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MOTTO  

 

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar–benar dalam kerugian , 

Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, 

Dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran 

Dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran”. 

 
(QS. AL Ashr) 

 

 

“Dibalik semua peristiwa yang menimpa 

pasti kita dapat mengambil hikmahnya”. 

 

“Awal yang kurang bagus belum tentu mengisyaratkan 

sebuah kegagalan”. 

 

“Kesempatan baik belum tentu akan datang dua kali”. 

 

“Orang suskes akan selalu mencoba sesuatu yang baru 

yang bernilai positif”. 
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ABSTRAK 
 
 
Tri Susilowati. NIM. S 540908036. Hubungan Pengetahuan dan Sikap Tentang 
Cara Menyusui Dengan Praktek Menyusui Ibu Post Sectio Caesaria Primipara di 
Rumah Sakit Ibu Dan Anak RESTU IBU Sragen. Program Pasca Sarjana Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 2010. 
 
Latar Belakang : Hambatan dalam praktek menyusui adalah kurangnya pemahaman 
dalam mobilisasi dan sikap ibu post sectio caesaria primipara sehingga 
mempengaruhi kesadaran ibu, karena praktek menyusui tidak muncul secara reflek, 
tetapi melalui informasi dan latihan tentang cara menyusui yang benar di sesuaikan 
dengan mobilisasi. Untuk itu perlu metode latihan tentang cara menyusui yang benar 
pada ibu post sectio caesaria primipara 
Tujuan : Penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui hubungan antara pengetahuan 
dan sikap tentang cara menyusui dengan praktek menyusui ibu post sectio caesaria 
primipara  di Rumah Sakit Ibu dan Anak RESTU IBU Sragen. 
Metode : Jenis penelitian ini deskriptif dengan studi korelasional dengan pendekatan 
cross sectional dan observasi. Jumlah sampel adalah  45 responden ibu post partum 
primipara di Rumah Sakit Ibu dan Anak RESTU IBU Sragen pada 20 Agustus 2009 
sampai dengan 30 Oktober 2009. Pengambilan sampel dengan teknik accidental 
sampling. 
Hasil : Pengetahuan dan sikap tentang cara menyusui baik secara individu maupun 
secara  bersama-sama berhubungan secara signifikan dengan praktek menyusui ibu 
post sectio caesaria primipara di Rumah Sakit Ibu Dan Anak RESTU IBU Sragen. 
Hal ini bisa ditunujukkan dalam hasil uji t  nila p = 0,026 pada variabel pengetahuan 
dan p= 0,020 pada variabel sikap dan  hasil uji F memperoleh nilai Fhitung (24,917) 
lebih besara dari Ftabel (9,72) dengan tingkat signifikasi 0,000.  
Kesimpulan : Berdasarkan hasil analisa statistik tersebut, disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan yang  signifikan antara pengetahuan dan sikap tentang cara 
menyusui dengan praktek menyusui ibu post sectio caesaria primipara baik secara 
individu maupun bersama- sama. 
 
 
 
Kata Kunci : Pengtahuan, Sikap, Praktek Menyusui 
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ABSTRACT 
 
 

Tri Susilowati. NIM. S 540908036. The Correlation Between Knowledge and Attitude 
About the way of breastfeeding with the Practice of Post Sectio Caesaria Primipara 
Breastfeeding Mother in RESTU IBU Mother and Child Hospital Sragen.The Post Graduate 
Program of Sebelas Maret University  Surakarta. 2010. 

 

Background : The obstacle in breastfeeding  practice is that the lack of  understandingand 
in mobilization and attitude of  post sectio caesaria primipara breastfeeding mother so it 
influences the mothers consciousness, because the breastfeeding practice does not arise 
reflect, but through information and training about how to breastfeed correctly corresponding 
to mobilization. So needs a training method about how to breastfeed correctly of  post sectio 
caesaria primipara mother. 
The Purpose  :  This research has a purpose to know the correlation between knowledge 
and attitude about the way of breastfeeding with the practice of post sectio caesaria 
primipara breastfeeding mother in RESTU IBU Mother and child hospital Sragen. 
The Method  :  This research is descriptive with correlation study by using cross sectional 
and observation. This research involves 45 respondents of post sectio caesaria primipara 
breastfeeding mother in RESTU IBU Mother and child hospital Sragen on Agust, 20 2009 
until October, 30 2009. The data analysis is done with computerization os SPSS Version 15. 
By using Pearson Corelation program to know the ralationship between two variables. 
 The Result  : The knowledge and attitude about the way of breastfeeding, together they are 
correlated significantly with the practice of post sectio caesaria primipara breastfeeding 
mother in RESTU IBU Mother and child hospital Sragen. From the result of F-test, it gains 
Faccount  from the correlation between variable of knowledge and breastfeeding practice as 
0,534 with the level of signification 0,892, the value of F account from the correlation 
between variable of attitude and breastfeeding practice as 4,860 with the level of 
signification0,000 the value of Faccount from the correlation between variable of attitude and 
knowledge as 1,825 with the level of signification 0,081 
Conclusion  :  From the result of statistic analysis, it can be conclude that there is a 
significant and strong correlation between the knowledge of breastfeeding way and the 
practice of post sectio caesaria primipara breastfeeding mother. 

 
 

The Key Word : Knowledge, Attitude, Breastfeeding Practice 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Ibu mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melahirkan generasi 

yang cerdas, namun demi pembangunan generasi yang sehat dan cerdas peran 

dan tanggung jawab haruslah dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat 

baik dari kalangan pejabat tingkat atas sampai pada rakyat jelata. Anak yang 

sehat harus dipersiapkan sejak dalam kandungan dan saat persalinan hingga masa 

tumbuh kembangnya (Purwanti, 2004 : 85).                                                                                                                                                                                         

Landasan utama dalam upaya mencapai pertumbuhan anak yang optimal 

agar diperoleh anak yang sehat adalah makanan. Makanan merupakan unsur 

terpenting bagi anak, karena tidak hanya menentukan kesehatan pada masa 

sekarang tetapi juga berpengaruh terhadap keadaan di tahun mendatang, bahkan 

dapat berpengaruh terhadap keseluruhan kehidupan anak. Anak sebagai tunas 

bangsa dan diharapkan menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas 

memerlukan makanan yang adekuat untuk membangun fundamen fisik dan 

perkembangan anak selanjutnya. Pada masa enam bulan pertama otak tumbuh 

dengan pesat oleh karena itu kualitas makanan bayi sangat menentukan tumbuh 

kembang anak agar menjadi SDM yang berkualitas (Purwanti, 2004: 86). 

Untuk itu para ibu diharapkan untuk memberikan ASI pada bayinya 

sebagai makanan utama. ASI merupakan makanan alamiah yang pertama dan 

utama bagi bayi baru lahir. ASI dapat memenuhi kebutuhan bayi akan energi dan 
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gizi selama 4-6 bulan pertama kehidupannya, sehingga dapat mencapai tumbuh 

kembang yang optimal. Selain sebagai sumber energi dan zat gizi, pemberian 

ASI juga merupakan media untuk menjalin hubungan psikologis antara ibu dan 

bayinya. Hubungan ini akan menghantarkan kasih sayang dan perlindungan ibu 

kepada bayinya serta memikat kemesraan bayi terhadap ibunya, sehingga terjalin 

hubungan yang harmonis dan erat (Purwanti, 2004). 

Tahun 2007 lalu, Badan Kesehatan Dunia WHO dan Unicef mengatakan, 

bahwa jumlah ibu menyusui di banyak Negara di kawasan Asia Timur dan Asia 

Pasifik terus menurun terutama terjadi di negara - negara berkembang. Karena 

ibu mengalami kekhawatiran dengan keadaanyan dan ada kepercayaan yang 

membentuk pengetahuan ibu bahwa ASI yang keluar pertama kali berbau, rusak 

dan kotor sehingga pada hari-hari pertama itu para ibu memberi makan bayinya 

dengan teh madu (www.tabloid-nakita.com). Hal tersebut terjadi karena 

kurangnya pemahaman ibu sehingga mempengaruhi kesadaran ibu dalam 

menyusui, yang berakibat ibu kurang terampil dalam menyusui bayi, terutama 

pada ibu post sectio caesaria primipara (wanita yang pertama kali  melahirkan 

bayi hidup dengan melalui insisi pada bagian perut) (Mochtar, 1998). Karena 

kemampuan atau ketrampilan ibu dalam menyusui tidak muncul secara  reflek 

tetapi melalui informasi dan latihan tentang cara menyusui yang benar sebagai 

pengalaman untuk memperoleh pengetahuan (Soetjiningsih, 1997).  

 Diperlukan pengetahuan  tentang cara menyusui yang benar disesuaikan 

dengan mobilisasi ibu post sectio caesaria primipara. Melalui cara tersebut 

diharapkan mereka dapat mengambil sikap menerapkan pemberian ASI dan 
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memahami bahwa ASI meningkatkan daya tahan tubuh dan kecerdasan bayi, 

dalam upaya pencapaian keberhasilan ibu dalam menyusui. (Purwanti, 2004). 

Dengan demikian kemampuan ibu post sectio caesaria primipara dalam 

menilai kegunaan ASI dan praktek menyusui yang benar merupakan dasar ibu 

post sectio caesaria primipara untuk mengambil sikap melaksanakan atau 

memberikan ASI pada bayinya. Karena  dengan mobilisasi ibu post sectio 

caesaria  dan belum berpengalaman dalam menyusui serta baru pertama kali 

melahirkan dan mempunyai anak maka pengalaman dalam memberikan ASI 

dapat diperoleh melalui pendidikan kesehatan dan latihan cara menyusui di 

pelayanan kesehatan tempat mereka melahirkan (Soetjiningsih, 1997). 

