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HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG CARA MENYUSUI 

DENGAN PERILAKU MENYUSUI BAYI USIA 

 0 – 6 BULAN DI BPS YUDA, KLATEN 

 

ABSTRAK 

 
ASI adalah satu jenis makanan yang mencakup seluruh unsure kebutuhan bayi 

baik fisik, psikologi, sosial maupun spiritual. Teknik menyusui merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi produksi ASI Data  bayi yang mendapakan ASI eksklusif di 

BPS. Ny. Yuda Yulia Klaten pada tahun 2008 adalah sebanyak 176 bayi. Setelah 

dilakukan studi pendahuluan di BPS. Ny. Yuda Tulia, Klaten terhadap 10 ibu menyusui 

diperoleh hasil 7 orang (70%) belum menyusui bayinya dengan teknik menyusui yang 

benar dan 4 dari 7 orang (57%) mempunyai pengetahuan yang kurang tentang cara 

menyusui yang benar. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengidentifikasi 

hubungan pengetahuan ibu tentang cara menyusui dengan perilaku menyusui pada 

bayi usia 0 - 6 bulan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Objek pada penelitian ini adalah ibu menyusui yang 

mempunyai bayi usia 0 – 6 bulan. Pengambilan sample menggunakan teknik 

purposive sampling  dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang berisi 20 butir pertanyaan 

tentang pengetahuan ibu menyusui dan observasi perilaku menyusui yang 

mengacu pada 14 item tindakan menyusui. 

Hasil penelitian dengan menggunakan uji statistik koefifisien korelasi 

spearman rank () dengan menggunakan SPSS versi 16 didapat hasil nilai 

koefisien korelasi (ρhitung) sebesar 0,544. Untuk n = 50 pengujian signifikansinya 

menggunakan rumus t yaitu di dapatkan hasil 4, 492. Untuk mengetahui harga t 

ini signifikan atau tidak, maka perlu dibandingkan dengan table t untuk dk = 48 

yaitu 2, 021. Karena t hitung > t table (4,492 > 2,021) maka ada hubungan antara 

pengetahuan dengan perilaku menyusui. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara pengetahuan 

dengan perilaku menyusui dimana. Karena nilai koefisien korelasi yang diperoleh 

bertanda positif, berarti ada hubungan positif antara pengetahuan dengan perilaku 

menyusui yaitu semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang cara menyusui, maka 

semakin baik perilaku menyusui bayinya. 

 

 

Kata Kunci : Pengetahuan, Perilaku, Cara Menyusui 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Air Susu Ibu (ASI) adalah satu jenis makanan yang mencukupi seluruh 

unsur kebutuhan bayi baik fisik, psikologi, social maupun spiritual. ASI 

mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan faktor pertumbuhan, antialergi 

serta anti inflamasi. Zat- zat anti infeksi yang terkandung dalam ASI 

membantu melindungi bayi terhadap penyakit, selain itu terdapat hubungan 

penting antara menyusui dengan penjarangan kehamilan (KB). Keunggulan 

ASI tersebut perlu ditunjang dengan cara pemberian ASI yang benar, antara 

lain pemberian ASI segera setelah lahir (30 menit pertama bayi harus sudah 

disusukan) kemudian pemberian ASI saja sampai bayi umur 6 bulan (ASI 

eksklusif), selanjutnya pemberian ASI sampai 2 tahun dengan pemberian 

makanan pendamping ASI yang benar (Purwanti, 2004). Sehingga diperlukan 

usaha- usaha atau pengelolaan yang benar, agar setiap ibu dapat menyusui 

sendiri bayinya. 

Teknik menyusui merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

produksi ASI dimana bila teknik menyusui tidak benar, dapat menyebabkan 

puting lecet dan menjadikan ibu enggan menyusui dan bayi jarang menyusu. 

Bila bayi jarang menyusu karena bayi enggan menyusu akan berakibat kurang 

baik, karena isapan bayi sangat berpengaruh pada rangsangan produksi ASI 

1 
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selanjutnya. Namun sering kali ibu- ibu kurang mendapatkan informasi 

tentang manfaat ASI dan tentang teknik menyusui yang benar (Roesli, 2005). 

Dari berbagai provinsi di Indonesia banyak dilaporkan kasus gizi 

buruk pada anak balita. Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa 11,7 % dari 

gizi buruk terdapat pada bayi berumur kurang dari 6 bulan. Dari hasil Survey 

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 di dapatkan data 95% 

bayi pernah diberi ASI, 44% bayi diberi ASI dalam jam pertama setelah lahir, 

62% bayi diberi ASI pada hari pertama kelahiran. Setelah 6 bulan 32% 

mendapatkan ASI eksklusif, 30% mendapatkan ASI dan makanan tambahan, 

l8% mendapatkan ASI dan susu botol, 9% mendapatkan ASI dan cairan lain, 

20% mendapatkan  ASI dan juice buah (Irianto, 2009). Data  bayi yang 

mendapakan ASI eksklusif di BPS. Ny. Yuda Yulia Klaten pada tahun 2008 

adalah sebanyak 176 bayi. Setelah dilakukan studi pendahuluan di BPS. Ny. 

Yuda Tulia, Klaten terhadap 10 ibu menyusui diperoleh hasil 7 orang (70%) 

belum menyusui bayinya dengan teknik menyusui yang benar dan 4 dari 7 

orang (57%) mempunyai pengetahuan yang kurang tentang cara menyusui 

yang benar. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi dari tenaga kesehatan 

khususnya Bidan tentang cara menyusui yang benar. 

Ibu – ibu menyusui mungkin akan mengalami berbagai masalah hanya 

karena tidak mengetahui cara menyusui yang sebenarnya  sangat sederhana, 

seperti misalnya cara meletakkan bayi pada payudara ketika menyusui, isapan 

bayi yang mengakibatkan puting terasa nyeri, dan masih banyak lagi masalah 

yang lain (Soetjiningsih, 1997). Menyusui merupakan suatu proses alamiah,  
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namun untuk mencapai keberhasilan menyusui diperlukan pengetahuan ibu 

mengenai cara menyusui yang benar. Dari sini dapat diambil kesimpulan 

bahwa pengetahuan mengenai cara menyusui yang benar sangat penting di 

dalam proses menyusui. Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan 

merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku 

seseorang. Perilaku yang didasari atas pengetahuan, kesadaran dan sikap yang 

positif akan bersifat langgeng . 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan uraian di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui apakah ada 

hubungan pengetahuan ibu tentang cara menyusui dengan perilaku menyusui 

pada bayi dalam upaya untuk memenuhi keadaan gizi yang lebih baik pada 

bayi, juga untuk memberikan zat kekebalan yang dapat melindungi bayi dari 

berbagai infeksi 

 

B. Rumusan Masalah 

“Adakah hubungan pengetahuan ibu tentang cara menyusui dengan 

perilaku menyusui pada bayi usia 0 - 6 bulan?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengidentifikasi hubungan pengetahuan ibu tentang cara 

menyusui dengan perilaku menyusui pada bayi usia 0 - 6 bulan 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengetahuan ibu tentang cara menyusui  

b. Mengidentifikasi perilaku menyusui pada bayi usia 0 - 6 bulan 

c. Menganalisis hubungan antara pengetahuan ibu tentang cara menyusui 

dengan perilaku menyusui pada bayi usia 0 - 6 bulan 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi 

Untuk memperbanyak dan memperluas batang tubuh ilmu 

pengetahuan  

2. Bagi Profesi   

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang cara menyusui 

dan langkah- langkah menyusui yang benar pada ibu menyusui sehingga 

nantinya dapat disampaikan kepada ibu yang memerlukan bimbingan 

laktasi 

3. Bagi Responden  

Memberikan informasi mengenai cara menyusui dan praktek 

menyusui sehingga dapat memberikan stimulasi untuk mengetahui lebih 

mendalam tentang cara menyusui dan perilaku menyusui. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

untuk penelitian selanjutnya dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Dasar Pengetahuan 

1. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.  

