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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah kesehatan anak merupakan salah satu masalah utama dalam 

bidang kesehatan di negara Indonesia. Derajat kesehatan anak mencerminkan 

derajat kesehatan bangsa, sebab anak sebagai generasi penerus bangsa 

memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan dalam meneruskan 

pembangunan bangsa (Hidayat, 2008). 

Indikator dalam menentukan derajat kesehatan antara lain angka 

kematian bayi, angka kesakitan bayi, status gizi, dan angka harapan hidup 

waktu lahir. Tingginya angka kematian bayi di Indonesia yaitu 34 per 1000 

kelahiran hidup disebabkan karena penyakit infeksi 42 % dan kekurangan gizi 

18,4 % pada tahun 2007 (Menkes RI, 2007). Beberapa penyakit yang saat ini 

masih menjadi penyebab kematian terbesar dari bayi diantaranya penyakit 

diare, tetanus, gangguan perinatal, dan radang saluran napas bagian bawah 

(Hidayat,2008). 

Angka kesakitan merupakan cerminan dari lemahnya daya tahan tubuh 

bayi dan balita. Badan bayi, baru akan memproduksi sendiri immunoglobulin 

secara cukup pada waktu mencapai usia sekitar 4 bulan. Makanan utama dan 

pertama bagi bayi adalah air susu ibu. ASI tidak dapat digantikan oleh susu 

manapun mengingat komposisi ASI yang sangat ideal dan sesuai kebutuhan 
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bayi di setiap saat serta mengandung zat kekebalan yang penting mencegah 

timbulnya penyakit (Juliani, 2009). 

Kolostrum sangatlah mudah dicerna sehingga merupakan makanan bayi 

yang sempurna. Meskipun jumlahnya sedikit, hanya beberapa sendok saja 

tetapi kaya akan nutrisi yang terkonsentrasi di dalamnya untuk bayi baru lahir. 

Kolostrum mengandung antibodi dalam jumlah besar yang disebut 

immunoglobulin sekretorik A (IgA) yang melindungi bayi pada tempat-tempat 

yang cenderung diserang kuman, yaitu selaput lendir di tenggorokan, paru dan 

usus (Baskoro, 2008). 

Begitu besar peranan kolostrum bagi bayi tetapi berdasarkan survei 

pendahuluan di daerah kecamatan Kerjo yang merupakan daerah pedesaan 

yang tingkat pendidikannya masih menengah ke bawah, 6 orang dari 10 orang 

ibu menyusui tidak memberikan kolostrum pada bayinya secara utuh yaitu 

sejak bayi lahir sampai 3 hari pertama karena ibu merasa bayinya akan 

kelaparan dikarenakan ASI belum keluar atau belum lancar , berkembangnya 

informasi-informasi yang tidak benar, ditambah dengan adanya mitos-mitos 

tentang menyusui dapat berakibat kurangnya rasa percaya diri sehingga dapat 

menurunkan semangat mereka untuk menyusui dan memberikan kolostrum 

pada bayinya. Karena latar belakang itulah maka penulis tertarik untuk 

meneliti masalah  “ Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang ASI dengan 

Pemberian Kolostrum pada Ibu Menyusui di Kecamatan Kerjo Kabupaten 

Karanganyar”. 
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B. Perumusan Masalah 

Adakah hubungan tingkat pengetahuan tentang ASI dengan pemberian 

kolostrum pada ibu menyusui di Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar? 

  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui adanya hubungan tingkat pengetahuan tentang ASI 

dengan pemberian kolostrum pada ibu menyusui di Kecamatan Kerjo 

Kabupaten Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan tentang ASI pada ibu menyusui di 

Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar. 

b. Mengetahui perilaku pemberian kolostrum oleh ibu menyusui di 

Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar. 

c. Mengetahui penyebab kolostrum tidak diberikan. 

d. Membuktikan adakah hubungan tingkat pengetahuan tentang ASI 

dengan pemberian kolostrum. 

 

D. Manfaat  

Manfaat Aplikatif 

1. Masyarakat 

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ASI sehingga 

dapat mendukung kelancaran pemberian kolostrum.  

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



 
 

7 

2. Tenaga Kesehatan 

Sebagai masukan kepada tenaga  kesehatan untuk memberikan 

penyuluhan tentang pentingnya pemberian kolostrum. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengetahuan tentang ASI 

a. Pengetahuan 

1) Definisi 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan 

melalui pancaindera manusia meliputi indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, perasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui indera penglihat dan 

pendengar yaitu mata dan telinga ( Notoatmodjo, 2007 ). 

2) Tingkatan Pengetahuan dalam Domain Kognitif 

Menurut Benyamin Bloom pengetahuan yang tercakup dalam 

domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, antara lain (Notoadmodjo, 

2007) :  

a) Tahu (know) 

Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah 

diartikan sebagai mengingat kembali materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali 

(recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari 

atau rangsangan yang diterima.  
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b) Memahami (comprehension) 

Memahami adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui, dapat 

menginterpretasikan materi tersebut dengan benar, mampu 

menyebutkan contoh, menyimpulkan dan meramalkan terhadap 

objek yang dipelajari. 

c) Aplikasi (aplication) 

Aplikasi merupakan kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi 

dapat diartikan sebagai penggunaan hukum-hukum, rumus-rumus, 

metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang 

lain. 

d) Analisis (analysis) 

Merupakan 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.  

e) Sintesis (synthesis) 

Sintesis adalah suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru atau mampu menyusun formulasi baru dari formulasi-

formulasi yang sudah ada. 
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f) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi merupakan kemampuan untuk melakukan penilaian 

terhadap suatu materi atau objek. Penilaian dapat didasarkan pada 

kriteria yang ditentukan sendiri maupun menggunakan kriteria 

yang telah ada. 

3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2007), faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan antara lain : 

a) Sosial Ekonomi 

Lingkungan sosial akan mendukung tingginya pengetahuan 

seseorang, sedangkan masalah ekonomi dikaitkan dengan 

pendidikan. Apabila keadaan ekonomi baik, maka tingkat 

pendidikan akan tinggi sehingga pengetahuan akan tinggi pula. 

Masalah ekonomi juga terkait dengan masalah pekerjaan. 