Dalam upaya meningkatkan penggunaan ASI, Rumah Sakit Ibu dan Anak 

RESTU IBU menerapkan program Rooming In (rawat gabung), dimana ibu dan 

bayi dalam satu ruang. Ada dua alternatif dalam pelaksanaan rawat gabung, yaitu 

ibu dan bayi memiliki ranjang terpisah, atau keduanya bersama dalam satu 

ranjang (www.tabloid-nakita.com). Dengan rawat gabung, ibu bisa sewaktu-

waktu dan setiap saat menyusui bayinya terutama pada ibu post sectio caesaria 

yang . Selain itu juga dapat dimanfaatkan bagi perawat/bidan untuk memberikan 

pendidikan kesehatan kepada ibu sectio caesaria terutama primipara 

(Soetjiningsih, 1997). Sudah banyak ibu yang menyusui tapi belum benar karena 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: adat/kebiasaan, kepercayaan, dan 

pengalaman menyusui dalam keluarga/kerabat (Soetjiningsih, 1997).  Di Rumah 

Sakit Ibu dan Anak RESTU IBU Sragen pada tahun 2008 terdapat 410 persalinan 

primipara yang meliputi persalinan pervaginam dan sectio caesaria,  dari 
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beberapa orang ibu sectio caesaria primipara dalam praktek menyusui, ibu tidak 

terlihat membersihkan puting sebelum dan sesudah menyusui. Dari observasi 

tersebut ibu yang bersangkutan di wawancara tentang cara menyusui hasilnya ibu 

tersebut tidak tahu cara menyusui yang benar karena belum berpengalaman 

dalam menyusui bayi. Untuk menunjang keberhasilan program Rooming In 

tersebut, serta supaya pemberian ASI lebih efektif, peneliti tertarik untuk meneliti 

hubungan pengetahuan dan sikap tentang cara menyusui dengan praktek 

menyusui ibu sectio caesaria primipara  di Rumah Sakit Ibu dan Anak RESTU 

IBU Sragen. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian di atas hal-hal yang mempengaruhi ibu post sectio 

caesaria primipara tentang cara menyusui dengan praktek menyusui dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu faktor predisposisi yang meliputi pengetahuan dan 

sikap masyarakat terhadap kesehatan,  kecemasan ibu dalam menghadapi luka 

post sectio caesaria, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap kesehatan, 

sistim nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi.  

 

C. Pembatasan Masalah   

Dari uraian di atas yang diajukan dalam penelitian ini dibatasi 

masalahnya yaitu hubungan pengetahuan dan sikap ibu tentang cara menyusui 

dengan praktek menyusui ibu sectio caesaria primipara di Rumah Sakit Ibu dan 

Anak RESTU IBU Sragen .  
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah.  

1. Adakah hubungan antara pengetahuan tentang cara menyusui dengan praktek 

menyusui ibu post sectio caesaria primipara  ? 

2. Adakah hubungan antara sikap tentang cara menyusui dengan praktek 

menyusui ibu post sectio caesaria primipara  ? 

3. Adakah hubungan antara pengetahuan dan sikap tentang cara menyusui 

dengan praktek menyusui ibu post sectio caesaria primipara  ? 

 
 
E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk menggambarkan hubungan antara pengetahuan dan sikap tentang cara 

menyusui dengan praktek menyusui ibu post sectio caesaria primipara  di 

Rumah Sakit Ibu dan Anak RESTU IBU Sragen 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang cara menyusui dengan              

praktek menyusui ibu post sectio caesaria primipara   

b  Mengetahui hubungan antara sikap tentang cara menyusui dengan praktek 

menyusui  ibu post sectio caesaria primipara  .   

c. Mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap tentang cara menyusui 

dengan praktek menyusui ibu post sectio caesaria primipara .   
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Memberikan sumbangan pengetahuan tentang hubungan pengetahuan dan 

sikap tentang cara menyusui dengan praktek menyusui ibu post sectio 

caesaria primipara 

2.   Manfaat Praktis  

a. Bagi ibu post sectio caesaria 

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengalaman khususnya 

ibu post sectio caesaria primipara tentang cara menyusui yang benar 

sehingga dapat mempraktekkannya dengan benar. 

b. Bagi Bidan 

Sebagai masukan dalam memberikan Asuhan Kebidanan bagi ibu post 

sectio caesaria primipara selain dengan pendidikan kesehatan juga 

dengan memberikan pengalaman atau latihan praktek menyusui. 

c. Bagi Institusi 

Sebagai masukan untuk memfasilitasi pendidikan untuk latihan cara 

menyusui khususnya pada ibu post sectio caesaria primipara di ruang 

nifas. 

d. Bagi Peneliti 

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang cara 

menyusui dengan praktek meyusui pada ibu post sectio caesaria 

primipara. 
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G. Keaslian Penelitian  

Penelitian mengenai hubungan antara pengetahuan dan sikap tentang cara 

menyusui dengan praktek menyusui ibu post sectio caesaria primipara sejauh 

diketahui peneliti belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. 

Namun peneliti menemukan penelitian yang relevan dengan penelitian 

sekarang. Seperti penelitian yang dilakukan Ernawati (2002), dengan judul 

Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Usia Pada Ibu post sectio caesaria primipara 

tentang Cara Menyusui dengan Praktek Menyusui di Rumah Sakit Rumani 

Semarang, dengan hasil bahwa ada pengaruh tingkat pendidikan dan usia pada 

ibu post sectio caesaria primipara tentang cara menyusui dengan praktek 

menyusui. 

Prastyaningsih (2007), dengan judul Hubungan Pengetahuan dan sikap 

tentang cara menyusui dengan praktek menyusui Ibu Post Partum Primpara di 

RSU PKU Muhammadiyah Delanggu  , dengan hasil bahwa ada hubungan antara 

pengetahuan dan sikap tentang cara menyusui dengan praktek menyusui  ibu Post 

Partum Primpara. 

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2002) dan 

Prastyaningsih (2007), dengan penelitian sekarang, terletak pada variabel cara 

menyusui dan praktek menyusui, dan metode penelitian yaitu deskriptif. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2002) dan Prastyaningsih 

(2007), dengan penelitian sekarang, terletak pada responden yang diteliti  yaitu 

ibu post sectio caesaria primipara, tempat dan waktu penelitian serta jumlah 

sampel yang diteliti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka  

1. Pengetahuan  

a. Definisi Pengetahuan  

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yakni indera 

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

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga  

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting 

dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior) (Notoatmodjo, 

1997). 

b. Tingkatan Pengetahuan 

Menurut Bloom (1928) cit. Notoatmodjo (2003) tingkat 

pengetahuan dalam domain kognitif dibagi dalam 6 tingkatan, yaitu : 

1) Tahu  

  Tahu bisa berarti kemampuan mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya termasuk didalam pengetahuan. Tingkatan ini 

adalah mengingat kembali terhadap sesuatu yang telah dipelajari. 

Oleh sebab itu tahu merupakan pengetahuan yang paling rendah. Kata 

kerja yang untuk mengukur yaitu menyebutkan, menguraikan, 
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mendefinisikan dan sebagainya. Misalnya ibu post sectio caesaria 

primipara dapat menyebutkan cara menyusui bayi yang benar. 

2) Memahami 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterprestasikan materi secara benar. Orang yang telah paham 

terhadap suatu objek atau materi harus dapat menjelaskan, 

meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari. Misalnya 

dapat menjelaskan akibat bila cara menyusui ibu terhadap bayi-nya 

adalah salah. 

3) Aplikasi 

Diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang sebenarnya. Disini 

diartikan sebagai aplikasi penggunaan hukum-hukum, metode-metode 

dan lainnya dalam kontek situasi lain 

4) Analisa 

Merupakan suatu kemampuan untuk menjabarkan materi ke dalam 

komponen-komponen, tetapi masih didalam struktur tersebut dan 

masih ada kaitannya satu dengan yang lain. Kemampuan analisa ini 

dapat dilihat dari penggunaan kerangka kerja seperti dapat 

menggambarkan, membedakan, memisahkan mengelompokkan dan 

sebagainya. 
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5) Sintesa 

Sintesa menunjuk kepada kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian – bagian didalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru. Dengan kata lain sintesa adalah suatu kemampuan untuk 

menyusun formasi baru dari formasi – formasi yang ada. 

6) Evaluasi 

Sintesa menunjuk kepada kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian – penilaian 

itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau 

menggunakan kriteria - kriteria yang telah ada. 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari 

subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin 

kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan – 

tingkatan dibawah ini (Notoatmodjo, 1997) . 

c. Pengetahuan Tentang Cara Menyusui 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

perilaku seseorang. Perilaku yang terbentuk didasari oleh pengetahuan akan bersifat 

langgeng daripada perilaku yang tidak didasari pengetahuan (Notoatmodjo, 1997). 

Pengetahuan yang penting pada ibu post sectio caesaria primipara adalah cara 

menyusui yang benar karena ASI merupakan makanan penting bagi bayi, yaitu 

mencakup:  
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1) Tahu 

Dalam hal ini ibu post sectio caesaria primipara mampu mengingat 

materi tentang cara menyusui yang benar, contohnya ibu menyebutkan 

urutan cara menyusui. 