(Notoatmodjo, 2007) 

 

2. Tingkat Pengetahuan di Dalam Domain Kognitif 

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 

tingkatan. 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya.  

b. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar.  

c. Aplikasi (Aplication)  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya).  

 

5 
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d. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi 

atau suatu objek di dalam komponen- komponen, tetapi masih di 

dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu 

sama lain.  

e. Sintesis (synthetis) 

Sintesis menunjuk suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian- bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru.  

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.  

(Notoatmodjo, 2007)  

 

3. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

a. Umur  

Umur adalah lama hidup individu terhitung mulai saat 

dilahirkan sampai berkurang tahun (Nursalam & Pariani, 2001) 

b. Pengalaman 

Pengalaman merupakan sumber pengetahuan atau suatu cara 

untuk memperoleh kebenaran pengetahuan (Notoatmodjo, 2007). 
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c. Pendidikan  

Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin mudah 

menerima informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang 

dimiliki 

Pendidikan diklasifikasikan menjadi: 

1) Pendidikan tinggi (Akademi/ perguruan tinggi) 

2) Pendidikan menengah (SMA) 

3) Pendidikan tamat (SD/ SMP) 

(Nursalam & Pariani, 2001) 

d. Lingkungan 

Lingkungan adalah seluruh kondisi yang ada disekitar manusia 

dan pengaruhnya dan dapat mempengaruhi perkembangan dan 

perilaku orang atau kelompok (Nursalam & Pariani, 2001). 

e. Sumber Informasi 

Informasi dapat diperoleh di rumah, di sekolah, lembaga 

organisasi, media cetak, televisi dan tempat pelayanan kesehatan 

dimana semua itu mempengatuhi tingkat pengetahuan seseorang 

(Nursalam & Pariani, 2001). 
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B. Konsep Perilaku 

1. Pengertian 

Secara umum, perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas, baik 

yang dapat diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak 

luar. 

(Notoatmodjo, 2003) 

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Manusia  

a. Faktor predisposisi (Predisposing Factor) yang terwujud dalam 

pegetahuan, sikap, keyakinan, dan nilai – nilai. 

b. Faktor pendukung (Enabling Factor) yang terwujud dalam lingkungan 

fisik, tersedia atau tidaknya fasilitas atau sarana kesehatan. 

c. Faktor pendorong (Reinforcing Factor) yang terwujud dalam sikap dan 

perilaku petugas kesehatan yang merupakan kelompok referensi dari 

perilaku masyarakat. 

(Notoatmodjo, 2003) 

3. Bentuk Perilaku 

Dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus, maka perilaku dapat 

dibedakan menjadi dua: 

1. Perilaku tertutup (covert behavior) 

Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau 

tertutup (covert). Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih 

terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/ kesadaran, dan sikap 
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yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut dan belum 

dapat diamati secara jelas oleh orang lain. 

2. Perilaku terbuka (overt behavior) 

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau 

terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk 

tindakan atau praktek, yang dengan mudah dapat diamati oleh orang 

lain. 

(Notoatmodjo, 2003) 

4. Proses Adopsi Perilaku 

a. Awareness (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti 

mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu. 

b. Interest, yakni orang mulai tertarik kepada stimulus 

c. Evaluation (menimbang – nimbang baik dan tidaknya stimulus 

tersebut bagi dirinya). 

d. Trial, orang telah mulai mencoba perilaku baru 

e. Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. 

(Notoatmodjo, 2003) 

C. Cara Menyusui Yang Benar 

1. Posisi Menyusui Bayi 

a. Bayi harus dapat memasukkan seluruh seluruh putting susu sampai 

daerah areola mamae ke dalam mulutnya. 
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b. Ibu dapat mengambil posisi duduk. Punggung ibu bersandar, kaki 

dapat diangkat dan diluruskan ke depan sejajar dengan bokong, atau ke 

bawah, tetapi harus diberi penyangga. Bayi tidur di pangkuan ibu 

dengan dialasi bantal . 

c. Posisi lain adalah ibu tidur miring dengan bantal agak tinggi dan 

lengan tangan menopang kepala bayi.  

d. Bila mengambil posisi telungkup, bayi ditidurkan di meja dengan 

kepala bayi mengarah ke payudara ibu. Posisi ini akan menguntungkan 

untuk bayi kembar. 

e. Segera setelah persalinan, posisi menyusu yang terbaik adalah 

ditelungkupkan di perut ibu sehingga kulit ibu bersentuhan dengan 

kulit bayi. 

(Purwanti, 2004) 

2. Lama Dan Frekuensi Menyusui 

a. Menyusui bayi tidak perlu dijadwal.  

b. ASI ada dalam lambung bayi hingga habis diserap berlangsung dalam 

2 jam, oleh karena itu usahakan bayi menyusu lagi dalam 2 jam. 

c. Bayi yang sehat akan menyusu dan mengosongkan payudara selama 5-

7 menit. 

(Purwanti, 2004) 

3. Cara Menyusui Bayi 

a. Ibu harus menyusui bergantian diantara dua payudara sampai benar- 

benar dianggap habis atau kosong 
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b. Setelah selesai menyusui, payudara harus dikosongkan dan ASI dapat 

disimpan dalam suhu ruangan sampai 8 jam. Jika disimpan dalam 

lemari pendingin dapat bertahan 2 kali 24 jam. Jika disimpan dalam 

freezer dapat bertahan hingga 6 bulan. Cara pemberiannya dengan 

menghangatkan ASI dalam botol atau wadah yang direndamkan ke 

dalam air hangat (suhu kurang lebih 50ºC).  

c. Jika bekerja, upayakan ada waktu untuk mengeluarkan ASI secara 

teratur (minimal 2 jam sekali ASI dikeluarkan). 