Pekerjaan bukanlah sumber kesenangan, tetapi lebih banyak 

merupakan cara mencari nafkah yang membosankan, berulang dan 

banyak tantangan. Bekerja umumnya merupakan kegiatan yang 

menyita waktu, sehingga waktu untuk mencari pengetahuan baru 

sangat terbatas. Jenis pekerjaan juga mempengaruhi pengetahuan 

yang diperoleh (Lia, 2009). 

b) Kultur 

Kultur meliputi budaya dan agama. Budaya sangat 

berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang karena 
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informasi yang baru akan disaring kira-kira sesuai atau tidak 

dengan budaya yang ada dan bertentangan atau tidak dengan agama 

yang dianut. 

c) Pendidikan 

Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin mudah 

menerima hal-hal yang baru dan mudah menyesuaikan dengan hal 

yang baru tersebut. Tingkat pendidikan turut menentukan mudah 

tidaknya menyerap dan memahami informasi yang diperoleh. 

d) Pengalaman 

Pengalaman berkaitan dengan umur dan pendidikan individu. 

Pendidikan yang tinggi akan memperluas pengalamannya dan 

semakin tua umur seseorang maka pengalamannya juga akan 

semakin banyak.  

Meskipun berpendidikan rendah kalau seseorang rajin 

mendengarkan TV, radio serta dalam penyuluhan ikut serta tidak 

mustahil pengetahuannya akan lebih baik (Rahayuningsih, 2005). 

b. Air Susu Ibu 

1) Definisi 

ASI adalah makanan terbaik bagi bayi yang baru lahir. ASI 

merupakan makanan yang paling sempurna, bersih, mengandung 

antibodi yang sangat penting, dan nutrisi yang tepat (Chumbley, 

2004). ASI merupakan makanan yang paling sesuai untuk bayi karena 

ASI mengandung semua zat-zat yang dibutuhkan bagi pertumbuhan 
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serta perkembangan bayi dan juga mengandung zat-zat yang dapat 

melindungi bayi terhadap penyakit infeksi (Hardaningsih, 2009). 

ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi 

yang seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan bayi. 

Dengan tatalaksana menyusui yang benar, ASI saja cukup untuk 

memenuhi kebutuhan bayi sampai 6 bulan  (Roesli,2005). 

ASI hadir secara bertahap sesuai dengan keadaan dan kebutuhan 

bayi baru lahir yang baru saja terbebas dari kehidupan yang 

bergantung pada tali pusar. ASI yang dihasilkan memiliki komposisi 

yang berbeda sesuai kebutuhan bayi. Jika bayi lahir prematur, ASI 

akan mengandung lebih banyak protein. Ini disesuaikan dengan 

kebutuhan pertumbuhan bayi prematur yang biasanya berat badannya 

kurang dan banyak hal pada tubuhnya yang belum sempurna 

(Budiasih, 2008). 

2) Manfaat Pemberian ASI 

Banyak manfaat dari pemberian ASI, khususnya ASI eksklusif 

yang dapat dirasakan baik bagi bayi, ibu, keluarga maupun Negara. 

a) Manfaat ASI untuk bayi 

(1) Nutrisi yang sesuai untuk bayi 

Air susu seorang ibu secara khusus disesuaikan untuk 

bayinya sendiri. Komposisi ASI antara ibu yang melahirkan 

bayi prematur dengan yang matur berbeda, begitu juga dengan 
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komposisi air susu seorang ibu dari hari ke hari juga berbeda-

beda (Roesli, 2005). 

(2) Aspek Neurologis 

Dengan menghisap payudara, koordinasi syaraf menelan, 

menghisap dan bernafas yang terjadi pada bayi baru lahir dapat 

lebih sempurna (Suradi, 2004). 

(3) Meningkatkan daya tahan tubuh 

ASI mengandung zat protektif yang mampu menjaga 

daya tahan tubuh bayi, antara lain laktobasilus bifidus, 

laktoferin, lisozim dan antibodi. Zat kekebalan tersebut dapat 

melindungi bayi dari penyakit diare serta dapat menurunkan 

kemungkinan bayi terkena penyakit infeksi telinga, batuk, 

pilek dan alergi (Roesli, 2005). 

(4) Meningkatkan kecerdasan 

Kecerdasan ditentukan oleh faktor genetik dan faktor 

lingkungan. Faktor genetik diturunkan oleh orang tua yang 

tidak dapat direkayasa. Sedangkan faktor lingkungan dapat 

dipengaruhi oleh kebutuhan untuk pertumbuhan fisik-otak 

(asuh), perkembangan emosional dan spiritual (asih), 

perkembangan intelektual dan sosialisasi (asah). ASI akan 

menciptakan faktor lingkungan yang optimal untuk 

meningkatkan kecerdasan bayi melalui pemenuhan semua 

kebutuhan awal dari faktor lingkungan (Roesli, 2005). 
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(5) Meningkatkan jalinan kasih sayang 

Bayi yang sering berada dalam dekapan ibu karena 

menyusu akan merasakan kasih sayang ibunya. Ia juga akan 

merasa aman dan tentram, terutama karena masih dapat 

mendengar detak jantung ibunya yang telah ia kenal sejak 

dalam kandungan (Roesli, 2005). 

b) Manfaat ASI untuk ibu 

(1) Mengurangi perdarahan setelah melahirkan 

Bayi yang disusui segera setelah dilahirkan kemungkinan 

dapat mengurangi terjadinya perdarahan post partum. Isapan 

bayi pada payudara akan merangsang terbentuknya oksitosin 

oleh kelenjar hipofisis. Oksitosin membantu involusi uterus 

(Suradi, 2004). Karena terjadi peningkatan kadar oksitosin 

yang menyebabkan penutupan pembuluh darah sehingga 

perdarahan akan lebih cepat berhenti (Roesli, 2005). 

(2) Mengurangi terjadinya anemia 

Berkurangnya perdarahan setelah persalinan mengurangi 

prevalensi anemia defisiensi besi (Suradi, 2004). 