2) Memahami 

Ibu post partum  primipara dapat menjelaskan kembali materi cara 

menyusui secara urut dan tepat. 

3) Aplikasi 

Ibu post sectio caesaria primipara menggunakan materi cara 

menyusui secara benar saat menyusui bayinya. 

4) Analisa 

Ibu post sectio caesaria primipara dapat menjabarkan cara menyusui 

yang benar dan mampu membedakan praktek menyusui yang salah 

dan yang benar. Misalnya sebelum menyusui puting susu tidak 

dibersihkan dahulu adalah tindakan yang salah. 

5) Sintesa 

Ibu post partum dapat menyusun urutan cara menyusui dan dapat 

memodifikasi cara menyusui tanpa memberikan efeknya. Misalnya, 

sebelum menyusui kedua tangan ibu dibersihkan dengan tissue atau 

kain bersih sebagai pengganti karena tidak bisa meninggalkan bayi 

untuk cuci tangan dengan sabun. 
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6) Evaluasi 

Ibu post sectio caesaria primipara dapat memberi penilaian tentang 

keberhasilan menyusui bila cara menyusui dilakukan dengan benar. 

Yaitu dengan melihat bayi tidak tersedak waktu menyusu dan setelah 

menyusu bayi dapat tidur pulas (Purwanti, 2004). 

Cara menyusui bayi yang benar:  

a) Sebelum menyusui bayi, terlebih dahulu ibu mencuci kedua 

tangan dengan sabun sampai bersih. 

b) Sebelum menyusui bayi, kedua puting susu dibersihkan dengan 

kapas yang telah direndam terlebih dahulu dengan air hangat. 

c) Waktu menyusui bayi, sebaiknya ibu harus duduk. 

d) Bayi disusui secara bergantian, dari payudara sebelah kiri, lalu 

ke sebelah kanan sampai bayi merasa kenyang. 

e) Setelah selesai menyusui, mulut bayi dan kedua pipi bayi 

dibersihkan dengan kapas yang telah direndam dengan air 

hangat. 

f) Sebelum ditidurkan bayi harus disendawakan dulu supaya udara 

yang terhisap bisa keluar. 

g) Bila kedua payudara masih ada sisa ASI, supaya  ikeluarkan 

dengan alat pompa susu (www.rssa.ppimk.or.id). 
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2. Sikap 

a. Definisi Sikap 

Sikap adalah reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu 

stimulus atau obyek (Notoatmojo, 2003). Sikap merupakan bentuk evaluasi atau 

reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung 

(favorable) maupun perasaan tak mendukung (unfavorable) pada obyek tersebut 

(Azwar, 1997). Sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal kognitif dan konatif 

seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Sikap dikatakan sebagai 

respon evaluatif dan merupakan bentuk reaksi timbulnya sikap didasari oleh proses 

evaluasi dalam diri individu yang memberikan kesimpulan terhadap stimulus dalam 

bentuk nilai baik atau buruk, positif atau negatif, menyenangkan dan tidak 

menyenangkan ( Azwar, 1997 : 124). 

Diagram dibawah ini lebih dapat menjelaskan uraian tersebut 

(Notoatmojo, 1997) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: hubungan stimulasi dan sikap 

Struktur sikap terdiri dari 3 (tiga) komponen yang saling berinteraksi yaitu 

komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatif. Komponen kognitif 

Stimulasi 
Rangsang 

Proses 
Stimulus 

Sikap 
(Tertutup) 

Reaksi 
 

Tingkah Laku 
(Terbuka) 
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meliputi kepercayaan orang mengenai yang berlaku dan yang benar dari obyek sikap, 

komponen afektif merupakan emosional subyektif seseorang terhadap suatu sikap 

dan komponen konatif meliputi kecenderungan perilaku yang ada pada diri seseorang 

berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapinya (Azwar, 1997). 

Sebelum seseorang mengadopsi perilaku baru maka didalam dirinya 

mengalami proses sebagaimana digambarkan Rogers (1974) cit. Notoatmodjo (2003) 

sebagai berikut  

1) Kesadaran : dimana seseorang mengetahui dan menyadari terlebih 

dahulu terhadap suatu objek. 

2) Tertarik : setelah itu timbul rasa tertarik terhadap suatu objek itu. 

3) Menilai : ketertarikan terhadap suatu objek tersebut kemudian 

seseorang melakukan penilaian, apakah menguntungkan apa 

merugikan bagi dirinya atau yang lain. 

4) Mencoba : setelah memutuskan bahwa suatu perilaku baru 

menghasilkan keuntungan maka akan mencoba melakukannya.  

5) Adopsi : akhirnya seseorang tersebut melaksanakan atau mendapatkan 

keuntungan terhadap perilaku baru dan mengambil alih dengan segala 

konsekuensinya serta mengadaptasikannya dalam situasi yang 

berbeda.  

Allport (1954) cit. Notoatmodjo (1997) menjelaskan bahwa sikap 

mempunyai 3 komponen pokok yaitu : 

a) Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap pemberian 

ASI. 
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b) Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap cara menyusui. 

c) Kecenderungan untuk bertindak (tend to behave) yaitu praktek 

menyusui. 

Ketiga komponen ini secara bersama – sama membentuk sikap 

utuh (total attitude). Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, 

pikiran, keyakinan dan emosi memegang peranan penting. Misalnya, ibu 

post sectio caesaria primipara mendengar tentang cara menyusui yang 

benar. Pengetahuan ini akan membawa ibu post sectio caesaria primipara 

untuk berpikir dan berusaha supaya dalam memberikan ASInya dengan 

baik dan benar supaya bayi cukup ASI , berat badan meningkat dan sehat. 

Dalam berpikir ini komponen emosi dan keyakinan ikut bekerja sehingga 

ibu post sectio caesaria primipara berniat memberikan ASInya untuk 

mencegah berbagai penyakit, meningkat berat badan bayi. Ibu tersebut 

mempunyai sikap tertentu terhadap praktek menyusui (Notoatmodjo, 

2003). 

 

 

 

 

b. Sikap terhadap Cara Menyusui  

1) Kesadaran ibu post sectio caesaria primipara 
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Dimana ibu post sectio caesaria primipara mampu menilai tentang 

keberhasilan menyusui  bila cara menyusui dilakukan dengan benar, 

sehingga muncul kesadaran ibu untuk memberikan ASI pada bayi. 

2) Timbul rasa tertarik untuk menyusui.  

Ibu post sectio caesaria primipara mulai timbul rasa tertarik ingin 

memberikan asinya dengan cara menyusui yang benar.  

3) Menilai keuntungan menyusui bagi ibu dan bayi 

Karena tertarik dengan cara menyusui yang benar maka ibu post 

sectio caesaria primipara menilai apakah menyusui menguntungkan 

apa merugikan bagi diri dan bayinya. 

4) Mencoba praktek menyusui 

Setelah memutuskan bahwa menyusui memberi keuntungan bagi ibu 

dan bayi maka ibu post partum  primipara mencoba melakukan 

praktek menyusui.  

5) Adopsi terhadap perilaku praktek menyusui  

Selanjutnya ibu post sectio caesaria primipara melaksanakan praktek 

menyusui serta beradaptasi dalam situasi menyusui yaitu ibu duduk 

dan bayi dalam pangkuan ibu, puting susu dibersihkan dahulu, 

payudara disusukan secara bergantian dan setelah selesai bayi 

disendawakan (www.tabloid-nakita.com). 

 

3. Cara Menyusui Yang Benar 

a. Langkah-langkah menyusui yang benar sebagia berikut : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxii 

1) Sebalum menyusui ASI dikeluarkan sedikit, kemudian dioleskan pada 

putting dan sekitar kalang payudara.  Cara ini mempunyai manfaat 

sebagai desinfektan dan menjaga kelembaban putting susu. 

2) Bayi diletakkan menghadap perut ibu/payudara. 

3) Ibu duduk atau berbaring dengan santai, bila duduk lebih baik 

menggunakan kursi yang rendah (agar kaki tidak menggantung) dan 

punggung ibu bersandar pada sandaran kursi. 

4) Bayi dipegang pada belakang bahunya dengan satu lengan, kepala 

bayi terlatak pada lengkung siku ibu (kapala tidak boleh menengadah, 

dan bokong bayi ditahan dengan telapak tangan). 

5) Satu tangan bayi diletakkan dibelakang badan ibu , dan yang satu 

didepan. 

6) Perut bayi menempel pada badan ibu, kapala bayi menghadap 

payudara(tidak hanya membelokkan kepala bayi). 

7) Telingan dan lengan bayi terletak pada suatu garis lurus. 

8) Ibu menatap bayi dengan kasih sayang. 

9) Payudara dipegang dengan ibu jari di atas dan jari lain menopang 

dibawah, jangan menekan putting susu atau kalang payudaranya saja. 

10) Bayi diberi rangsangan agar membuka mulit (rooting reflek) dengan 

cara :  

11) Menyentuh pipi dengan putting susu atau 

12) Menyentuh sisi mulit bayi 
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13) Setelah bayi membuka mulut, dengan cepat kepala bayi didekatkan ke 

payudara ibu dan putting serta kalang payudara dimasukkan ke mulut 

bayi. 