(Purwanti, 2004) 

4. Tindakan Menyusui  

a. Pilih posisi yang paling nyaman untuk menyusui. Siapkan peralatan, 

seperti kapas, air hangat, bantal dan penopang kaki ibu.  

b. Baringkan bayi diatas bantal dengan baik dan posisi bayi menghadap 

perut ibu 

c. Mula- mula masase payudara dan keluarkan sedikit ASI untuk 

membasahi putting susu 

d. Topang payudara dengan tangan kiri atau tangan kanan dan empat jari 

menahan bagian bawah areola mamae sampai bayi membuka mulut. 

e. Setelah bayi siap menyusu masukkan putting susu sampai daerah 

areola mamae masuk ke mulut bayi.  

f. Pertahankan posisi bayi yang tepat dan nyaman sehingga 

memungkinkan bayi dapat menghisap dengan benar. 
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g. Susui bayi selama ia mau dan berikan ASI secara bergantian pada 

kedua payudara  

h. Setelah bayi selesai menyusu, sebaiknya putting susu dan sekitarnya 

dibasahi oleh ASI dan biarkan kering sendiri  

i. Setelah menyusui, sendawakan bayi.  

(Purwanti, 2004) 

5. Cara Pengamatan Teknik Menyusui Yang Benar 

Untuk mengetahui bayi telah menyusu dengan teknik menyusui 

yang benar, dapat dilihat: 

a. Bayi tampak tenang 

b. Badan bayi menempel pada perut ibu 

c. Mulut bayi terbuka lebar 

d. Dagu menempel pada payudara ibu 

e. Sebagian besar kalang payudara masuk ke dalam mulut bayi 

f. Bayi tampak menghisap kuat dengan irama perlahan 

g. Putting susu ibu tidak terasa nyeri 

h. Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus 

i. Kepala tidak menengadah 

(Soetjiningsih, 1997) 
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D. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Keterangan: 

         = diteliti 

                    = tidak diteliti 

 

Gambar  2.1 Kerangka konseptual hubungan pengetahuan ibu tentang cara 

menyusui dengan praktek menyusui pada bayi usia 0-6 bulan 

 

E. Hipotesis  

Ada hubungan pengetahuan ibu tentang cara menyusui dengan 

perilaku menyusui pada bayi usia 0-6 bulan 

Pengetahuan 

tentang cara 

menyusui yang 

benar 

 

              

Perilaku menyusui: 

 Posisi menyusui 

 Lama dan frekuensi 

menyusui 

 Cara menyusui bayi 

 Tindakan menyusui 

 Cara pengamatan teknik 

menyusui yang benar 

 

 

  
Faktor- faktor yang 

mempengaruhi 

pengetahuan: 

- Umur 

- Pengalaman 
- Pendidikan 

- Lingkungan 

- Sumber informasi 

-  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah suatu strategi penelitian dalam 

mengidentifikasi permasalahan sebelum perencanaan akhir pengumpulan 

data (Nursalam, 2008).  waktu (Alimul, 2007).Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian survey analitik atau penelitian yang mencoba menggali 

bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi (anaotoatmodjo, 

2002). Dengan pendekatan cross sectional yaitu rancangan penelitian yang 

pengukuran atau pengematannya dilakukan pada satu saat atau sekali 

waktu (Alimul, 2007). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di BPS. Ny. Yuda, Klaten. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada tanggal 24 juni - 4 Juli 2009. 

 

C. Populasi Penelitian 

Populasi adalah subjek yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan (Nursalam, 2008). Populasi pada penelitian ini adalah ibu 

menyusui yang sampai pada bulan mei mempunyai bayi baru lahir sampai 

usia 6 bulan di BPS. Ny. Yuda, Klaten yaitu sebanyak 68 orang. 
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D. Sampel dan Teknik Sampling 

1. Sampel penelitian  

Sampel adalah bagian populasi terjangkau yang dapat 

dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 

2008). Karena besar populasi kurang dari 1000, maka estimasi besar 

sampel menggunakan rumus: 

  n  =      N. Z
2 

. p.q 

                     d (N-1)+Z.p. 

 

n  =           68 . (1,96) ². 0,5 . 0,5   

            (0,05). (68-1) + (1,96). 0,5. 0,5 

 

n   =   68 . 3,8416 . 0,25 

               1,3275 

 

n  =  65, 3072 

           1, 3275 

 

n   =  49, 2  

 

n   =  50 orang 

 

Keterangan: 

n = perkiraan jumlah sampel 

N = perkiraan jumlah populasi 

Z = nilai standart normal untuk α = 0,05 (1,96) 

P = perkiraan proporsi, jika tidak diketahui maka dianggap 50 % 

q = 1-p (100% - p) 

d = tingkat kesalahan yang dipilih (d = 0,05) 

(Nursalam, 2008) 

14 
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Dari penghitungan menggunakan rumus diatas, dalam 

penelitian ini didapatkan jumlah sampel sebanyak 50 orang 

2. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan suatu proses seleksi sampel yang 

digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada, sehingga jumlah 

sampel akan mewakili jumlah populasi yang ada (Alimul, 2007). Pada 

penelitian ini menggunakan teknik Non Probability Sampling yaitu 

pengambilan sampel yang tidak didasarkan atas kemungkinan yang 

dapat diperhitungkan (Notoatmodjo, 2002) dengan tipe purposive 

sampling yaitu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel 

diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki (Nursalam, 2008). 

3. Kriteria Sampel 

a. Kriteria Inklusi 

1) Ibu menyusui yang mempunyai bayi baru lahir sampai usia 6 

bulan. 

2) Bersedia menjadi responden 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Ibu menyusui yang mempunyai kelainan pada payudara 

2) Ibu dengan gangguan psikologis 
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E. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional 

1. Identifikasi Variabel  

a. Variabel bebas (Independen) dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan ibu tentang cara menyusui (posisi menyusui, lama dan 

frekuensi menyusui, cara menyusui bayi, tindakan menyusui dan 

cara mengamati teknik menyusui yang benar). 

b. Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah perilaku 

menyusui 

2. Definisi Operasional 

a. Pengetahuan ibu tentang cara menyusui yang benar adalah hal – 

hal yang diketahui oleh ibu menyusui tentang cara menyusui yaitu 

tentang posisi menyusui, lama dan frekuensi menyusui, cara 

menyusui bayi, tindakan menyusui dan cara mengamati teknik 

menyusui yang benar Dengan skala yang digunakan adalah skala 

ordinal, yaitu meliputi: pengetahuan baik (76 – 100%), 

pengetahuan cukup (56 – 75%), pengetahuan kurang (≤55%). 

(Nursalam, 2008) 

b. Perilaku menyusui adalah suatu kegiatan atau aktivitas menyusui 

bayi yang mengacu pada 14 item tindakan menyusui yang benar. 

Dengan skala yang digunakan adalah skala ordinal, yaitu meliputi: 

melaksanakan perilaku menyusui dengan sangat baik (skor 9 dan 

10), baik (skor 6 - 8), cukup (skor 3 - 5) dan kurang (skor 0 - 2). 

(Alimul, 2007) 
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F. Pengumpulan Data dan Analisis Data  

1. Instrument Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner yang berisi 25 pertanyaan dengan metode pertanyaan 

tertutup untuk mengukur pengetahuan ibu tentang cara menyusui yang 

benar. Sedangkan untuk mengetahui praktek menyusui dilakukan 

dengan teknik observasi langsung dengan mengacu pada 14 item 

tindakan menyusui. 