(3) Merupakan metode KB sementara 

Dengan menyusui secara eksklusif dapat menunda 

datang bulan dan kehamilan, sehingga dapat digunakan sebagai 

alat kontrasepsi alamiah (Baskoro, 2008). 
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Menyusui merupakan cara kontrasepsi yang aman, 

murah dan cukup efektif. Selama ibu memberi ASI eksklusif 

dan belum haid, 98 % tidak akan hamil pada 6 bulan pertama 

post partum dan 96 % sampai bayi berusia 12 bulan (Roesli, 

2005). 

(4) Mempercepat kembali ke berat badan sebelum hamil 

Menyusui memerlukan energi maka tubuh akan 

mengambilnya dari lemak yang tertimbun selama hamil. 

Dengan demikian berat badan ibu yang menyusui akan lebih 

cepat kembali ke berat badan sebelum hamil (Roesli, 2005). 

(5) Mengurangi kemungkinan menderita kanker 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menyusui akan 

mengurangi kemungkinan terjadinya kanker payudara serta 

dapat melindungi ibu dari penyakit kanker indung telur sampai 

sekitar 20 - 25 % (Roesli, 2005). 

(6) Aspek psikologis 

Ibu yang mampu memberikan ASI eksklusif akan 

merasakan kepuasaan, kebanggaan dan kebahagiaan yang 

mendalam (Suradi, 2004). 

c) Manfaat ASI untuk keluarga 

(1) Lebih ekonomis 

Dengan pemberian ASI ibu tidak perlu mengeluarkan 

biaya untuk makanan bayi sampai 6 bulan (Baskoro, 2008). Itu 
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berarti menghemat pengeluaran untuk susu formula, 

perlengkapan dan persiapan pembuatan minum susu formula. 

Selain itu dapat pula menghemat biaya berobat (Roesli, 2005). 

(2) Portable dan praktis 

ASI mudah dibawa kemana-mana sehingga saat 

bepergian tidak perlu membawa berbagai alat untuk membuat 

susu formula. ASI dapat diberikan di mana saja dan kapan saja 

dalam keadaan siap saji dan dalam suhu yang selalu tepat 

(Roesli, 2005). 

(3) Aspek psikologis 

Kebahagiaan keluarga bertambah, karena kelahiran lebih 

jarang sehingga suasana kejiwaan ibu baik dan mendekatkan 

hubungan bayi dengan keluarga (Suradi, 2004). 

d) Manfaat ASI untuk negara 

(1) Menurunkan angka kesakitan dan kematian anak 

Adanya faktor protektif dan nutrien yang sesuai dalam 

ASI menjamin status gizi bayi baik serta kesakitan dan 

kematian anak menurun (Suradi,2004). 

(2) Mengurangi subsidi untuk rumah sakit 

Subsidi untuk rumah sakit berkurang karena anak yang 

mendapat ASI lebih jarang dirawat di rumah sakit 

dibandingkan anak yang mendapat susu formula (Suradi, 

2004). 
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(3) Mengurangi devisa untuk membeli susu formula 

Biaya untuk membeli atau mengimpor susu formula dan 

perlengkapan menyusui akan berkurang jika bayi diberikan 

ASI (Budiasih, 2008). 

(4) Meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa 

Anak yang mendapat ASI dapat tumbuh kembang secara 

optimal, sehingga tercipta generasi penerus bangsa yang 

tangguh dan berkualitas untuk membangun negara (Roesli, 

2005). 

3) Jenis-jenis ASI 

Menurut Roesli (2005) stadium ASI terdiri dari : 

a) Kolostrum 

Kolostrum adalah cairan emas, cairan pelindung yang kaya 

zat anti infeksi dan berprotein tinggi. Merupakan cairan pertama 

kali yang keluar hari ke 1-3 post partum yang harus diberikan pada 

bayi. Berupa cairan kental berwarna kekuning-kuningan. 

b) ASI Transisi 

ASI transisi atau peralihan merupakan ASI yang keluar 

setelah kolostrum sampai sebelum menjadi ASI yang matang. 

Semakin lama volume akan terus meningkat. Kadar protein makin 

merendah sedangkan kadar karbohidrat dan lemak makin 

meningkat. 
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c) ASI Matur 

ASI matur atau matang disekresi sekitar hari ke 14 dan 

seterusnya, komposisi relatif konstan. Pada ibu yang sehat dengan 

produksi ASI cukup, ASI merupakan makanan satu-satunya yang 

paling baik dan cukup sampai umur 6 bulan. 

Menurut Chumbley (2004) ASI terdiri dari : 

a) Kolostrum 

Diproduksi pada hari-hari pertama, sangat kental, sangat kaya 

protein dan antibodi. Kolostrum yang keluar mungkin hanya 

beberapa sendok saja dan produksinya berkurang perlahan saat air 

susu keluar pada hari ke 3 sampai 5. 

b) Foremilk 

Disimpan pada saluran penyimpanan dan keluar pada awal 

menyusui, yang dihasilkan sangat banyak dan cocok untuk 

menghilangkan rasa haus bayi.  

c) Hindmilk 

ASI ini keluar setelah foremilk habis. Mengandung lemak 4-5 

kali lebih banyak dibanding foremilk sehingga mengenyangkan 

bayi 

4) Keunggulan Kolostrum 

Kolostrum adalah ASI yang kaya nutrisi dan antibodi yang 

melindungi bayi dari infeksi dan penyakit (Bosnian, 2008). Kolostrum 

mengandung zat-zat gizi dan zat kekebalan tubuh (antibodi) dalam 
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jumlah yang banyak dibandingkan ASI yang keluar pada hari-hari 

berikutnya. Dengan demikian, bayi akan terlindung dari penyakit 

infeksi dan memperoleh kekebalan tubuh (Budiasih, 2008). 

Kolostrum mengandung zat kekebalan terutama IgA 

(immunoglobulin sekretorik A) untuk melindungi bayi dari berbagai 

penyakit infeksi terutama diare. Kolostrum mengandung protein, 

vitamin A yang tinggi dan mengandung karbohidrat dan lemak rendah 

sehingga sesuai dengan kebutuhan gizi bayi pada hari-hari pertama 

kelahiran (Lailanurhayati, 2007). 

Komposisi kolostrum lebih banyak mengandung karbohidrat, 

protein, mineral, serta antibodi yang dapat memberikan perlindungan 

bagi bayi sampai umur 6 bulan, serta mengandung sel hidup yang 

menyerupai sel darah putih yang dapat membunuh kuman penyakit. 