14) Usahakan sebagian besar kalang payudara dapat masuk ke mulit bayi, 

sehingga putting susu berada  dibawah langit-langit dan lidah bayi 

akan menekan ASI keluar dari tempat penampungan ASI yang 

terletak di bawah kalang payudara. Posisi yang salah, yaitu apabila 

bayi hanya menghisap pada putting susu saja, akan mengakibatkan 

masukan ASI yang tidak adekuat dan putting susu lecet. 

15) Setelah bayi mulai menghisap payudara tidak perlu dipegang atau 

disangga lagi. 

a. Tehnik Menyusui 

Seorang ibu dengan bayi pertamanya mungkin mengalami berbagai 

masalah, hanya karena tidak mengetahui cara-cara yang sebenarnya 

sangat sederhana, seperti misalnya cara menaruh bayi pada payudara 

ketika menyusui, isapan bayi yang mengakibatkan putting susu terasa 

nyeri, dan masih banyak lagi msalah yang lain. Terlebih pada minggu 

pertama setelah persalinan seorang, ibu lebih peka dalam emosi. Untuk 

itu seorang ibu butuh seseorang yang dapat membimbingnya dalam 

merawat bayi termasuk dalam menyusui. Orang yang dapat membantunya 

terutama adalah orang yang berpengaruh besar dalam kehidupannya atau 

yang disegani, seperti suami, keluarga/kerabat terdekat, atau kelompok 

ibu-ibu pendukung ASI dan dokter/tenaga kesehatan. 
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Seorang dokter atau tenaga kesehatan yang berkecimpung dalam 

bidang laktasi, seharusnya mengetahui bahwa walaupun menyusui itu 

merupakan suatu proses alamiah, namun untuk mencapai suatu 

keberhasilan menyusui diperlukan pengetahuan mengenai teknik-teknik 

menyusui yang benar.  Sehingga pada suatu saat nanti dapat disampaikan 

pada ibu yang membutuhkan bimbingan laktasi. 

b. Posisi Menyusui 

Ada berbagai macam posisi menyusui, yang biasa dilakukan adalah 

dengan duduk, berdiri atau berbaring.  Ada posisi khusus yang berkaitan 

dengan situasi tertentu seperti menyusui bayi kembar dilakukan dengan 

cara memegang bola (football postnatal), dimana ke dua bayi disusui 

bersamaan kiri dan kanan. Pada ASI yang memancar (penuh), bayi 

ditengkurapkan diatas dada ibu, tangan ibu sedikit menahan kepala bayi, 

dengan posisi ini maka bayi tidak akan tersedak 

c. Cara Pengamatan Teknik Menyusui Yang Benar  

Teknik menyusui yang tidak benar dapat mengakibatkan putting 

susu menjadi lecet, ASI tidak keluar optimal sehingga mempengaruhi 

produksi ASI selanjutnya atau bayi enggan menyusu. Untuk mengetahui 

bayi telah menyusu dengan tehnik yang benar, dapat dilihat :  

1) Bayi tampak tenang. 

2) Badan bayi menempel pada perut ibu. 

3) Mulut bayi terbuka lebar. 

4) Dagu menempel pada payudara ibu. 
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5) Sebagian besar kalang payudara masuk kedalam mulut bayi. 

6) Bayi tampak menghisap kuat dengan irama perlahan. 

7) Putting susu ibu tidak terasa nyeri. 

8) Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. 

9) Kepala tidak menengadah. 

d. Lama Dan Frekuensi Menyusui 

Sebaiknya menyusui bayi tanpa dijadwal (on demand), karena 

bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya.  Ibu harus menyusui 

bayinya bila bayi menangis bukan kerena sebab lain (kencing dan 

sebagainya) atau ibu sudah merasa perlu menyusui bayinya.  Bayi yang 

sehat dapat mengosongkan satu payudara sekitar 5-7 menit dan ASI 

dalam lambung bayi akan kosong dalam waktu 2 jam 

Pada awalnya bayi akan menyusu dengan jadwal yang tidak 

teratur, dan akan mempunyai pola tertentu setelah 1-2 minggu kemudian. 

Menyusui yang dijadwalkan akan berakibat kurang baik, karena isapan 

bayi sangat berpengaruh pada rangsangan produksi ASI selanjutnya. 

Dengan menyusui ASI tanpa jadwal, sesui kebutuhan bayi, akan 

mencegah banyak masalah yang mungkin timbul.  Menyusui dimalam 

hari akan sangat berguna bagi ibu yang bekerja, karena dengan disusukan 

pada malam hari akan memacu produksi ASI, dan juga dapat mendukung 

keberhasilan menunda kehamilan. 

Untuk menjaga keseimbangan besarnya kedua payudara, maka 

sebaiknya setiap kali menyusui harus digunakan kedua payudara dan 
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diusahakan sampai payudara terasa kosong, agar produksi ASI tetap baik. 

Setiap menyusui dimulai dengan payudara yang terakhir disusukan. 

Selama masa menyusui, sebaiknya ibu menggunakan kutang (BH) yang 

dapat menyangga payudara, tetapi tidak terlalu ketat. 

4. Praktek Menyusui 

a. Definisi praktek atau tindakan (practice) 

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (Overt 

Behavior)(Notoatmojo, 1997). Untuk mewujudkan sikap menjadi 

perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang 

memungkinkan antara lain adalah fasilitas. Sikap ibu post sectio caesaria 

primipara yang positif terhadap praktek menyusui diperlukan faktor 

pendukung, misalnya suport dari suami dan dari tenaga kesehatan atau 

bidan dengan memberikan pendidikan kesehatan dan latihan-latihan cara 

menyusui yang benar. 

Tingkat-tingkat praktek (Notoatmojo,1997) : 

1) Persepsi : mengenal dan memilih berbagai obyek sehubungan dengan 

tindakan yang akan diambil merupakan praktek tingkat pertama. 

2) Respon Terpimpin : dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan 

yang benar sesuai dengan contoh. 

3) Mekanisme : apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan 

benar secara otomatis. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxvii 

4) Adaptasi:  suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang 

dengan baik, artinya tindakan itu sudah dimodifikasi sendiri tanpa 

mengurangi kebenaran tersebut. 

 

b. Praktek menyusui 

Praktek menyusui adalah respon ibu post sectio caesaria primipara 

terhadap pengetahuan tentang cara menyusui yang benar dalam bentuk 

tindakan praktek menyusui. 

Tingkat-tingkat praktek menyusui (Notoatmodjo, 1997): 

1) Persepsi 

Seorang ibu post sectio caesaria primipara dapat melakukan tindakan 

untuk menyusui bayinya. 

2) Respon Terpimpin 

Ibu post sectio caesaria primipara dapat menyusui bayinya sesuai 

dengan urutan cara menyusi yang benar. 

3) Mekanisme 

Ibu post sectio caesaria primipara sudah biasa menyusi bayinya 

dengan benar tanpa diberitahu sebelumnya. 

4) Adaptasi 

Ibu post sectio caesaria primipara dapat memodifikasi cara 

menyusui, misalnya sebelum menyusui kedua tangan ibu dibersihkan 

dengan tissue atau kain bersih sebagai pengganti. 
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5. Ibu Post Sectio Caesaria Primipara  

Ibu post sectio caesaria primipara adalah seorang wanita yang telah 

melahirkan bayi hidup untuk yang pertama kali dengan cara dilakukan insisi 

pada perut untuk mengeluarkan bayi (Mochtar, 1998) 

B. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 
Kerangka Pemikiran  

 

C. Hipotesis  

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang cara  

menyusui dengan praktek menyusui ibu post sectio ceasaria primipara.  

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap tentang cara  menyusui 

dengan praktek menyusui ibu post sectio ceasaria primipara. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap  tentang  

cara menyusui dengan praktek menyusui ibu post sectio ceasaria primipara. 

IBU POST 
SECTIO 

CAESARIA 
PRIMIPARA 

Sikap terhadap cara 
menyusui: 
· Kesadaran 
· Tertarik 
· Menilai 
· Mencoba 

Pengetahuan tentang cara 
menyusui: 
· Tahu 
· Memahami 
· Aplikasi 

  
Praktek 

menyusui 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Pada penelitian ini akan digunakan desain deskriptif. Penelitian deskriptif 

menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, 

variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan 

menyajikan apa adanya. Masalah-masalah yang diamati dan diselidiki memiliki 

metode yang mengarah pada studi korelasional yaitu suatu desain yang 

digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Alasan penggunaan 

desain ini karena pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk mencari hubungan 

antara pengetahuan dan sikap tentang cara menyusui (variabel bebas) dengan 

praktek menyusui (variabel terikat) melalui pengujian hipotesis (Nursalam, 

2003). 

Pendekatan yang digunakan adalah Cross Sectional atau belah lintang, 

mengingat hanya satu kali saja (sesaat) untuk mengetahui data kejadian 

berdasarkan data yang dikumpulkan dari individu dan sepanjang ada hubungan 

dengan masalah yang diteliti. Alasan digunakan pendekatan ini karena 

pengukuran pengetahuan dan sikap dapat dilakukan atau dinilai pada saat itu juga 

(Sastroasmoro, Ismail 2002). 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian yang dilakukan mengambil lokasi di Rumah Sakit Ibu dan 

Anak RESTU IBU Sragen. Penelitian memakan waktu dua bulan selama 20 

Agustus 2009 sampai dengan 20 Oktober 2009. 

 

C. Populasi  dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang 

ingin meneliti elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi studi atau penelitiannya yang disebut studi 

populasi atau studi sensus (Arikunto, 1998 : 115). Populasi dalam  penelitian 

ini adalah seluruh ibu post sectio caesaria Primipara di Rumah Sakit Ibu dan 

Anak RESTU IBU Sragen sebanyak 80 pasien post sectio caesaria 

Primipara.     