Kuesioner dalam penelitian ini dirancang oleh peneliti sendiri dan 

sebelum diedarkan pada responden telah dilakukan uji validitas dan 

reabilitas terlebih dahulu dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 

a. Uji Validitas 

 Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat itu benar 

untuk mengukur apa yang diukur ( Notoatmodjo, 2002 ). Rumus yang 

digunakan untuk uji validasi adalah yang dikemukakan oleh Pearson 

yang dikenal dengan rumus product moment.  

  

     2222

  

  






YYNXXN

YXYXN
R  

Keterangan : 

R  : Koefisien kolerasi item dengan skor total 

X : Skor pertanyaan 

Y : Skor total 

N  : Jumlah Responden  
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XY :  Skor pertanyaan dikalikan skor total 

(Arikunto, 2006) 

 Setelah diperoleh harga rxy  dikonsultasikan harga kritik r product 

moment. Jika harga rxy > rtabel  maka dapat dikatakan butir soal tersebut 

valid dengan  = 5 %. Perhitungan validitas kuesioner dengan 

menggunakan program komputer SPSS versi 16.00. Untuk kuesioner 

dalam penelitian ini di dapatkan 5 butir soal tidak valid yaitu soal 

nomor 2, 8, 12, 18, 21, dan ke 5 butir soal tersebut telah dihapus. Dari 

20 butir soal didapatkan r hitung > r tabel (0,688 > 0,396) dengan kata 

lain 20 butir soal tersebut valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas  digunakan untuk mengetahui bahwa kuesioner 

tersebut dapat dipercaya sebagai alat ukur penelitian                                          

( Notoatmodjo, 2002 ) . Untuk menguji reliabilitas dapat dilakukan 

dengan Alpha Cronbach dengan rumus sebagai berikut: 


























2

1

2

1

11 1
1 




k

k
r  

Keterangan : 

r 11  : reliabitas instrumen 

k  : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2

b  : jumlah varians butir 

2 α   : varian total  

(Sugiyono, 2008) 
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 Kuesioner diakatakan reliabel jika memiliki alpha minimal 0,7 

sehingga untuk mengetahui sebuah kuesioner dikatakan reliabel atau 

tidak, tinggal melihat besarnya nilai alph Perhitungan reliabelitas 

kuesioner dengan menggunakan program komputer SPSS versi 16.00. 

Pada kuesioner penelitian ini, hasil uji reliabilitas didapatkan alpha 

hitung > alpha minimal (0,978 > 0,7) yang artinya 20 butir soal 

tersebut dinyatakan reliabel. Uji validitas dan uji reliabilitas kuesioner 

dilaksanakan di RB. Perwita Sari, Trucuk, Klaten.  

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner 

kepada responden untuk mengetahui pengetahuan ibu tentang cara 

menyusui dan pada saat itu juga peneliti melakukan observasi kepada 

responden dengan mengacu pada 14 item teknik menyusui yang benar 

untuk mengetahui perilaku menyusui yang dilakukan oleh ibu 

menyusui. 

3. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Editing, yaitu melakukan pengecekan terhadap kemungkinan 

kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidakserasian 

informasi. 

b. Coding, cara penyederhanaan jawaban yang dilakukan dalam 

bentuk simbol-simbol ( kode ) tertentu untuk setiap jawaban. 
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c. Tabulating, proses pengelompokan jawaban – jawaban yang serupa 

dan menjumlahkannya dengan cara yang teliti dan teratur, 

kemudian dimasukkan ke dalam tabel – tabel yang telah disiapkan. 

4. Analisis Data 

a. Analisis Univariat 

Dari hasil pengisian kuesioner dan observasi dilakukan 

analisis dengan menggunakan tabel distribusi yang akan disajikan 

dalam bentuk prosentase dan narasi. 

Variabel pengetahuan 

Jawaban benar diberi skor 1 jika salah 0 kemudian hasil 

diprosentasekan dengan menggunakan rumus: 

P = f / N x 100% 

 (Machfoedz, 2007) 

Setelah prosentase diketahui kemudian hasilnya 

dimasukkan ke dalam kriteria: 

  Baik bila  : 76 – 100% 

  Cukup bila  : 56 – 75% 

  Kurang bila  : ≤55% 

 (Nursalam, 2008) 

Variabel Perilaku Menyusui 

Skor perilaku menyusui diperoleh dari observasi skor 2 jika 

dilakukan dengan sempurna, skor 1 jika dilakukan tetapi kurang 

sempurna dan skor 0 jika tidak dilakukan. Skor maksimal 28 dan 
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skor minimal 0. Untuk mencari skala interval dengan 

menggunakan rumus: 

Skala Interval  = {a (m - n)}/b 

  = {1(28-0)}/10 

  = 28 / 10 

  = 2,8  

Keterangan: 

a  = Jumlah atribut 

m = skor tertinggi yang mungkin terjadi 

n  = skor terendah yang mungkin terjadi 

b  = jumlah skor penilaian yang ingin dicapai 

(Simamora, 2004) 

Skor yang didapatkan dibagi dengan skala interval hitung. 

Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam kriteria: 

  Sangat baik jika : 9 dan 10 

  Baik jika  : 6 – 8 

  Cukup jika  : 3 – 5 

  Kurang jika  : 0 – 2 

  (Alimul, 2007) 

b. Analisis Bivariat 

Untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variable dengan 

menggunakan uji statistik yang berupa uji korelasi Spearmen Rank 

(Rho) dengan rumus sebagai berikut: 
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ρ =     6 ∑ bi ² 

     n(n² - 1) 

       Keterangan: 

       ρ   =  koefisien korelasi Spearmen Rank 

       n    = jumlah sampel   

Perhitungan koefisien korelasi dengan menggunakan program 

komputer SPSS versi 16.00. Untuk n > 30, dimana dalam tabel rho 

tidak ada, maka pengujian singifikansinya menggunakan rumus t 

sebagai berikut: 

                        t = r 
21

2

r

n




      dimana r adalah koefisien korelasi 

Untuk mengetahui harga t ini signifikan atau tidak, maka perlu 

dibandingkan dengan tabel t, untuk taraf kesalahan tertentu dengan dk 

= n – 2. Karena disini uji dua pihak , maka harga t dilihat pada harga t 

untuk uji dua pihak dengan kesalahan 5 %. 

Pertimbangan menggunakan rumus tersebut karena data yang 

akan dikorelasikan adalah data ordinal. 

(Sugiyono, 2008) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian mengenai hubungan pengetahuan ibu tentang cara menyusui 

dengan perilaku menyusui ini telah dilakukan di BPS Ny. Yuda Yulia, Klaten 

pada tanggal 24 Juni – 4 Juli 2009.  

BPS Ny. Yuda Yulia ini terletak di perumahan Klaten kencana blok H No 

2 kaliklotes Klaten, yang berdiri pada tanggal 17 Januari 2004 dengan SIPB 

13/09/2003. BPS Yuda Yulia merupakan BPS Murni yang melayani Imunisasi, 

Persalinan, KB, dan KIA.  

BPS Yuda Yulia memiliki 1 kamar periksa, 1 Kamar bersalin, dan 3 

kamar nifas. BPS ini melayani pasien persalinan selama 24 jam dengan di bantu 3 

orang perawat. 