Zat immunoglobulin dalam kolostrum 10 kali – 17 kali lebih banyak 

dari ASI matur (Roesli, 2005). 

Kolostrum merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan 

mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran 

pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Hal ini 

menyebabkan bayi yang mendapat ASI pada minggu pertama sering 

defekasi dan feses berwarna hitam (Sri Purwanti, 2004). 

Dalam kolostrum terdapat zat protektif yaitu  Laktobasilus 

bifidus yang mengubah laktosa menjadi asam laktat dan asam asetat. 

Lacoferin yang merupakan protein yang berikatan dengan zat besi dan 
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dapat menghambat pertumbuhan kuman Stafilokokus dan E Coli yang 

juga memerlukan zat besi untuk pertumbuhannya. Lizozim merupakan 

enzim yang dapat memecah dinding bakteri. Sehingga bayi yang 

diberi kolostrum akan lebih jarang sakit daripada yang tidak diberi 

kolostrum (Suradi, 2004). 

Selain itu, kolostrum juga mengandung enzim-enzim 

pencernaan yang belum mampu diproduksi oleh tubuh bayi seperti 

protease untuk menguraikan protein, lipase untuk menguraikan 

lemak, dan amilase untuk menguraikan karbohidrat, sehingga 

kolostrum mudah sekali dicerna oleh sisitem pencernaan bayi yang 

belum sempurna (Baskoro, 2008). 

2. Perilaku 

a. Definisi 

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas manusia baik yang 

dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. 

Menurut Skiner (1938) perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang 

terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Perilaku manusia merupakan 

refleksi dari berbagai gejala kejiwaan, seperti pengetahuan, keinginan, 

kehendak, minat, motivasi, persepsi, dan sikap. Sedangkan gejala 

kejiwaan dipengaruhi oleh faktor pengalaman, keyakinan, sarana fisik, 

sosio-budaya masyarakat (Notoatmodjo, 2007). 

Kepribadian seseorang ditentukan oleh salah satu nilai budaya yang 

dominan pada diri orang tersebut. Selanjutnya kepribadian tersebut akan 
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menentukan pola dasar perilaku manusia yang bersangkutan. Jadi 

perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, dan sebagainya dari orang atau 

masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu ketersediaan fasilitas, 

sikap, dan perilaku para petugas kesehatan terhadap kesehatan juga akan 

mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku (Notoatmodjo, 

2007). 

Perilaku manusia tidak dapat lepas dari keadaan individu itu sendiri 

dan lingkungan dimana individu itu berada. Perilaku manusia didorong 

oleh motif tertentu sehingga manusia itu berperilaku (Machfoedz & 

Suryani, 2008). 

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, menurut Notoatmodjo 

(2007) perilaku dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : 

1) Perilaku tertutup (covert behavior) 

Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada 

perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran, dan sikap yang 

terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat 

diamati secara jelas oleh orang lain. 

2) Perilaku terbuka (overt behavior) 

Respon terhadap stimulus sudah jelas dalam bentuk tindakan 

atau praktek yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang 

lain. 
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Menurut Green (1980) perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 

(Notoadmodjo, 2007) : 

1) Faktor-faktor predisposisi (predisposing factors) 

Faktor ini meliputi pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap 

kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, 

tingkat pendidikan, dan tingkat sosial ekonomi. Untuk berperilaku 

kesehatan, diperlukan pengetahuan dan kesadaran, dan dapat didorong 

atau dihambat oleh adanya kepercayaan, tradisi, serta sistem nilai 

yang dianut. 

2) Faktor-faktor pemungkin (enambling factors) 

Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau 

fasilitas kesehatan bagi masyarakat. 

3) Faktor-faktor penguat (reinforcing factors) 

Faktor ini meliputi sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh 

agama, sikap dan perilaku para petugas termasuk petugas kesehatan. 

Serta undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan 

kesehatan. 

Menurut Kar dalam Notoatmodjo (2007), perilaku kesehatan 

seseorang atau masyarakat ditentukan oleh : 

1) Behavior intention : niat seseorang untuk bertindak sehubungan 

dengan kesehatan atau perawatan kesehatannya. 
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2) Social support : dukungan sosial dari masyarakat sekitarnya. 

3) Accessibility of information : ada tidaknya informasi tentang 

kesehatan atau fasilitas kesehatan. 

4) Personal autonomy : otonomi pribadi yang bersangkutan dalam hal ini 

mengambil tindakan atau keputusan. 

5) Action situation : situasi yang memungkinkan untuk bertindak atau 

tidak bertindak. 

c. Proses Adopsi Perilaku 

Menurut Rogers dalam Notoatmodjo (2007) sebelum orang 

mengadopsi perilaku baru atau berperilaku baru, di dalam diri orang 

tersebut dapat terjadi proses yang berurutan, yaitu : 

1) Awareness : orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui 

stimulus atau objek terlebih dahulu. 

2) Interest : orang mulai tertarik pada stimulus.  

3) Evaluation : orang menimbang-nimbang baik atau tidaknya stimulus 

tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap seseorang sudah baik lagi.  

4) Trial : orang mulai mencoba perilaku baru. 

5) Adoption : orang telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. 

Perubahan perilaku tidak selalu melewati tahap-tahap di atas. 

Sebelum seseorang mengadopsi perilaku, ia harus tahu terlebih dahulu 

apa arti atau manfaat perilaku tersebut bagi dirinya dan keluarganya. 
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Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada 

perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2007). 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi awal pemberian kolostrum    

Menurut Sari (2009) dalam Karya Tulis Ilmiah yang 

berjudul,’’Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Bersalin tentang Inisiasi 

Menyusu Dini dengan Pemberian Kolostrum di RSUD Kota Surakarta’’  

yaitu : 

1) Petugas Kesehatan 

Petugas kesehatan yang bersedia memberikan penyuluhan 

tentang ASI dan pentingnya kolostrum akan mendukung awal 

pemberian kolostrum. Sedangkan petugas kesehatan yang 

bekerjasama dengan pabrik pembuat susu formula dalam 

mempromosikan susu formula dapat menghambat pemberian 

kolostrum. 