2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili 

keseluruhan populasi (Arikunto, 1998: 119). Besar sampel dalam penelitian 

ini adalah 45 orang. Pengambilan sampel dengan teknik accidental sampling 

yaitu anggota populasi yang paling mudah ditemui dipilih sebagai subyek. 
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D. Definisi Operasional  dan Cara Pengukuran  

Menurut Cooper dan Emory ( 1999 : 37 ) definisi operasional adalah 

suatu definisi yang dinyatakan dalam kriteria atau operasi yang dapat diuji secara 

khusus. Definisi ini akan memberikan batasan atau ciri suatu variabel dengan 

merinci hal-hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variabel 

tersebut. Jadi dalam devinisi ini dirinci ciri-ciri yang akan diteliti dan bagaimana 

mengamatinya. 

1. Definisi Operasional Variabel Bebas 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang 

atau individu melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu, 

Pengetahuan tentang cara menyusui yang benar adalah Perlekatan, menelan 

dan posisi menyusui yang benar karena Air Susu Ibu  (ASI) merupakan 

makanan penting bagi bayi. Dan diukur berdasarkan indikator penegtahuan 

tentang  : 1) perlekatan; 2) posisi menyusui; 3) menelan 

Alat ukur tes, skala Interval 

Sedangkan sikap adalah reaksi atau respon seseorang yang masih 

tertutup terhadap stimulus atau obyek, Sikap tentang cara menyusui adalah 

kesadaran ibu post sectio caesaria Primipara dimana ibu post sectio caesaria 

Primipara mampu menilai tentang keberhasilan menyusui bila cara menyusui 

dilakukan dengan benar, sehingga muncul kesadaran, tertarik, menilai dan 

mencoba untuk memberikan ASI pada bayi. Dan diukur berdasarkan 

indikator  sikap ibu terhadap: 1) kesadaran; 2) tertarik; 3) menilai; 4) 

mencoba dalam praktek menyusui. Alat ukur kuisioner, Skala data Interval. 
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2.   Definisi Operasional Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah praktek menysusui yaitu praktek 

menyusui ibu post sectio caesaria Primipara yang dirawat di Rumah Sakit 

Ibu dan Anak RESTU IBU Sragen. Praktek menyusui adalah respon ibu post 

sectio caesaria Primipara terhadap pengetahuan tentang cara menyusui yang 

benar dalam bentuk tindakan praktek menyusui. Diukur berdasarkan indikator 

praktek menyusui yang benar. 

Alat ukur lembar angket, skala interval. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat dalam bentuk 

kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 1999 : 135). Kuesioner terdiri dari data 

identitas ibu berupa essay, data ini merupakan data umum dari responden dimana 

tidak dinilai dan diukur. Dalam bentuk pertanyaan tertutup, artinya dalam 

kuesioner ini sudah ditentukan seperangkat pilihan yang tepat (Cooper & Emory, 

1999 : 321), dari data pengetahuan ibu tentang cara menyusui berupa pertanyaan 

dikotomi dengan jawaban pilihan benar dan salah. 

Instrumen yang digunakan Skala likert, Skala likert adalah skala 

pengukuran yang digunakan untuk mengukur skala sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 1999 : 136). Pengukuran hasil 
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untuk pertanyaan sikap tentang cara menyusui dengan praktek menyusui ibu post 

sectio caesaria Primipara dilakukan dengan format jawaban tipe Likert yang 

menggunakan skala jawaban empat tingkat yang terdiri dari sangat tidak setuju, 

tidak setuju, setuju, sangat setuju. Sementara itu yang digunakan untuk praktek 

menyusui adalah observasi dengan sepuluh cara menyusui yang benar dengan 

ketentuan terdiri dari tidak pernah, pernah, sering, sering sekali. Untuk setiap 

pertanyaan pengetahuan dan sikap tentang cara menyusui, praktek menyusui ibu 

post sectio caesaria Primipara ketentuannya sebagai berikut : 

1) Pada pariabel pengetahuan tentang cara menyusui :  

Jawaban benar diberi bobot : 1 

Jawaban salah diberi bobot : 0 

2) Pada variabel sikap tentang cara menyusui 

Jawaban sangat tidak setuju diberi bobot  : 1 

Jawaban tidak setuju diberi bobot  : 2 

Jawaban setuju diberi bobot   : 3 

Jawaban sangat setuju diberi bobot  : 4 

Semua stetemen untuk mengukur sikap adalah stetemen positif 

3) Pada variabel  praktek menyusui  

Jawaban tidak pernah diberi bobot  : 1 

Jawaban pernah diberi bobot  : 2 

Jawaban sering diberi bobot  : 3 

Jawaban sering sekali diberi bobot : 4 
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Kuesioner sebelum digunakan sebagai alat untuk pengambilan data 

penelitian  maka harus dilakukan uji coba kepada kepada populasi yang bukan 

merupakan sampel penelitian untuk selanjutnya di lihat hasil validitas dan 

reliabilitasnya. 

1. Uji Validitas 

Syarat sahnya penelitian, sebuah instrumen yang dipakai harus 

memenuhi syarat validitas. Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika 

instrumen tersebut mampu mengukur apa yang diukur (Nur Indriantoro & 

Bambang Supomo, 2002). Koefisien validitas dicari dengan mengkorelasikan 

skor yang diperoleh pada setiap item dengn skor total dari masing-masing 

atribut, dengan menggunakan SPSS 15.00 Untuk menguji validitas data 

diperoleh print out dimana besarnya perolehan Pearson Correlation (r hitung) > 

r tabel, apabila koefisien korelasi yang diperoleh tidak signifikan pada level 

signifikan 0,01 atau 0,05 berarti data yang diperoleh tidak valid (gugur). 

Dari Uji coba kuesioner yang  disebarkan setelah dilakukan uji 

validitas dengan menggunakan program SPSS 15.00 seperti tertera dalam 

lampiran 1. Sebuah item pertanyaan dinyatakan valid apabila r hitung > r 

tabel pada taraf signifikansi 5 %. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item 

pertanyaan untuk variabel Pengetahuan, Sikap dan Praktek dapat dinyatakan 

valid karena nilai r hitung > r tabel. Untuk itu semua pertanyaan dapat 

digunakan sebagai instrumen penelitian.   
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2. Uji Reliabilitas 

Analisis reabilitas menunjukkan pada pengertian pakah instrumen 

dapat mengukur suatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. 

Ukuran dikatakan variabel jika ukuran tersebut memberikan hasil yang 

konsisten. Reliabilitas diukur dengan menggunakan metode cronbach alpha. 

Rumus Cronbach alpha 

      

(Arikunto, 1998 : 193) 

Keterangan : 

R  = reliabilitas instrumen 

K   = banyaknya butir pertanyaan 

S   = jumlah varians butir 

     = varians total 

Dikatakan reliabel apabila nilai cronbach alpha lebih besar (>) dari 0,60 

(Sekaran, 2000 : 173) 

Dari Uji coba kuesioner yang telah disebarkan setelah dilakukan uji 

reabilitas dengan mengunakan program SPSS 15.0 seperti tertera dalam 

lampiran 2.  

Sesuai dengan pendapat Imam Ghozali ( 2001 : 47 ) bahwa kuesioner 

dinyatakan reliabel jika dinilai Cronbach Alpha lebih besarb dari 0,6. Hasil 

hitungan uji coba kuesioner dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan 
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mempunyai nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6. Berarti item 

pertanyaan reliabel  digunakan sebagai instrumen penelitian. 

 

F. Sumber Data  

1. Data Primer 

Diperoleh langsung dari responden yang berupa data mengenai 

pengetahuan dan sikap tentang cara menyusui dengan praktek menyusui ibu 

post sectio caesaria Primipara. 

2. Data Sekunder 

Diperoleh dari rumah sakit mengenai sejarah, struktur organisasi dan 

perkembangan atau kinerja perusahaan serta sumber pustaka yang berkaitan 

dengan penulisan ini. 

 

G. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Analisis regresi  merupakan suatu teknik untuk menentukan ketergantungan satu 

variabel dependent dengan satu atau lebih variabel independent. Regresi 

berganda digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh  pengetahuan dan 

sikap  tentang cara menyusui dengan  praktek menyusui ibu post section  

caesaria primipara. Model empiriknya adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2  

Keterangan: 

Y= Praktek 

a= konstanta 
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b1= koefisien X1 

b2= koefisien X2 

X1= pengetahuan 

X2= sikap 

Hasil persamaan regresi tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan 

beberapa uji : 

1. Uji Persyaratan / Asumsi 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kalau 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Uji normalitas 

yang digunakan  dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov – Smirnov ( 

K- S). Kriteria ujinya adalah bila nilai Sig > 0.05, maka Ho diterima yang 

berarti data residual berdistribusi normal. Analisis regresi 

mengasumsikan bahwa variabel pengganggu Є berdistribusi normal. ( 

Ghozali, 2001) 

b) Uji Linearitas 

Uji Linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan benar atau salah. Uji Linearitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Uji Durbin Watson. Kriteria ujinya adalah nilai uji 

statistik Durbin Watson terletak diantara DU dan 4 – DU maka Ho 

diterima yang berarti autokorelasi negatif dan fungsi linier  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xlviii 

c)  Uji independensi (Uji multikolinieritas) 

Uji independensi digunakan untuk melihat apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Hal ini 

dapat  dilihat dari variance inflation faktor (VIF), Jika nilai VIF kurang 

dari 10 maka dikatakan tidak saling korelasi antar variabel independen 

atau tidak terdapat multikolinieritas.  