 

B. Data Umum (Karakteristik Responden) 

1. Umur Responden 

Tabel 4.1 Distribusi Frekwensi Umur Responden Di BPS Ny.Yudha, Klaten. 

 

No Umur (Tahun) Jumlah Prosentase (%) 

1 < 20 4 8 

2 20 – 30 37 74 

3 > 30 9 18 

Jumlah 50 100 

              Sumber: Data Primer  

24 
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Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa responden yang 

berumur < 20 tahun sebanyak 4 orang (8%), yang berumur 20 – 30 tahun 

sebanyak 37 orang (74 %) dan yang berumur >30 tahun sebanyak 9 orang 

(18%). 

2. Pekerjaan 

            Tabel 4.2 Distribusi Frekwensi Pekerjaan Responden Di BPS.Ny. Yudha, 

Klaten 

 

No Pekerjaan Jumlah Prosentase (%) 

1 Tidak Bekerja 36 72 

2 Swasta 12 24 

3 PNS 2 4 

Jumlah 50 100 

   Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa responden yang 

tidak bekerja sebanyak 36 orang (72%), yang bekerja sebagai pegawai swasta 

sebanyak 12 orang (24 %) dan yang bekerja sebagai PNS atau tenaga 

pemerintahan sebanyak 2 orang (4 %).  

 

3. Pendidikan 

Tabel 4.3 Distribusi Frekwensi Pendidikan Responden Di BPS.Ny. Yudha, 

Klaten 

 

No Pekerjaan Jumlah Prosentase (%) 

1 SD 6 12 

2 SMP 20 40 

3 SMA 20 40 

4 Akademi / PT 4 8 

Jumlah 50 100 

 Sumber: Data Primer 
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Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa responden yang 

berpendidikan SD sebanyak 6 orang (12%), pendidikan SMP sebanyak 20 

orang (40%), pendidikan SMA sebanyak 20 orang (40%), dan yang 

berpendidikan Akademi / PT sebanyak 4 orang (8 %).  

 

C. Data Khusus 

1. Pengetahuan Ibu Tentang Cara Menyusui 

Skor pengetahuan diperoleh dari jawaban benar diberi skor 1 jika salah 

0 kemudian hasil diprosentasekan. Setelah prosentase diketahui kemudian 

hasilnya dimasukkan ke dalam kriteria baik, cukup dan kurang. 

Tabel 4.4 Distribusi Frekwensi Pengetahuan Responden Tentang Cara 

Menyusui Di BPS. Ny. Yudha, Klaten 

 

No Pengetahuan Jumlah (N) Prosentase (%) 

1 Baik 27 54 

2 Cukup 18 36 

3 Kurang 5 10 

Jumlah 50 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa pengetahuan ibu 

tentang cara menyusui di BPS Ny. Yuda Yulia, Klaten  dari 50 responden 

terdapat 27 responden pengetahuannya baik (54 %), 18 responden dengan 

pengetahuan cukup (36%) dan 5 responden dengan pengetahuan kurang 

(10%). 
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2. Perilaku Menyusui Bayi Usia 0-6 Bulan 

Skor perilaku menyusui diperoleh dari observasi, skor 2 jika dilakukan 

dengan sempurna, skor 1 jika dilakukan tetapi kurang sempurna dan skor 0 

jika tidak dilakukan. Skor yang didapatkan dibagi dengan skala interval 

hitung. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam kriteria sangat baik, baik, 

cukup dan kurang 

Tabel 4.5 Distribusi Frekwensi Perilaku Menyusui Bayi Usia 0-6 Bulan Di  

BPS. Ny. Yudha, Klaten 

 

 

 

 

    Sumber:Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa perilaku menyusui  

bayi di BPS Ny. Yuda Yulia, Klaten  dari 50 responden terdapat 8 responden 

dengan perilaku menyusui sangat baik (16 %), 27 responden dengan perilaku 

menyusui baik (54%), 14 responden dengan perilaku menyusui cukup (28%) 

dan 1 responden dengan perilaku menyusui kurang (2%). 

 

 

 

 

 

No Perilaku Jumlah (N) Prosentase (%) 

1 Sangat Baik 8 16 

2 Baik 27 54 

3 Cukup 14 28 

4 Kurang 1 2 

Jumlah 50 100 
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3. Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Cara Menyusui Dengan Perilaku 

Menyusui 

Tabel 4.6 Tabulasi Silang Pengetahuan Ibu Tentang Cara Menyusui Dengan 

Perilaku Menyusui Pada Bayi Usia 0 – 6 Bulan Di BPS. Ny. Yudha, 

Klaten 

        

Pengetahuan Perilaku Menyusui Total 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

n % n % n % n % n % 

Baik 6 22,2% 20 74,07% 1 3,7% - 0% 27 100% 

Cukup 2 11,1% 7 38,9% 9 50% - 0% 18 100% 

Kurang - 0% - 0% 4 80% 1 20% 5 100% 

Total 8 16% 27 54% 14 28% 1 2% 50 100% 

            Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui ibu menyusui yang 

mempunyai pengetahuan baik sebanyak 6 orang (22,2%) mempunyai perilaku 

menyusui yang sangat baik, 20 orang  (74,07%) perilaku menyusuinya baik 

dan 1 orang (3,7%) yang perilaku menyusuinya kurang. Untuk ibu menyusui 

yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 2 orang (11,1%)yang perilaku 

menyusuinya sangat baik, 7 orang (38,9%) perilaku menyusuinya baik dan 9 

orang (50%) yang perilaku menyusuinya cukup. Sedangkan responden yang 

memiliki pengetahuan kurang, 4 orang (80%) perilaku menyusuinya cukup 

dan 1 orang (20%) perilaku menyusuinya kurang. 

Hasil uji statistik koefifisien korelasi spearman rank () dengan 

menggunakan SPSS versi 16 didapat hasil nilai koefisien korelasi (ρhitung) 

sebesar 0,544 dan p = 0,000 (p<0,05). Untuk n = 50 pengujian signifikansinya 

menggunakan rumus t yaitu di dapatkan hasil 4, 492. Untuk mengetahui harga 
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t ini signifikan atau tidak, maka perlu dibandingkan dengan table t untuk dk = 

48 yaitu 2, 021. Karena t hitung > t table (4,492 > 2,021) maka H0 ditolak 

yang artinya ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku menyusui. 

Dan nilai koefisien korelasi yang diperoleh bertanda positif, berarti ada 

hubungan positif antara pengetahuan dengan perilaku menyusui yaitu semakin 

tinggi tingkat pengetahuan tentang cara menyusui, maka semakin baik 

perilaku menyusui bayinya. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengetahuan ibu tentang cara menyusui, 

perilaku menyusui bayi serta hubungan antara pengetahuan ibu tentang cara 

menyusui dengan perilaku menyusui. 