2) Psikologi Ibu 

Ibu dengan gangguan psikologis cenderung menghindar dari 

bayinya , sehingga dapat menghambat awal pemberian kolostrum. 

3) Sosial Budaya 

Masyarakat yang masih percaya pada mitos seputar kolostrum, 

yaitu ASI yang keluar pertama kali harus dibuang karena kotor, 

merupakan ASI basi, dan menyebabkan diare dapat menghambat awal 

pemberian kolostrum. 
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4) Tata Laksana Rumah Sakit 

Tempat pelayanan kesehatan yang sayang bayi pasti akan segera 

memberikan bayi kepada ibu untuk disusui. Sedangkan rumah sakit 

atau klinik yang tidak sayang bayi, tidak menyediakan rawat gabung 

antara ibu dan bayi serta banyak yang memanfaatkan ketidaktahuan  

ibu dengan memberi susu formula kepada bayi sebagai sarana promosi 

susu formula (Budiasih, 2008). Hal ini dapat menghambat awal 

pemberian kolostrum. 

5) Kesehatan Ibu dan Bayi 

Ibu dan bayi yang sehat lebih mudah dalam pemberian 

kolostrum. Sedangkan ibu atau bayi yang membutuhkan penanganan 

lanjut dapat menghambat awal pemberian kolostrum.  

Pada ibu dengan persalinan dengan tindakan narkosa misalnya 

seksio sesaria menyusu dini perlu ditunda sampai ibu sadar karena 

ASInya akan memberi efek pada bayi misalnya bayi akan mengantuk 

sehingga malas menyusu. Selain itu, ibu yang gagal jantung dan Hb 

rendah misalnya, dokter melarang untuk menyusui karena dianggap 

baik untuk kepentingan ibu (Siregar, 2004). 

6) Pengetahuan Ibu 

Ibu dengan tingkat pengetahuan lebih baik cenderung bersedia 

memberikan kolostrum pada bayinya dibandingkan dengan ibu yang 

tidak tahu mengenai ASI.  
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7) Lingkungan Keluarga 

Orang yang lebih tua dalam keluarga biasanya dijadikan 

panutan, sehingga jika orang tua masih percaya dengan mitos bahwa 

ASI pertama harus dibuang, dapat menghambat awal pemberian 

kolostrum. 

3. Hubungan Pengetahuan tentang ASI dengan Pemberian kolostrum 

Perilaku manusia merupakan refleksi dari berbagai gejala kejiwaan, 

seperti pengetahuan, keinginan, kehendak, minat, motivasi, persepsi dan 

sikap. Perilaku seseorang didorong oleh motif tertentu sehingga ia 

berperilaku. Sebelum seseorang berperilaku, ia harus tahu terlebih dahulu 

apa arti atau manfaat bagi dirinya dan keluarganya. Perilaku yang didasari 

oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak 

didasari oleh pengetahuan. 

Begitu juga dengan pemberian kolostrum, ibu menyusui yang 

mengetahui tentang ASI, dari pengertian, kandungan dalam ASI, manfaat 

ASI, serta keunggulan kolostrum jika diberikan pada bayinya, ibu akan 

dengan percaya diri dan dengan bangga memberikan kolostrum pada 

bayinya pada minggu – minggu pertama bahkan memberikan ASI sampai 

dengan 6 bulan. Dengan demikian tingkat pengetahuan tentang ASI yang 

baik dapat meningkatkan perilaku pemberian kolostrum. 
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B. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

: diteliti    : diteliti 

: tidak diteliti   : tidak diteliti 

 

Status Gizi Bayi 

Asupan Gizi Status Kesehatan 

Pemberian kolostrum 

Pengetahuan ibu tentang ASI 

Pendidikan  Pekerjaan Budaya dan 
agama 

Tenaga 
Kesehatan 

Kesehatan ibu 
dan bayi 

Pengalaman 
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C. Hipotesis 

Ada hubungan tingkat pengetahuan tentang ASI dengan pemberian 

kolostrum pada ibu menyusui. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik 

dengan pendekatan Cross Sectional  untuk mempelajari atau mencari  

hubungan antara variabel bebas (pengetahuan tentang ASI) dengan variabel 

terikat (pemberian kolostrum) dengan melakukan pengukuran secara simultan 

pada satu saat, tidak ada tindak lanjut atau follow up (Sastroasmoro, 2008). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian adalah kecamatan Kerjo kabupaten Karanganyar. 

Waktu pengambilan data bulan Maret –  Juni 2010. 

 

C. Populasi Penelitian 

1. Populasi target 

Populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran aktif yang 

parameternya akan diketahui melalui penelitian (Arief, 2008). 

Populasi target dalam penelitian ini adalah ibu menyusui yang 

mempunyai anak umur kurang dari 6 bulan di kecamatan Kerjo kabupaten 

Karanganyar yang terdiri dari 10 desa. 
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2. Populasi aktual 

Populasi aktual adalah bagian populasi target yang dapat dijangkau 

peneliti. Dari populasi aktual ini dipilih sampel yang terdiri atas subyek 

yang akan langsung diteliti (Sastroasmoro, 2008). 

Populasi aktual dalam penelitian ini adalah ibu menyusui yang 

mempunyai anak umur kurang dari 6 bulan di kecamatan Kerjo kabupaten 

Karanganyar di desa yang terpilih secara cluster. 

 

D. Sampel dan Teknik Sampling 

1. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006). Sampel pada penelitian ini adalah ibu menyusui yang mempunyai 

anak umur kurang dari 6 bulan di desa yang telah terpilih  secara random 

pada bulan Maret –  Juni 2010 yang memenuhi kriteria inklusi. 

2. Teknik Sampling 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah secara Cluster Sampling 

atau Area Sampling. Teknik sampling yaitu menentukan sampel daerah 

secara random (Sugiyono, 2008). 

Pada penelitian ini, satu kecamatan yang terdiri dari 10 desa, kita 

pilih desa – desa yang akan diteliti secara random. Dari desa yang telah 

terpilih, peneliti mendatangi posyandu – posyandu sampai besar sampel 

terpenuhi. Dan besar sampel terpenuhi setelah melakukan penelitian di 5 

desa yang terpilih secara undian yang terdiri dari 36 posyandu. Dari 36 
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wilayah kerja posyandu tersebut peneliti melakukan penelitian sampai 

memperoleh besar sampel yang diinginkan yaitu 134 responden. 

