tersebut diarahkan terwujudnya masyarakat mandiri 

dalam mengambil keputusan terbaik bagi kesejahteraannya sendiri. 

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa penyuluhan tentang ASI Eksklusif 

yang dimaksud merupakan penguatan kapasitas seorang ibu untuk memahami 

sepenuhnya akan pentingnya pemberian ASI Eksklusif, msehingga membawa 

perubahan kepada ibu tersebut secara sadar memiliki kemauan yang kuat untuk 

memberikan ASI kepada bayinya selama 6 bulan pertama tanpa tambahan 

makanan lain, serta dilanjutkan hingga usia 2 tahun ditambah dengan makan 

pendamping sebagai pelengkap nutrisi bayi. 
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2. Pengetahuan Ibu 

Pengetahuan adalah hasil dari ’tahu” dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

panca indera manusia yaitu : indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa 

dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui pendidikan, 

pengalaman, media massa maupun lingkungan (Natoatmodjo, 2010). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Hana Yuniarti, dkk (2013) menunjukan 

bahwa pengukuran terhadap pengetahuan ibu pada pra perlakuan menunjukan 

bahwa nilai rata–rata diperoleh adalah 7.59 untuk kelompok konseling dan 

6.94 untuk kelompok kontrol. Setelah perlakuan selama 2 bulan hasil rata–rata 

pengetahuan ibu meningkat menjadi 8.47 untuk kelompok konseling dan 7.50 

untuk kelompok kontrol. Hasil analisis statisktik menunjukan bahwa ada 

perbedaan yang bermaknan (P<0.05) antara kelompok konseling dan kelompok 

kontrol dalam hal peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah penilaian. 

Rata-rata peningkatan pengetahuan dikelompok konseling sebesar 0.88 lebih 

tinggi dari pada dikelompok kontrol sebesar 0.56. 

Penelitian yang dilakukan oleh Cecep Triwibowo, dkk (2015) 

Menunjukan bahwa dari 33 responden menunjukan bahwa pengetahaun 

sebelum dilakukan penyuluhan kesehatan (pre-test) 11 orang ibu memiliki 

pengetahuan baik (33.35). dan 20 orang ibu memiliki pengetahaun cukup 

(60.0%). Sedangkan 2 orang ibu memilikin pengetahuan kurang (6.1%). Tetapi 

setelah diberikan penyuluhan tentang Asi Eksklusif mengalami peningkatan 

menjadi baik 97% dan yang memiliki pengetahuan cukup 3 %. Hasil analis 

statistik didapatkan hasil p=0.000 atau (p<0.05). 
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Hasil penelitian tersebut berarti bahwa ada pengaruh perbedaan secara 

nyata rata-rata pengetahaun responden sebelum dan setelah diberi perlakuan 

(penyuluhan). Sehingga dapat diartikan bahwa ada pengaruh penyuluhan 

terhadap pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif sesudah diberikan 

penyuluhan. 

Penelitian yang dilakukan oleh DA Dwi apneni, dkk (2016) penelitian 

yang dilakukan terhadap 56 orang ibu hamil menujukan bahwa ada perbedaan 

pengetahuan responden setelah diberikan penyuluhan tentang ASI Eksklusif.  

Hasil Analisa diperoleh bahwa nilai t = 28,75 9df = 55) dengan P=0.00  dan 

interval kepercayaan (IK) sebesar 32,70-37,76. Dilihat dari IK maka bila 

diajukan kembali dari populasi yang sama dengan tingkat kepercayaan sebesar 

95% terdapat peningkatan skor pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan sebesar 37,67. Nilai P sebesar 0.00 < 0.005 sehingga  H0 ditolak 

dan Ha diterima sehingga terdapat perbedaan bermaknan pengetahuan 

responden sebelum dan sesudah diberi penyuluhan tentang ASI Eksklusif 

menggunakan sehingga dapat diinterprestasikan bahwa penyuluhan efektif 

untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Widha Ayu Rima, dkk (2014) 

menunjukan bahwa kemampuan ibu–ibu sebelum diberi penyuluhan diperoleh 

dari nilai dari hasil pre test pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif. Data 

pengetahuan ibu merupakan data post – test kelompok eksperimen 1 dan 2 

setelah diberi perlakuan. Hasil uji hipotesis digunakan untuk mengetahui 

perbedaan pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif. Hasil penelitian 
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menunjukan terdapat pengaruh penyuluhan ASI eksklusif terhadap 

pengetahuan ibu sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan.. 

3. Sikap 

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup 

terhadap suatu stimulus atau objek . Sikap tidak dapat langsung dilihat, tetapi 

hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku tertutup.Sikap secara 

nyata menunjukan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus 

tertentu.Dalam kehidupan sehari–hari adalah merupakan reaksi yang bersifat 

emosional terhadap stimulus sosial (Notoatmodjo, 2003). Sikap merupakan 

reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus 

atau objek.Sikap mencerminkan kesenakan seseorang terhadap sesuatu.Sikap 

berasal dari pengalaman, atau dari orang terdekat dengan kita. Mereka dapat 

mengakrabkan kita dengan  sesuatu atau menyebabkan kita menolaknya 

(Wahid, 2007). 

Penelitian yang dilakukan Hana Yuniarti, dkk (2013) menunjukan  

bahwa setelah diberikan konseling menyusui, dilakukan post test untuk 

mengukur tingkat perubahan praktek ibu. Post test dilakukan pada kelompok 

perlakuan dan kelompok control. Kemudian dilakukan uji statistic paired 

sample t–test. Nilai rata – rata praktek responden mengalami perubahan setelah 

dilakukan post test pada kelompok perlakuan, sedangkan pada kelompok 

control tidak terlihat terjadi perubahan.Perbedaan nilai rata-rata praktek 

meningkat 2.78 pada kelompok konseling disbanding pada kelompok control 

sebesar 0.25. Adanya peningkatan  praktek pada kelompok konseling 

menunjukan bahwa pada dasarnya pendidikan gizi melalui konseling menyusui 
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bertujuan untuk menyampaikan pesan agar perilaku masyarakat khususnya ibu 

menyusui  dapat berubah. 

Penelitian yang dilakukan Cecep Triwibowo, dkk (2016) menunjukan 

bahwa analisa Univariat dilakukan dengan mendeskripsikan besarnya 

presentase pada seluruh variable penelitian dan disajikan dalam bentuk 

variable frekuensi. Analisis Bivariat dilakukan dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh pre dan post penyuluhan terhadap pengetahuan dan sikap ibu. 

Pengujian dengan menggunakan paired sample t test diperoleh nilai p value 

sebesar 0.000 atau (p<0.05) yang berarti ada pengaruh perbedaan secara nyata 

rata-rata sikap responden sebelum dan setelah diberi perlakuan (penyuluhan). 

Oleh karena (p<0.005) maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

perbedaan secara nyata rata-rata sikap responden sebelum dan setelah 

dilakukan penyuluhan. Sehingga dapat diartikan bahwa ada pengaruh 

penyuluhan terhadap sikap ibu tentang ASI Eksklusif sesudah diberikan 

penyuluhan. 

Berdasarkan hasil analisis uji perbedaan sikap sebelum dan sesudah 

penyuluhan menunjukan adanya pengaruh penyuluhan terhadap sikap ibu 

hamil tentang ASI Eksklusif. Penelitian Musri (2017) bahwa terdapat 

perbedaan secara nyata antara sikap ibu hamil sebelun dan sesudah diberikan 

penyuluhan, sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penyuluhan 

tentang ASI Eksklusif terhadap sikap ibu dalam menyusui.  