2.  Uji t 

Uji t digunaan untuk menguji apakah pertanyaan hipotesis benar. Uji t pada 

dasarnya  untuk melihat pengaruh/hubungan masing – masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t 

hitung dengan t tabel. Kriteria ujinya adalah apabila nilai statistik t hitung 

perhitungannya lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel,   atau Sig t ≤ 0,05   

maka Ho  ditolak         (Ghozali, 2001). Tingkat signifikansi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 5%. 

3. Uji F 

Uji F dipergunakan untuk menguji  pengaruh/hubungan semua variabel bebas 

secara – bersama – sama terhadap variabel terikat. Kriteria ujinya  adalah  

bila nilai F hutung > F tabel atau Sig.F ≤ 0,05, maka Ho ditolak artinya 

variabel bebas(independent) secara bersama- sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat ( dependent) 

4. Uji Koefisien determinasi (R2) 

Uji Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur  seberapa jauh 

kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variable terikat. 
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5. Nilai Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif 

a. Sumbangan Efektif 

Pengetahuan; SE(x1)% = β x1 X rxy1 X 100% 

Sikap; SE(x2)%  = β x2 X rxy2 X 100% 

b. Sumbangan Relatif 

                                             SE(x1)%       
Pengetahuan; SR(x1)% =     
                  R2                          

        SE(x2)%        
             Sikap; SR(x2)%    =    

                              R2   

.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu Sragen 

a. Latar Belakang Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu Sragen 

 Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu Sragen memberikan 

pelayanan unit gawat darurat, kamar bersalin, kamar operasi, apotek / 

farmasi, laboratorium diagnostik, serta rawat inap ibu, bayi dan anak. 

Penelitian tentang hubungan pengetahuan dan sikap tentang cara 

menyusui dengan praktek menyusui ibu post sectio caesaria primipara di 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu Sragen dilakukan di Rumah Sakit 

Ibu dan Anak Restu Ibu Sragen Sragen.Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu 

Ibu Sragen memiliki 4 bangsal perawatan yaitu bangsal Nirwana dewa 

dan nirwana kencana untuk kelas 1, bangsal nirwana puri kelas 2 dan 

cakra surya kelas 3. Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu Sragen 

mempunyai tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

   Sejarah Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu Sragen pada tahun 

1993 sampai dengan 1997 dr. Rusbandi SpoG mendirikan rawat jalan 

dengan ijin Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen yang diawasi langsung 

oleh dr. Rusbandi SpoG yang bertempat di Jl. Raya Km Nglorog sragen. 

Pada tahun 1998 dr Rusbandi SpoG mengajukan perijinan untuk Rumah 

bersalin ke dinas kesehatan kota sragen sehingga pada tahun 1998 sampai 
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dengan 2005 masih berbentuk rumah bersalin dengan alamat yang sama, 

dengan melihat jumlah pasien yang terus bertambah, selaku pemilik dr 

Rusbandi SpoG  mengajukan perijinan untuk Rumah sakit ibu dan anak. 

Di tahun 2006 telah mendapatkan ijin yaitu ijin uji coba dari 

Gubernur Jateng, Turun SK. No. 8908/2284/2. Kemudian  mendapatkan 

ijin dari Menteri Kesehatan dengan SK No. YM 02. 04. 2. 2. 876 

tertanggal Okt. 2006 berlaku untuk 5 th, serta menunjuk dr. Sigit Indarto 

sebagai Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak RESTU  IBU untuk 

mengelola dan mengeksiskan Rumah Sakit Ibu dan Anak RESTU  IBU 

Sragen. Pada tgl 27 -3 - 2006  pindah ke Jl. Raya Km pilangsari ngrampal 

Sragen. Fasilitas Rumah Bersalin mulai dilengkapi dengan kamar operasi 

dan perawatan lainnya.   

Gambaran Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu Sragen 

mempunyai visi terselenggaranya amal usaha kesehatan yang 

professional. Sedangkan misi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu 

Sragen. Menjadikan amal usaha di bidang kesehatan sebagai sarana 

ibadah untuk melaksanakan dakwah islamiyah amar ma’ruf nahi munkar 

dan menjadikan amal usaha di bidang kesehatan sebagai sarana untuk 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya kaum 

dhuafa dan mendukung pengembangan dakwah jamaah. 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu Sragen dalam memberikan 

pelayanan mempunyai fasilitas jumlah tempat tidur 56 tempat tidur dan 

15 box bayi dengan jumlah karyawan 102 orang yang meliputi dokter 
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spesialis, dokter umum, perawat, bidan, ahli gizi, fisioterapi, administrasi 

dan petugas lainnya. 

b. Gambaran Umum Responden 

Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Bangsal Kebidanan. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2009 sampai dengan 

20 Oktober 2009, selama masa penelitian jumlah pasien yang dirawat 

adalah 80 orang, besar sampel ditetapkan dengan  kuota sampling  yaitu 

45 orang ibu post sectio caesaria primipara.  

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yang meliputi 

tiga unsur yaitu : pengetahuan tentang cara menyusui, sikap tentang cara 

menyusui ibu post sectio caesaria primipara dan praktek menyusui ibu 

post sectio caesaria primipara jumlah populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 80 ibu post sectio caesaria primipara. Dari populasi yang ada 

dijadikan sampel sebanyak 45 orang. Selanjutnya data yang diperoleh 

melalui penyebaran kuesioner dilakukan pengolahan data. 

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yang meliputi tiga 

unsur, yaitu pengetahuan tentang cara menyusui ibu post sectio caesaria 

primipara, sikap tentang cara menyusui ibu post sectio caesaria 

primipara, dan praktek menyusui pada ibu post sectio caesaria 

primipara, selanjutnya data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner 

dilakukan pengolahan yaitu editing, coding, tabulating. Sebelum dibahas 

secara rinci hasil penelitian, terlebih dahulu peneliti membahas distribusi 

responden berdasarkan umur, tingkat pendidikan, pekerjaan dan 
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penghasilan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu Sragen sebagai 

berikut :  

Tabel 4.1 
 

Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

Pendidikan terakhir Jumlah Responden Persentase 
19-23 10 22,22% 
24-27 22 48,89% 

28 - 33 13 28,89% 
Jumlah 45 100% 

            Sumber : Data primer 

         Berdasarkan tabel 4.1 maka dari 45 responden, responden terbanyak 

berusia 24 – 27 th yaitu 22 orang (48,89%); sedangkan yang paling sedikit 

berusia 19 – 23 th yaitu 10 orang (22,22%). Responden yang berusia 28 - 33 

th  sebanyak 13 orang (28,89%). 

Tabel 4.2 
 

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
 

Pendidikan terakhir Jumlah Responden Persentase 
SD 5 11.1% 

SMP 7 15.6% 
SMA 20 44.4% 
DIII 8 17.8% 
S1 5 11.1% 

            Sumber : Data primer 

            Berdasarkan tabel 4.2 maka dari 45 responden : mayoritas responden 

memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 20 responden 

(44,4%); kemudian responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir DIII 

sebanyak 8 orang (17,8%); kemudian responden yang memiliki tingkat SMP 

sebanyak 7 orang (15,6%), terdapat kesamaan jumlah responden yaitu pada 
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tingkat pendidikan SD dan Sarjana masing-masing sebanyak 5 orang 

(11,1%). 

Tabel 4.3 
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah responden Prosentase 
Ibu Rumah Tangga 29 64.4% 

Swasta 7 15.6% 
Wiraswasta 5 11.1% 

PNS 4 8.9% 
Jumlah 45 100% 

              Sumber : Data Primer 

         Berdasarkan tabel 4.3 maka dari 45 reponden; mayoritas responden 

bekerja sebagai ibu rumah tangga yaitu sebanyak 29 (64,5%); bekerja di 

swasta sebanyak 7 orang (15,6%); sedangkan yang bekerja sebagai 

wiraswasta sebanyak 5 orang (11,1%), responden yang bekerja sebagai PNS 

sebanyak 4 orang (8,9%). 

Tabel 4.4 
 

Distribusi responden berdasarkan penghasilan per-bulan 
 

Penghasilan per-bulan Jumlah responden Prosentase 
Tidak berpenghasilan 29 64.4% 
Rp. 200.000,- 1 2.2% 
Rp. 300.000,- 6 13.3% 
Rp. 600.000,- 3 6.7% 
Rp. 1.200.000,- 6 13.3% 

              Sumber : Data primer 

         Berdasarkan tabel 4.4 maka dari 45 responden mayoritas responden 

tidak berpenghasilan yakni sebanyak 29 orang (64,4%); yang berpenghasilan 

per-bulan Rp.200.000,- hanya ada 1 orang (2,2%); responden dengan 

penghasilan  Rp. 600.000,- ada 3 orang (6,7%); sedangakan yang 
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berpenghasilan Rp. 300.000,- dan Rp. 1.200.000,- masing-masing adalah 6 

orang (13,3%) 

2. Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Praktek Menyusui Ibu post sectio 

caesaria primipara 

Tabel 4.5 

Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Praktek Menyusui Ibu post sectio 
caesaria primipara 

 
Pengetahuan Sikap Praktek Katagori 
n % n  n % 

Baik 15 33,3 8 Baik 15 33,3 
Cukup 24 53,3 30 Cukup 24 53,3 
Kurang 6 13,4 7 Kurang 6 13,4 
Total 45 100 35 100 45 100 

                  Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan Ibu post sectio caesari primipara 

mempunyai pengetahuan pada katagori cukup sebesar 24(53,3%) dan pada 

katagori kurang sebesar 6(13,4%), sikap pada katagori cukup sebesar 

30(66,7%) dan kurang sebesar 7(15,6%), Praktik pada katagori cukup sebesar 

28(62,2%) dan pada katagori kurang sebesar 5(11,1%). 