 

E. Estimasi Besar Sampel 

Menurut Nursalam (2003), jika besar populasi < 1000, maka untuk 

menentukan besar sampel adalah sebagai berikut : 

( )21 dN

N
n

+
=  

Keterangan : 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi 

d : tingkat signifikansi (p) 

Populasi pada penelitian ini terdiri dari 200 responden. Tingkat 

signifikansi yang diharapkan sebesar 5 %, sehingga diperoleh estimasi besar 

sampel 134 responden. Dari 134 responden terdapat 10 responden yang 

menjawab tidak (T) pada uji kejujuran, sehingga yang diikutkan dalam 

pengolahan data hanya 124 responden. 

 

F. Kriteria Restriksi 

1. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi merupakan kriteria dimana subyek penelitian 

mewakili sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel 

(Hidayat, 2007). 
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Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah ibu menyusui yang 

mempunyai anak umur kurang dari 6 bulan pada 15 Maret – 7 Juni 2010. 

2. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi merupakan kriteria dimana subyek penelitian tidak 

dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel 

penelitian (Hidayat, 2007). 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah ibu menyusui yang 

menderita penyakit kronis seperti gagal jantung sehingga tidak boleh 

menyusui.  

 

G. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti 

untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu 

objek atau fenomena (Hidayat, 2007). 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Hidayat, 2007). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang ASI. 

Pengetahuan tentang ASI diukur dengan instrumen alat ukur berupa 

kuesioner. Skor yang digunakan untuk mempermudah dalam 

mengkategorikan peringkat pengetahuan dituliskan dalam prosentase 

(Nursalam, 2003) : 
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a. Baik  : 76-100 % 

b. Cukup : 56-75 % 

c. Kurang : ≤ 56 % 

Skala pengukuran : ordinal 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat karena variabel bebas (Hidayat, 2007). 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah pemberian kolostrum, 

yaitu pemberian ASI sejak bayi lahir sampai 3 hari. Pemberian kolostrum 

diukur dengan instrumen alat ukur berupa kuesioner dengan kategori : 

a. Memberikan  : untuk jawaban ”ya” 

b. Tidak memberikan  : untuk jawaban ”tidak” 

Skala pengukuran : nominal 

 

H. Instrumentasi 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri dibantu dengan asisten 

lapangan yang sudah dilatih dalam melakukan wawancara. Instrumen alat 

ukur berupa  kuesioner tetap atau baku dari peneliti terdahulu yang diambil 

dari Karya Tulis Ilmiah oleh Rumiyati (2008) dengan judul ‘’Hubungan 

Tingkat Pengetahuan Ibu Menyusui dengan Pemberian ASI Pertama 

(Kolostrum) di Rumah Bersalin An-Nissa Surakarta’’.  
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Kuesioner yang digunakan dalam bentuk skala Guttman yaitu dibuat 

seperti checklist dengan jawaban tegas ya atau tidak. Apabila skor benar 

nilainya 1 dan apabila salah nilainya 0 (Hidayat, 2007). 

Sedangkan kuesioner untuk mengukur kejujuran responden dengan Skala 

Inventori L-MMPI (Lie Scale Minnesota Multiphasic Personality Inventory). 

Menurut Salan dalam Wardana (2008), instrumen ini digunakan untuk 

menguji kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan yang ada pada 

kuesioner penelitian. Skala L-MMPI berisi 15 butir pertanyaan untuk dijawab 

responden dengan “ya” bila butir pertanyaan dalam L-MMPI sesuai dengan 

perasaan responden, dan “tidak” bila tidak sesuai dengan perasaan dan 

keadaan responden. Responden dapat dipertanggungjawabkan kejujurannya 

bila jawaban “tidak” berjumlah 10 atau kurang. Jika hasil jawaban responden 

tidak bisa dipertanggungjawabkan kejujurannya, maka jawaban kuesionernya 

dianggap tidak valid dan tidak diikutsertakan dalam pengolahan data 

  

I. Analisis Data 

Langkah-langkah pengolahan data menurut Margono (2004) yaitu : 

1. Pengklasifikasian data, yaitu menggolongkan aneka ragam jawaban ke 

dalam kategori - kategori yang jumlahnya lebih terbatas. Pengklasifikasian 

perangkat kategori dibuat berdasarkan kriterium yang tunggal bahwa 

setiap perangkat kategori dibuat lengkap sehingga tidak ada satupun 

jawaban responden yang tidak mendapat tempat.  
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2. Koding yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban responden dengan 

menandai masing-masing kode tertentu. 

3. Tabulasi yaitu usaha penyajian data terutama pengolahan data hasil 

wawancara dan kuesioner yang sudah diberi kode serta telah dimasukkan 

ke dalam tabel. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus Chi-Kuadrat 

(X2) untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel bebas yang berskala 

ordinal dengan variabel terikat yang berskala nominal dengan tingkat 

signifikan 5 %. Menggunakan rumus sebagai berikut (Sutrisno, 2004) : 

( )å -
=

h

h

f

ff 2
02c  

Dimana : 

X2 = chi - kuadrat 

fo = frekwensi yang diperoleh dari (diobservasi dalam) sampel 

fh = frekwensi yang diharapkan dalam sampel sebagai pencerminan     dari              

frekwensi yang diharapkan dalam populasi. 

Kemudian diolah dengan menggunakan program komputer berupa SPSS versi 

17 for Windows.  

Setelah diperoleh hasil signifikan, p = 0,00 < 0,05 yang berarti terdapat 

hubungan antara tingkat pengetahuan tentang ASI dengan pemberian 

kolostrum, lalu dilanjutkan dengan uji Koefisien Kontingensi untuk mengetahui 

keeratan hubungan antarvariabel yaitu hubungan antara tingkat pengetahuan 

tentang ASI dengan pemberian kolostrum dengan rumus (Hasan, 2005) : 
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n
C

+
=

2

2

c
c

   

Keterangan :  

X2 = Chi-Kuadrat 

n = jumlah semua frekuensi 

C = koefisien kontingensi 

Untuk menentukan keeratan hubungan antarvariabel terdapat nilai 

koefisien kontingensi sebagai patokan, yaitu (Hasan, 2005) : 

0 < KK ≤ 0,20  : sangat rendah atau lemah sekali 

0,20 < KK ≤ 0,40  : rendah atau lemah tapi pasti 

0,40 < KK ≤ 0,70  : cukup berarti 

0,70 < KK ≤ 0,90  : tinggi atau kuat 

0,90 < KK < 1,00  : sangat tinggi atau kuat sekali, dapat diandalkan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian diambil di daerah kecamatan Kerjo kabupaten Karanganyar 

dengan 124 responden yang memenuhi kriteria. 