A. Pengetahuan Ibu Tentang Cara Menyusui 

Hasil penelitian mengenai pegetahuan ibu tentang cara menyusui pada 

tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden yang mempunyai pengetahuan baik 

sebanyak 27 orang (54%) dan yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 5 

orang (10%). Pada usia antara 20 – 30 sebanyak 20 orang (54%) responden 

mempunyai pengetahuan yang baik dan terdistribusi pada responden dengan 

pendidikan SMA dan PT. Pada ibu – ibu bekerja sebagian besar mempunyai 

pengetahuan yang baik. 

Menurut Kuncoroningrat yang dikutip oleh Nursalam Pariani (2001) 

bahwa pendidikan seseorang berpengaruh pada pengetahuannya, dimana semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang makin banyak pula pengetahuan yang 

dimiliki. Sebaliknya, pendidikan yang rendah/ kurang akan menghambat 

perkembangan sikap seseorang terhadap nilai baru yang diperkenalkan sehingga 

pengetahuan juga kurang. Menurut Latipun (2006) bahwa remaja lebih fleksibel 

dalam mengubah sikap dan tingkah lakunya dibandingkan dengan orang yang 

sudah dewasa. Remaja mendapatkan pengetahuan lebih banyak dari pendidikan 

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



 31 

formal, namun orang dewasa cenderung mendapatkan pengetahuan dari 

pengalamannya. Hal ini terbukti dari hasil penelitian ini di dapatkan beberapa 

orang yang sudah dewasa dan berpendidikan rendah namun mempunyai 

pengetahuan yang baik tentang cara menyusui bayinya. Pekerjaan merupakan 

kegiatan utama yang dilakukan untuk mencari nafkah. Lingkungan pekerjaan 

dapat digunakan sebagai sarana dalam mendapatkan informasi yaitu dengan 

bertukar pikiran dengan teman- teman di lingkungan kerja. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Kuncoroningrat yang dikutip oleh Nursalam dan Pariani (2001) yaitu 

lingkungan adalah seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan pengaruhnya 

dan dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. 

Di BPS. Yudha Yulia, Klaten telah dibentuk Gerakan Sayang Ibu (GSI) 

pada bulan Desember 2008 yang beranggotakan ibu hamil dan ibu menyusui bayi 

usia 0 – 6 bulan (ASI eksklusif). Dimana kegiatannya adalah pemberian 

pendidikan kesehatan serta penyuluhan – penyuluhan. Hal ini sangat membantu 

dalam meningkatkan program pemberian ASI eksklusif di masyarakat. Dari 

program ini, para ibu – ibu menyusui lebih banyak mendapatkan informasi dan 

pengetahuan tentang cara menyusui dan teknik menyusui yang benar karena hal 

ini akan mempengaruhi pada produksi ASI. Selain dari kegiatan GSI, masyarakat 

juga masih bisa mendapatkan informasi karena daerah penelitian ini merupakan 

daerah transisi, dimana alat komunikasi sudah masuk serta sarana pendidikan 

sudah tersedia. Dengan area yang seperti ini memungkinkan masyarakat yang ada 

di daerah itu dapat dengan mudah mendapatkan informasi- informasi baru. 
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B. Perilaku Menyusui Bayi Usia 0 - 6 bulan 

Hasil penelitian tentang perilaku menyusui pada tabel 4.5 menunjukkan 

bahwa terdapat 8 responden dengan perilaku menyusui sangat baik (16 %), 27 

responden dengan perilaku menyusui baik (54%), 14 responden dengan perilaku 

menyusui cukup (28%) dan 1 responden dengan perilaku menyusui kurang (2%). 

Perilaku menyusui yang baik sebagian besar terdistribusi pada ibu – ibu usia 20 – 

30 tahun. 

Menurut Hurlock, yang dikutip oleh Nursalam & Pariani (2001) bahwa 

semakin cukup umur maka tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan 

lebih matang dalam berfikir. Terbentuknya perilaku manusia tidak terjadi begitu 

saja, melainkan proses kontinyu antara individu – individu di sekitarnya. Dapat 

disebutkan manusia berperilaku karena dituntut oleh dorongan dari dalam 

sedangkan dorongan merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan. Jadi 

perilaku timbul karena dorongan dalam rangka memenuhi kebutuhan (Purwanto, 

1999). Dari teori yang dikemukakan oleh Kuncoroningrat yang dikutip oleh 

Nursalam dan Pariani (2001) bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

maka semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sedangkan perilaku yang 

didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif akan lebih langgeng 

dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian bahwa sebagian besar ibu – ibu berpendidikan tinggi mempunyai 

perilaku menyusui yang baik. Ibu menyusui mempunyai kebutuhan untuk 

menjaga kesehatan diri dan bayinya, yang dipersiapkan agar dapat memberikan 

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



 33 

ASI dengan sempurna kepada bayinya. Hal ini tergantung dari tiap – tiap 

individu. Seperti teoi yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2003) bahwa banyak 

factor yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku, selain kesadaran, orang 

yang diangggap penting, pengalaman juga berperan dalam pembentukan perilaku 

seseorang, lingkungan juga merupakan factor penting yang mempengaruhi 

seseorang dalam berperilaku. Hal ini terlihat dalam hasil penelitian bahwa 

sebagian besar ibu – ibu yang bekerja mempunyai perilaku menyusui yang baik. 

Sedangkan ibu – ibu yang tidak bekeja, ada yang beperilaku menyusui baik dan 

cukup. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman, yaitu ibu – ibu yang mempunyai 

anak lebih dari satu mereka lebih tau cara menyusui yang benar dibandingkan 

dengan ibu – ibu yang baru melahirkan satu kali. 

BPS. Ny. Yudha, Klaten merupakan sarana kesehatan yang menerapkan 

program Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada semua pasien bersalin dan tidak 

menganjurkan pemberian susu formula hingga bayi berusia 6 bulan. Hal ini sesuai 

dengan Perda Kabupaten Klaten No.7 tahun 2008 yaitu di Kabupaten Klaten tidak 

boleh ada susu formula di tiap – tiap Bidan Praktek Swasta (BPS). IMD akan 

mempengaruhi perilaku ibu menyusui karena pada saat melaksanakan IMD ibu 

bisa tau bagaimana cara menyusui bayi yang benar dan itu akan diterapkannya 

dalam menyusui bayinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soetjiningsih (1997) 

bahwa penanganan di ruang bersalin, rawat gabung dan nasehat pada saat akan 

pulang yang berkesinambungan maka akan membantu keberhasilan menyusui. 
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C. Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Tentang Cara Menyusui Dengan 

Perilaku Menyusui. 

Pada penelitian ini dilakukan perhitungan statistik untuk mencari 

hubungan antara pengetahuan ibu tentang cara menyusui dengan perilaku 

menyusui bayi usia 0 – 6 bulan. Berdasarkan hasil uji statistik koefifisien korelasi 

spearman rank () dengan menggunakan SPSS versi 16 didapat hasil nilai 

koefisien korelasi (ρhitung) sebesar 0,544 dan p = 0,000 (p<0,05). Untuk n = 50 

pengujian signifikansinya menggunakan rumus t yaitu di dapatkan hasil 4, 492. 