 

3. Analisis Uji Hipotesis 

a. Uji Persyaratan 

1) Uji Normalitas Data (uji Kolmogorov – Smirnov) 

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov 

(K - S)  pada data  ke tiga variabel berdistribusi normal (nilai Sig > 

0.05) yaitu pengetahuan (p= 0,240), sikap (p=0,520), praktik 

(p=0,060). 
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2) Uji Linieritas 

Hasil Uji Linearitas dengan menggunakan uji Durbin Watson 

menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar sisaan/eror atau asumsi 

terpenuhi bahwa fungsi linier yaitu nilai statistik Durbin Watson 

(1,617) terletak diantara nilai tabel Durbin Watson (1,457) dan 4 – 

DU (2,543). 

3) Uji Multikolinieritas 

Hasi Uji multikolinieritas menunjukkan bahwa tidak ada satu pun 

variabel bebas yang memiliki nilai VIF (variance inflation factor) 

lebih dari 10. Jadi tidak ada masalah multikolinieritas atau tidak ada 

korelasi  antar variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi. 

b. Uji t 

Tabel 4.6 Hasil Uji t 

Model  Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t sig 

  B Std.Eror Beta   
1 (constant) 12,955 3,299  3,927 ,000 
 Pengetahuan ,350 ,152 ,381 2,308 ,026 
 Sikap ,143 ,059 ,401 2,428 ,020 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai 

nilai sig <0,05 atau t hitung > t tabel (1,682) sehingga masing – masing 

variabel secara individu mempunyai pengaru/hubungan  yang signifikan 

terhadap variabel terikat (praktik). Hal ini berarti terdapat hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan dengan praktik pada nilai p=0,026. Dan 

terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dengan praktik pada nilai 

p= 0,020. 
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c. Uji F 

Tabel 4.7 Hasil Uji F 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 272,845 2 136,422 24,917 ,000(a) 
  Residual 229,955 42 5,475     
  Total 502,800 44       

           Sumber : Hasil Pengolahan Data 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai F hitung : 24,917 > F Tabel 

(9,72) atau nilai sig < 0,05. Hal ini berarti semua variabel bebas 

(pengetahuan dan sikap) secara bersama – sama mempunyai hubungan 

atau pengaruh yang signifikan terhadap praktik menyusui. 

d. Uji Koefisien determinasi (R2) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,737(a) ,543 ,521 2,340 1,617 

                Sumber: Hasil Pengolahan Data 

R-Square = 0,543 artinya 54,3% variasi variabel  praktik dapat 

dijelaskan oleh variabel pengetahuan dan sikap, sedangkan sisanya (100% 

- 54,3% = 45,7%) disebabkan oleh faktor – faktor lain.  

e. Sumbangan Prediktor 

1) Sumbangan Efektif (SE%) 

a) Pengetahuan(x1) 

SE(x1)% = β x1 X rxy1 X 100% 

  = 0,381 x 0,692 x 100% = 26,37 

b) Sikap(x2) 

SE(x2)% = β x2 X rxy2 X 100% 

= 0,401 x 0,696 x 100%= 27,93% 
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Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa sumbangan  

efektif total adalah 26,37% + 27,93% = 54,3% 

2) Sumbangan Relatif (SR%)  

a) Pengetahuan( x1 ) 

 
SE(x1)%      26,37% 

SR(x1)% =       =        = 48,56% 
       R2                           54,3% 
 

b) Sikap(x2) 

SE(x2)%       27,93% 
SR(x2)% =       =         = 51,44% 
       R2           54,3% 
 

Besarnya sumbangan relative total adalah 48,56%+ 51,44%= 100% 

f. Persamaan Regresi 

Y = 12,955 + 0,350X1 +0,143X2, dimana Y = praktik menyusui, X1 = 

pengetahuan, X2 = sikap. 

 

B. Pembahasan  

1. Hubungan Pengetahuan tentang Cara Menyusui dengan Praktek 

Menyusui Ibu Post Sectio caesaria Primipara 

Hasil uji analisis data menunjukkan bahwa besar hubungan antara 

variabel pengetahuan dengan praktik adalah 0,692 dengan tingkat signifikansi 

koefisien korelasi 0,000. Oleh karena probabilitas jauh dibawah 0,05 maka 

korelasi antara pengetahuan dengan praktik sangat nyata. Pada hasil uji t 

menunjukkan bahwa nilai sig atau significance adalah 0,026(<0,05) atau t 
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hitung (2,308) > t tabel (1,682) maka Ho ditolak. Hal ini berarti koefisien 

regresi signifikan atau variabel pengetahuan benar – benar berhubungan atau  

berpengaruh secara nyata terhadap praktik menyusu ibu post sectio caesaria 

primipara i . Hal ini terlihat dari deskripsi data bahwa katagori cukup baik 

pada variabel pengetahuan sebesar 24(53,3%) dan variabel praktik sebesar 28 

(62,2%). Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin baik pengetahuan 

ibu post sectio caesaria primipara tentang cara menyusui, maka akan 

semakin benar juga dalam praktek menyusui. 

Menurut Bloom dalam Notoatmodjo (2003) dikatakan berpengetahuan 

baik bila ibu post sectio caesaria primipara tahu, memahami dan mampu 

mengaplikasikan materi tentang macam menyusui yang benar. Sedangkan 

pengetahuan ibu post sectio caesaria primipara dikatakan kurang baik bila 

dibawah nilai mean. Menurut Bloom dalam Notoatmodjo (2003) masih 

berada pada tingkatan mengetahui dan memahami tentang cara menyusui. 

         Untuk mengantisipasi ketidakbenaran pada ibu post sectio caesaria 

primipara dalam praktek menyusui, perlu adanya penyampaian informasi 

melalui pendidikan kesehatan yang dilakukan di Posyandu, rumah bersalin 

dan rumah sakit. Hal ini diperkuat oleh dalam Notoatmodjo (2003); 

menyebutkan bahwa ketidakbenaran dalam praktek menyusui dapat dicegah 

dengan memperhatikan faktor diri sendiri (pengetahuan tentang cara 

menyusui dan kesadaran serta tekad untuk hidup sehat), faktor keluarga 

(latihan dan dukungan), masyarakat dan lingkungan (sarana kesehatan dan 

dedikasi petugas kesehatan). Pendapat tersebut menyimpulkan bahwa untuk 
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melakukan praktek menyusui yang benar diperlukan pengetahuan yang cukup 

oleh ibu post sectio caesaria primipara. 

Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan 

seseorang akan dapat mempengaruhi secara langsung tindakan seseorang 

mengenai obyek tertentu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Prastyaningsih (2007) 39 responden dengan hasil, 22 responden (57,8%) 

berpengetahuan baik dan 23 responden (60%) melakukan  praktek dengan 

benar. Dan hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan pengetahuan ibu 

post partum primipara tentang cara menyusui dengan praktek menyusui .      

2. Hubungan Sikap tentang Cara Menyusui dengan Praktek Menyusui Ibu 

Post Sectio caesaria Primipara 

         Hasil uji analisis data menunjukkan bahwa besar hubungan antara 

variabel sikap dengan praktik adalah 0,696 dengan tingkat signifikansi koefisien 

korelasi 0,000. Oleh karena probabilitas jauh dibawah 0,05 maka korelasi antara 

sikap dengan praktik sangat nyata. Pada hasil uji t menunjukkan bahwa nilai sig atau 

significance adalah 0,020(<0,05) atau t hitung (2,428) > t tabel (1,682) maka Ho 

ditolak. Hal ini berarti koefisien regresi signifikan atau variabel sikap benar – benar 

berhubungan atau  berpengaruh secara nyata terhadap praktik menyusu ibu post 

sectio caesaria primipara. Hal ini juga bisa dilihat dari deskripsi data bahwa katagori 

cukup baik pada variabel sikap sebesar 30(66,7%) dan variabel praktik sebesar 28 

(62,2%). Mar’at dalam Notoatmodjo (2003); bahwa semakin tinggi pengetahuan 

seseorang semakin baik sikap yang dimiliki. Sikap juga dipengaruhi karena adanya 

faktor-faktor antara lain pengalaman pribadi yang didapat dan melihat orang 
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menyusui, membaca dan media cetak dan mendapat latihan praktek menyusui dan 

orang lain. Karena pengalaman pribadi dan seorang ibu post sectio caesaria 

primipara mengenai praktek menyusui akan membentuk dan mempengaruhi 

penghayatan ibu post sectio caesaria primipara dalam menyusui. Penghayatan 

terhadap pengalaman yang dialami ini akan dapat membentuk sikap positif  terhadap 

suatu obyek, missal praktek menyusui (Purwanti; 2004)  

Sebelum seseorang mengadopsi perilaku baru maka didalam dirinya 

mengalami proses sebagaimana digambarkan Rogers (1974) cit. Notoatmodjo (2003) 

sebagai berikut  

1) Kesadaran : dimana seseorang mengetahui dan menyadari terlebih 

dahulu terhadap suatu objek. 