A. Pengetahuan tentang ASI  

Tingkat pengetahuan tentang ASI dalam penelitian ini dibagi menjadi 

tiga kategori yaitu kurang, cukup dan baik. Tingkat pengetahuan kurang  jika 

jawaban benar < 56 %, sedang jawaban cukup 56-75 % dan baik jika jawaban 

benar 76-100 %. 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan tentang ASI 

Tingkat Pengetahuan Frekuensi Persen 
Kurang 21 16,9  
Cukup 44 35,5  
Baik 59 47,6  
Jumlah 124 100  

 

Berdasarkan tingkat pengetahuan tentang ASI, dari 124 responden 

diperoleh hasil yang tingkat pengetahuan kurang 21 responden (16,9 %), 

pengetahuan cukup 44 responden (35,5 %), dan yang memiliki tingkat 

pengetahuan baik 59 responden (47,6 %). 
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B. Pemberian Kolostrum 

Pemberian kolostrum dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 kategori 

yaitu memberikan dan tidak memberikan. Memberikan jika bayi selama 3 

hari pertama disusui oleh responden, meskipun diberi tambahan selain ASI 

asalkan bayi tetap disusui. Dikategorikan tidak memberikan jika 24 jam 

pertama bayi belum disusui. 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Pemberian Kolostrum 

Pemberian Kolostrum Frekuensi Persen 
Memberikan 84 67,7  
Tidak Memberikan 40 32,2  
Jumlah 124 100  

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 124 responden, 84 

responden (67,7 %) memberikan kolostrum dan 40 responden (32,2 %) tidak 

memberikan. 

 

C. Hubungan pengetahuan tentang ASI dengan pemberian kolostrum 

Tabel 3 

Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan tentang ASI  

dan Pemberian Kolostrum 

Pemberian Kolostrum Tingkat Pengetahuan 
Memberikan Tidak Memberikan 

Jumlah 

Baik 56 (45,2 %) 3 (2,4 %) 59 (47,6 %) 
Cukup 28 (22,6 %) 16 (12,9 %) 44 (35,5 %) 
Kurang 0 (0%) 21 (16,9 %) 21 (16,9 %) 
Jumlah 84 (67,7 %) 40 (32,2 %) 124 (100 %) 
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Berdasarkan hasil penelitian, dari 124 responden, 59 (47,6 %) 

berpengetahuan baik, 56 (45,2 %) memberikan kolostrum, 3 (2,4 %) tidak 

memberikan. 44 (35,5 %) berpengetahuan cukup 28 (22,6 %) memberikan 16 

(12,9 %) tidak memberikan. 21 (16,9 %) berpengetahuan kurang dan 

semuanya tidak memberikan kolostrum. 

Analisis data menggunakan rumus Chi-Kuadrat dengan bantuan 

program SPSS 17 for Windows menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,000 

dengan tingkat kesalahan 0,05. Bila nilai probabilitas kurang dari tingkat 

kesalahan (0,000 < 0,05) maka dapat dinyatakan terdapat hubungan antara 

kedua variabel yang diteliti yaitu tingkat pengetahuan tentang ASI dengan 

pemberian kolostrum.  

Hasil uji koefisien kontingensi dengan bantuan program SPSS 17 for 

Windows didapatkan hasil nilai koefisien kontingensi 0,585. Karena 0,40 < 

KK ≤ 0,70 termasuk dalam kategori cukup berarti, maka 0,585 keeratan 

hubungan antara tingkat pengetahuan tentang ASI dengan pemberian 

kolostrum adalah cukup berarti (Hasan, 2005). 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengetahuan tentang ASI  

Tingkat pengetahuan tentang ASI berdasarkan hasil penelitian dari 124 

responden diketahui bahwa sebagian besar pengetahuan ibu baik yaitu 59 

responden (47,6%) , 44 responden (35,5 %) berpengetahuan cukup, dan 

hanya 21 responden yang berpengetahuan kurang (16,9 %). 

Berdasarkan hasil penelitian dari 124 responden, diperoleh data tingkat 

pendidikan responden yang tamat SD 15 responden, SMP 53 responden, 

SMA 46 responden, dan perguruan tinggi 10 responden. Sebanyak 15 

responden yang berpendidikan hanya sampai SD, ternyata yang 

berpengetahuan baik 7 responden dan hanya 3 responden yang 

berpengetahuan kurang. Sedangkan dari 10 responden yang pendidikannya 

sampai perguruan tinggi masih ada 1 yang berpengetahuan kurang. 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan tidak 

menjamin tingginya pengetahuan tentang ASI. Hal ini sesuai dengan teori 

Rahayuningsih (2005) yang menerangkan tingkat pendidikan tidak menjamin 

tingginya pengetahuan tentang ASI karena meskipun berpendidikan rendah 

kalau seseorang rajin mendengarkan TV, radio serta dalam penyuluhan ikut 

serta tidak mustahil pengetahuannya akan lebih baik. 
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B. Pemberian Kolostrum 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari 124 responden, 

84 responden (67,7 %) memberikan kolostrum dan 40 responden (32,2 %) 

tidak memberikan. 

Menurut hasil penelitian, dari 40 responden yang tidak memberikan 

kolostrum, penyebabnya karena kotor 3 responden (2,4 %), larangan orang 

tua 3 responden (2,4 %), ASI tidak keluar 20 responden (16,1 %), ibu masih 

lemah 9 responden (7,3 %), dan karena melahirkan saecar 5 responden (4%). 