Untuk mengetahui harga t ini signifikan atau tidak, maka perlu dibandingkan 

dengan table t untuk dk = 48 yaitu 2, 021. Karena t hitung > t table (4,492 > 

2,021) maka H0 ditolak yang artinya ada hubungan antara pengetahuan dengan 

perilaku menyusui. Dan karena nilai koefisien korelasi yang diperoleh bertanda 

positif, berarti ada hubungan positif antara pengetahuan dengan perilaku 

menyusui yaitu semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang cara menyusui, maka 

semakin baik perilaku menyusui bayinya. 

Dari teori yang dikemukakan oleh Kuncoroningrat yang dikutip oleh 

Nursalam dan Pariani (2001) bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

maka semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sedangkan perilaku yang 

didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif akan lebih langgeng 

dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Dari sini dapat kita 

ketahui bahwa terdapat hubungan yang erat antara pengetahuan dengan perilaku 
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manusia. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian ini yang didapatkan adanya 

hubungan yang kuat antara pengetahuan ibu menyusui dengan perilaku menyusui. 

Disini berarti ada kesesuaian antara teori dengan fakta yang ada. 

Berdasarkan fakta di atas diharapkan tenaga kesehatan khususnya Bidan 

untuk terus meningkatan kesadaran ibu menyusui dalam memberikan ASI hingga 

bayi berusia 6 bulan (ASI eksklusif) dengan lebih giat dalam memberikan 

informasi tentang pentingnya ASI bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. 

Disini Bidan bisa melibatkan kader – kader untuk menyampaikan informasi 

kepada masyarakat. Hal ini juga dapat digunakan sebagai pengukur sejauh mana 

kader – kader tersebut dalam melaksanakan tugasnya.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan interpretasi hasil penelitian dan pembahasan “ Hubungan 

pengetahuan ibu tentang cara menyusui dengan perilaku menyusui bayi usia 0 – 6 

bulan di BPS. Ny. Yudha, Klaten” dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan ibu tentang cara menyusui dari 50 responden terdapat 27 

responden pengetahuannya baik (54 %), 18 responden dengan pengetahuan 

cukup (36%) dan 5 responden dengan pengetahuan kurang (10%). 

2. Perilaku menyusui  bayi dari 50 responden terdapat 8 responden dengan 

perilaku menyusui sangat baik (16 %), 27 responden dengan perilaku 

menyusui baik (54%), 14 responden dengan perilaku menyusui cukup (28%) 

dan 1 responden dengan perilaku menyusui kurang (2%). 

3. Ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku menyusui dimana t hitung 

> t table (4,492 > 2,021) dan p = 0,000 (p<0,05). Karena nilai koefisien 

korelasi yang diperoleh bertanda positif, berarti ada hubungan positif antara 

pengetahuan dengan perilaku menyusui yaitu semakin tinggi tingkat 

pengetahuan tentang cara menyusui, maka semakin baik perilaku menyusui 

bayinya. 
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B. Saran 

1. Bagi Responden 

Diharapkan para ibu  menyusui menambah pengetahuan , wawasan 

dan mencari informasi yang sebanyak- banyaknya tentang cara menyusui 

yang benar serta meningkatkan hubungan antar individu yang nantinya bisa 

berbagi informasi, pengalaman serta saling mendukung dalam memberikan 

ASI kepada anaknya. 

2. Bagi Petugas Kesehatan (Bidan) 

Diharapkan petugas kesehatan khususnya Bidan lebih meningkatkan 

pengetahuan sebagai upaya memberikan informasi yang benar dan lebih 

banyak memberikan penyuluhan maupun pendidikan kesehatan tentang 

pentingnya pemberian ASI serta cara menyusui yang benar. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data awal untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang khususnya tentang 

masalah ASI dan menyusui. 
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Lampiran  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT PERMOHONAN 

 

Kepada 

Yth. Responden Penelitian 

Di tempat 

 

 

Dengan hormat, 

Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswi Program Studi D4 

Kebidanan Universitas Sebelas Maret Surakarta, saya akan melakukan 

penelitian tentang hubungan pengetahuan ibu tentang cara menyusui dengan 

perilaku menyusui bayi usia 0 – 6 bulan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan ibu- ibu untuk 

menjadi responden dalam penelitian ini. Selanjutnya kami mohon ibu- ibu 

untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan dengan 

kejujuran dan apa adanya. Jawaban saudara dijamin kerahasiaannya. 

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan partisipasinya 

disampaikan terima kasih. 

 

 

    Surakarta,         Mei 2009 

                                                             Hormat saya, 

 

 

                                                                       Dhames Vidya Angsuko 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

PROGRAM STUDI DIV KEBIDANAN 

Jl. Ir. Sutami 36 A Telephone/Faximile 0271-6626222 Surakarta 51726 

Website: http://fk.uns.ac.is/d4kebidanan.html 
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Lampiran 4 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini merasa tidak keberatan untuk 

menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan Mahasiswi Program Studi 

D4 Kebidanan Universitas Sebelas Maret Surakarta atas nama Dhames Vidya 

Angsuko dengan judul Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Cara Menyusui 

Dengan Perilaku Menyusui Bayi Usia 0 – 6 bulan. 

Demikian persetujuan ini saya buat dengan sejujur- jujurnya tanpa 

paksaan dari pihak manapun. 

 

                                                                                    Surakarta,        Mei 2009 

                                                                                                Responden 

 

 

                                                                                   (                                        ) 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

PROGRAM STUDI DIV KEBIDANAN 

Jl. Ir. Sutami 36 A Telephone/Faximile 0271-6626222 Surakarta 51726 

Website: http://fk.uns.ac.is/d4kebidanan.html 
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LEMBAR KUESIONER 

HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG CARA MENYUSUI 

DENGAN PERILAKU MENYUSUI 

BAYI USIA 0 – 6 BULAN 

 

I. Karakteristik Responden 

 Nama   : 

 Umur   : 

 Pendidikan  : 

 Pekerjaan  : 

 Anak ke  : 

 No. Kode Responden : 

 

II. Pengetahuan Tentang Cara Menyusui  

Petunjuk Pengisian: 

- Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan di bawah ini 

- Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap benar 

 

1. Manfaat menyusui adalah sebagai berikut, kecuali….. 

a. Bayi akan merasa nyaman 

b. Mempererat hubungan antara ibu dan bayi 

c. Memperlambat kembalinya alat kandungan ibu seperti keadaan 

semula 

 

2. Posisi yang tepat untuk menyusui bayi kembar adalah…… 

a. Posisi telungkup 

b. Posisi tidur terlentang 

c. Posisi duduk 

 

3. Posisi menyusui yang terbaik setelah melahirkan adalah ……. 

a. Posisi duduk 

b. Posisi tidur terlentang 

c. Posisi miring 

 

4. Posisi yang benar jika memilih posisi menyusui dengan duduk adalah.. 

a. Punggung bersandar 

b. Kaki ditekuk 

c. Kaki menggantung 

 

5. Waktu pemberian ASI setelah melahirkan adalah…… 

a. Segera  setelah lahir 

b. 1 jam setelah melahirkan 

c. 2 jam setelah melahirkan 

 

6. Frekuensi menyusui bayi yang benar adalah…. 

a. Setiap 4 jam sekali 

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



b. Setiap 6 jam sekali 

c. Tidak perlu di jadwal 

 