2) Tertarik : setelah itu timbul rasa tertarik terhadap suatu objek itu. 

3) Menilai : ketertarikan terhadap suatu objek tersebut kemudian 

seseorang melakukan penilaian, apakah menguntungkan apa 

merugikan bagi dirinya atau yang lain. 

4) Mencoba : setelah memutuskan bahwa suatu perilaku baru 

menghasilkan keuntungan maka akan mencoba melakukannya.  

5) Adopsi : akhirnya seseorang tersebut melaksanakan atau mendapatkan 

keuntungan terhadap perilaku baru dan mengambil alih dengan segala 

konsekuensinya serta mengadaptasikannya dalam situasi yang 

berbeda.  

ibu post sectio caesaria primipara dikatakan memiliki sikap 

mendukung bila ibu tersebut sadar, tertarik, menilai dan mencoba 
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memutuskan untuk melakukan tindakan dalam menyusui, sedangkan 

dikatakan memiliki sikap tidak mendukung bila ibu belum muncul kesadaran 

untuk melakukan tindakan menyusui. 

3. Hubungan Pengetahuan, Sikap tentang Cara Menyusui dengan Praktek 

Menyusui Ibu Post Sectio caesaria Primipara 

Hasil  analisis data menunjukkan bahwa semua variabel bebas 

(pengetahuan, sikap) secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel 

praktik. Hal ini dapat ditunjukkan pada hasil uji F yaitu  nilai F hitung 

(24,917) > F Tabel (9,72) atau nilai sig < 0,05. Hasil analisis dapat disajikan 

dengan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : Y = 12,955 + 

0,350X1 +0,143X2. Koefisien variabel pengetahuan sebesar 0,350 dan 

bertanda positif. Tanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah, 

artinya jika pengetahuan meningkat 1 skor, maka praktik akan meningkat 

sebesar 0,350 skor. Koefisien variabel sikap sebesar 0,143 dan  juga bertanda 

positif. Hal ini berarti kenaikan 1 skor   sikap akan mengakibatkan kenaikan 

0,143 skor praktik. 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya perilaku seseorang. Perilaku yang terbentuk didasari oleh 

pengetahuan akan bersifat langgeng daripada perilaku yang tidak didasari 

pengetahuan (Notoatmodjo, 1997). Sebagai contoh;teknik menyusui yang 

tidak benar dapat mengakibatkan putting susu menjadi lecet, ASI tidak keluar 

optimal sehingga mempengaruhi produksi ASI selanjutnya atau bayi enggan 

menyusu. 
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Menurut Prasetyaningsih (2007) menyebutkan bahwa terdapat 

hubungan pengetahuan dan sikap tentang  cara menyusui dengan praktik 

menyusui ibu post partum primipara. 

 Praktek menyusui adalah respon ibu post sectio caesaria primipara 

terhadap pengetahuan tentang cara menyusui yang benar dalam bentuk 

tindakan praktek menyusui. Tingkat-tingkat praktek menyusui (Notoatmodjo, 

1997): 

a) Persepsi 

Seorang ibu post sectio caesaria primipara dapat melakukan tindakan 

untuk menyusui bayinya. 

b) Respon Terpimpin 

Ibu post sectio caesaria primipara dapat menyusui bayinya sesuai dengan 

urutan cara menyusi yang benar. 

c) Mekanisme 

Ibu post sectio caesaria primipara sudah biasa menyusi bayinya dengan 

benar tanpa diberitahu sebelumnya. 

d) Adaptasi 

Ibu post sectio caesaria primipara dapat memodifikasi cara menyusui, 

misalnya sebelum menyusui kedua tangan ibu dibersihkan dengan tissue 

atau kain bersih sebagai pengganti. 

Hal ini terbukti bahwa Sumbangan Relatif (SR%) yang diberikan oleh 

variabel pengetahuan adalah sebesar 48,56%dan variabel sikap sebesar 

51,44%, sehingga total sumbangan relatifnya adalah 100%. Sumbangan 
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Efektif (SE%) yang diberikan oleh variabel pengetahuan adalah sebesar 

26,37% dan variabel sikap sebesar 27,93%. Sumbangan efektif sikap lebih 

besar dari sumbangan pengetahuan, dengan demikian dalam meningkatkan 

praktik ibu menyusui post sectio caesaria primipara maka perlu adanya 

informasi melalui pendidikan kesehatan yang dilakukan di posyandu, rumah 

bersalin dan rumah sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1.  Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang cara 

menyusui dengan praktek menyusui ibu post sectio caesaria primipara. 
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2. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap tentang cara menyusui 

dengan praktek menyusui ibu post sectio caesaria primipara. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan secara bersama – sama antara 

pengetahuan dan sikap tentang cara menyusui  dengan praktek menyusui ibu 

post sectio caesaria primipara. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini mempunyai implikasi secara teoritis yang 

menunjukkan pengaruh positif bahwa ibu menyusui yang mempunyai 

pengetahuan dan sikap  tentang cara menyusui yang baik maka ibu tersebut 

akan melakukan praktek menyusui dengan benar. Seperti yang dikemukakan 

Notoatmodjo (1997) bahwa praktek menyusui adalah respon ibu post sectio 

caesaria primipara terhadap pengetahuan tentang cara menyusui yang benar 

dalam bentuk tindakan praktek menyusui 

 

 

2. Implikasi Praktis 

Implikasi secara praktis adalah dengan adanya hasil penelitian ini 

diharapkan petugas kesehatan terutama bidan puskesmas/desa memberikan 

penyuluhan atau pendidikan dan informasi kesehatan terutama berkaitan 

dengan cara menyusui sehingga diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan 

anak. 
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C. Saran 

         Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis dalam rangka 

memberikan sumbang saran sebagai berikut : 

1. Bagi Rumah Sakit 

Agar meningkatkan program penyuluhan tentang cara menyusui yang benar 

pada ibu post sectio caesaria primipara. 

2. Bagi Bidan  

Dalam memberikan perawatan pada ibu post sectio caesaria atau menyusui 

untuk memberikan latihan-latihan yang berhubungan dengan praktek 

menyusui. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi dalam praktek menyusui. 
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LAMPIRAN HASIL OLAH DATA 
 
A. UJI INSTRUMEN PENELITIAN 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
a. Hasil uji item pertanyaan untuk variabel Pengetahuan (X1) 

Reliability Statistics

,841 20

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item-Total Statistics

32,51 13,983 ,429 ,837

33,38 13,604 ,332 ,837

32,53 13,618 ,534 ,833

32,56 13,298 ,447 ,833

32,82 13,059 ,347 ,838

32,73 13,200 ,346 ,838

32,78 12,449 ,564 ,826

32,67 12,864 ,450 ,832

32,53 13,755 ,443 ,835

32,58 13,431 ,459 ,833

32,69 12,992 ,455 ,832

32,51 13,983 ,429 ,837

32,82 13,195 ,306 ,841

32,67 13,227 ,393 ,835

33,09 12,810 ,402 ,836

32,69 12,946 ,472 ,831

33,04 12,407 ,515 ,829

32,76 12,325 ,623 ,823

32,62 13,286 ,430 ,833

33,31 13,174 ,413 ,834

X1_1

X1_2

X1_3

X1_4

X1_5

X1_6

X1_7

X1_8

X1_9

X1_10

X1_11

X1_12

X1_13

X1_14

X1_15

X1_16

X1_17

X1_18

X1_19

X1_20

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 
b. Hasil uji item pertanyaan untuk variabel Sikap (X2) 

Reliability Statistics

,847 20

Cronbach's
Alpha N of Items
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Item-Total Statistics

52,71 59,346 ,432 ,841

52,91 59,401 ,426 ,841

53,18 56,786 ,454 ,839

53,16 58,271 ,464 ,839

52,80 59,118 ,408 ,841

54,91 58,492 ,436 ,840

54,60 59,700 ,326 ,844

54,98 60,977 ,304 ,845

53,16 56,543 ,487 ,838

53,31 54,674 ,549 ,835

52,84 57,589 ,561 ,836

52,93 55,882 ,698 ,830

53,00 56,636 ,540 ,836

52,96 56,907 ,454 ,839

54,40 56,427 ,431 ,841

53,93 56,745 ,382 ,844

54,60 59,382 ,337 ,844

54,13 59,345 ,301 ,846

54,07 58,473 ,323 ,846

53,44 56,753 ,395 ,843

X2_1

X2_2

X2_3

X2_4

X2_5

X2_6

X2_7

X2_8

X2_9

X2_10

X2_11

X2_12

X2_13

X2_14

X2_15

X2_16

X2_17

X2_18

X2_19

X2_20

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 
c. Hasil uji item pertanyaan untuk variabel Praktek (Y) 

Reliability Statistics

,793 10

Cronbach's
Alpha N of Items
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Item-Total Statistics

27,47 6,618 ,550 ,769

26,62 7,695 ,381 ,788

26,53 7,527 ,649 ,756

26,98 7,704 ,517 ,769

26,60 8,018 ,408 ,782

27,29 7,983 ,434 ,779

28,31 7,765 ,493 ,772

27,00 8,182 ,402 ,782

27,00 8,091 ,441 ,779

28,40 8,064 ,468 ,776

Y_1

Y_2

Y_3

Y_4

Y_5

Y_6

Y_7

Y_8

Y_9

Y_10

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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