Responden dikatakan tidak memberikan kolostrum pada satu jam 

pertama sampai 3 hari setelah melahirkan adalah responden yang tidak 

menyusui bayinya pada 24 jam pertama. Jika pada 24 jam pertama ASI 

diberikan pada bayinya, meskipun ditambah dengan susu formula asalkan 

tetap disusui, termasuk dalam kategori memberikan kolostrum.  

Ibu yang pengetahuannya baik tetapi tidak memberikan kolostrum 

sebanyak 3 responden karena ASI tidak keluar sampai hari ke 3 sampai ke 4 

didukung dengan tenaga kesehatan yang menganjurkan dan memberikan susu 

formula sampai ASI keluar lancar.  

Ibu yang berpengetahuan cukup, 4 responden tidak memberikan 

kolostrum karena ibu melahirkan saecar di rumah sakit sehingga harus 

tertunda dalam pemberian kolostrum disebabkan ruang perawatan yang 

berbeda antara ruang perawatan ibu dengan ruang perawatan bayi. 4 

responden karena merasa masih lemah pada hari pertama setelah melahirkan, 

5 responden karena ASI belum lancar, 2 responden mengatakan karena 
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dilarang ibunya menyusui pada hari pertama karena ASI yang keluar pada 

hari pertama harus dibuang terlebih dahulu. 

Sedangkan pada ibu yang berpengetahuan kurang, sebagian besar ibu 

tidak memberikan kolostrum karena ASI nya belum keluar lancar, dan mulai 

menyusui ketika ASI sudah keluar lancar karena beranggapan bayinya 

menangis karena kelaparan sehingga membutuhkan susu formula sebagai 

sumber makanan bayi. Selain itu ada yang beralasan karena ibu masih lemah, 

sehingga malas untuk menyusui sampai ibu merasa sehat. 2 responden masih 

percaya mitos bahwa kolostrum merupakan ASI yang kotor. 

Hal tersebut sesuai dengan teori Sari (2009) yang menerangkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi awal pemberian kolostrum antara lain 

petugas kesehatan, psikologi ibu, sosial budaya, tata laksana rumah sakit, 

kesehatan ibu dan bayi, pengetahuan ibu, dan lingkungan keluarga. 

 

C. Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang ASI dengan Pemberian 

Kolostrum 

Hasil uji statistik menggunakan rumus Chi-Kuadrat dengan bantuan 

program SPSS 17 for Windows menunjukkan bahwa nilai p = 0,000 < 0,05 

sehingga terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan tentang ASI dengan 

pemberian kolostrum di kecamatan Kerjo kabupaten Karanganyar. 

Setelah dilanjutkan dengan uji kontingensi untuk mengetahui hubungan 

keeratan antara tingkat pengetahuan tentang ASI dengan pemberian 

kolostrum didapatkan nilai korelasi kontingensi cukup berarti yaitu 0.585. 
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Pemberian kolostrum dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satu 

diantaranya adalah tingkat pengetahuan ibu. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sari (2009). Dengan pengetahuan ibu yang baik  tentang ASI menyebabkan 

ibu bersedia menyusui bayinya, sebab ibu termotivasi untuk memberikan 

kolostrum pada bayinya karena sudah mengetahui begitu besar manfaat ASI 

terutama kolostrum.  

Tetapi dari 59 responden yang berpengetahuan baik, terdapat 3 

responden (2,4%) yang tidak memberikan kolostrum pada bayinya. Hal ini 

disebabkan karena ibu melahirkan saecar di rumah sakit dan rumah sakit 

tersebut tidak menerapkan sayang ibu karena selama ibu berada di rumah 

sakit ruang perawatannya dipisah dengan ruangan bayinya, dan diberikan 

ketika ibu mau pulang. Hal ini juga sesuai dengan Sari (2009) bahwa selain 

pengetahuan, tata laksana rumah sakit dan tenaga kesehatan juga 

mempengaruhi pemberian kolostrum. 

Selain faktor pengetahuan dan tenaga kesehatan, mitos tentang 

menyusui yang masih dipercaya oleh masyarakat juga mempengaruhi 

pemberian kolostrum. Mitos yang masih dipercaya oleh sebagian kecil yaitu 

2,4 % adalah ASI yang pertama keluar itu masih kotor, sehingga harus 

dibuang terlebih dahulu dan tidak disusukan sampai ASI berwarna putih 

seperti susu. Dan juga karena larangan orang tua , ASI yang belum lancar 

hanya keluar beberapa tetes saja kasian bayinya kalau nanti kelaparan, 

sehingga tidak disusui terlebih dahulu dan diganti dengan susu formula.  
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Hal tersebut sesuai dengan teori  Roesli (2005) yang menyatakan bahwa 

mitos-mitos yang masih dipercaya dimasyarakat bahwa payudara yang kecil 

tidak cukup untuk bayinya, kolostrum merupakan susu basi dan kotor 

sehingga harus dibuang terlebih dahulu mempengaruhi perilaku ibu dalam 

pemberian kolostrum.  

Apabila sejak lahir bayi sudah dikenalkan dengan susu botol, tidak 

jarang bayi akan mengalami bingung putting, sehingga tidak mau menyusu 

ibunya meskipun ASI ibunya sudah lancar. Hal ini akan menghambat ibu 

untuk bisa menyusui bayinya (Suradi, 2004). 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian bisa ditarik kesimpulan bahwa tingkat 

pengetahuan tentang ASI mayoritas sudah baik dan sebagian besar sudah 

memberikan kolostrum pada bayinya. Serta didapatkan hasil ada hubungan 

antara tingkat pengetahuan tentang ASI dengan pemberian kolostrum di 

kecamatan Kerjo kabupaten Karanganyar dengan p = 0,00 dan hubungan 

keeratan cukup berarti dengan koefisien kontingensi 0,585. 

 

B. Saran 

1. Masyarakat 

Ibu dan keluarga supaya mempunyai keberanian untuk menolak susu 

formula meskipun yang  memberikan adalah tenaga kesehatan. 

2. Instansi 

Tenaga kesehatan supaya tidak membiasakan memberikan susu 

formula langsung setelah bayi lahir serta penghentian promosi susu 

formula. 

3. Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan dapat melanjutkan penelitian yang lebih luas untuk 

mengetahui hubungan pemberian kolostrum dengan  status gizi bayi. 
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