7. Berapa lama ASI dalam lambung bayi akan kosong 

a. 2 jam 

b. 3 jam 

c. 4 jam 

 

8. Manfaat menyusui ASI sesering mungkin adalah…….. 

a. Memperlancar produksi ASI 

b. Putting susu menjadi lecet 

c. Besar payudara menjadi tidak seimbang 

 

9. Cara menyusui bayi yang benar, kecuali…. 

a. Harus menyusui bergantian diantara kedua 

payudara 

b. Tiap payudara harus disusukan hingga habis 

c. Jika dianggap masih ada ASI sedikit, maka 

dibiarkan saja 

 

10. Jika ASI disimpan pada lemari pendingin dapat bertahan hingga…. 

a. 1 minggu 

b. 1 bulan 

c. 3 bulan 

 

11. Jika ASI disimpan dalam freezer akan bertahan hingga …… 

a. 2 bulan 

b. 4 bulan 

c. 6 bulan 

 

12. Sebelum memberikan ASI dari lemari pendingin, maka  

a. ASI harus direndam kedalam air hangat 

b. ASI dibiarkan dulu hingga mencair 

c. ASI direbus hingga mendidih 

 

13. Langkah – langkah yang harus dilakukan ibu sebelum menyusui 

kecuali……. 

a. Mempersiapkan perlengkapan menyusui 

b. Mencari posisi yang nyaman untuk 

menyusui 

c. Langsung menyusui bayi tanpa 

membersihkan kalang payudara 

 

14. Posisi bayi pada saat menyusu adalah, kecuali……. 

a. Perut bayi tidak menempel dengan perut 

bayi 
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b. Perut bayi menempel dengan perut ibu 

c. Punggung bayi harus lurus 

 

15. Tujuan dari menyendawakan bayi setelah disusui adalah…… 

a. Mengeluarkan udara dalam lambung agar 

bayi tidak muntah 

b. Mempercepat pengosongan ASI dalam 

lambung 

c. Agar bayi merasa lebih kenyang 

 

16. Langkah – langkah menyendawakan bayi yang benar, kecuali 

a. Bayi digendong tegak dengan bersandar pada bahu ibu, kemudian 

punggung ditepuk- tepuk perlahan 

b. Bayi telungkup di pangkuan ibu, kemudian punggungnya ditepuk – 

tepuk perlahan 

c. Tidak ada jawaban yang benar 

 

17. Ciri- ciri ibu menyusui bayinya dengan benar adalah… 

a. Bayi tampak tenang 

b. Putting tidak nyeri 

c. Semua jawaban diatas benar 

 

18. Cara menilai teknik menyusui yang benar adalah….. 

a. Badan bayi menempel pada perut ibu 

b. Sebagian besar kalang payudara masuk ke 

dalam mulut bayi 

c. Semua jawaban diatas benar 

 

19. Ciri – ciri bayi mendapatkan ASI yang cukup antara lain, kecuali 

a. Bayi akan tertidur pulas 

b. Bayi tampak tenang 

c. Bayi rewel 

 

20. Manfaat pemberian ASI antara lain……… 

a. Mempererat hubungan antara ibu dan anak 

b. Ekonomis dan higienis 

c. Semua jawaban diatas benar   
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LEMBAR OBSERVASI 

PERILAKU MENYUSUI 

 

No Tindakan Menyusui Skor 

2 1 0 

1 Menyiapkan peralatan, seperti kapas, air 

hangat, bantal dan penopang kaki ibu.  

   

2 Memilih posisi yang paling nyaman untuk 

menyusui. Jika posisi duduk, punggung 

bersandar (tegap) dan kaki diberi penyangga 

(tidak boleh menggantung).  

   

3 Membaringkan bayi diatas bantal dengan baik 

dan posisi bayi menghadap perut ibu  

   

4 Telinga dan lengan bayi terletak pada satu 

garis lurus serta kepala tidak menengadah 

   

5 Melakukan masase payudara dan 

mengeluarkan sedikit ASI untuk membasahi 

putting susu 

   

6 Menopang payudara dengan tangan kiri atau 

tangan kanan dan empat jari menahan bagian 

bawah areola mamae sampai bayi membuka 

mulut. 

   

7 Setelah bayi siap menyusu memasukkan 

putting susu sampai daerah areola mamae 

masuk ke mulut bayi dan dagu bayi menempel 

pada payudara ibu.  

   

8 Mempertahankan posisi bayi yang tepat dan 

nyaman sehingga memungkinkan bayi dapat 

menghisap dengan benar 

   

9 Bayi tampak menghisap kuat dengan irama 

perlahan   

   

10 Menyusui bayi selama ia mau dan    
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memberikan ASI secara bergantian pada kedua 

payudara 

 

11 Setelah bayi selesai menyusu, membasahi 

putting susu dan sekitarnya oleh ASI dan 

membiarkan kering sendiri 

   

12 Setelah menyusui, menyendawakan bayi 

dengan cara: 

- Menegakkan bayi dan menyandarkan di 

pundak, kemudian menepuk punggung 

secara perlahan. 

- Menelungkupkan bayi secara melintang di 

atas pangkuan kemudian menggosok- gosok 

punggung 

-  Mendudukkan bayi diatas pangkuan dengan 

punggung bersandar  pada dada kemudian 

menepuk punggung secara perlahan 

   

13 Bayi tampak tenang    

14 Putting susu ibu tidak terasa nyeri    

Total Skor    

 

Keterangan: 

Skor 2 : Dilakukan dengan sempurna 

Skor 1 : Dilakukan tetapi tidak sempurna 

Skor 0 : Tidak dilakukan 
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KISI – KISI SOAL PENGETAHUAN IBU TENTANG CARA MENYUSUI  

 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Nomor 

Pertanyaan 

Jawaban 

Pengetahuan ibu 

tentang cara 

menyusui yang 

benar 

Pengetahuan 

tentang posisi 

menyusui bayi 

1 

2 

3 

4 

c 

a 

b 

a 

Pengetahuan 

tentang lama dan 

frekwensi 

menyusui 

5 

6 

7 

8 

a 

c 

a 

a 

Pengetahuan 

tentang cara 

menyusui bayi 

9 

10 

11 

12 

c 

c 

c 

a 

Pengetahuan 

tentang teknik 

menyusui yang 

benar 

13 

14 

15 

16 

c 

a 

a 

c 

Pengetahuan 

tentang cara 

pengamatan teknik 

menyusui yang 

benar 

17 

18 

19 

20 

c 

c 

c 

c 
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KISI – KISI PERILAKU MENYUSUI 

 

No Tindakan Menyusui Skor 

2 1 0 

1 Menyiapkan peralatan, seperti kapas, air 

hangat, bantal dan penopang kaki ibu.  

√ - - 

2 Memilih posisi yang paling nyaman untuk 

menyusui. Jika posisi duduk, punggung 

bersandar (tegap) dan kaki diberi penyangga 

(tidak boleh menggantung).  

√ - - 

3 Membaringkan bayi diatas bantal dengan baik 

dan posisi bayi menghadap perut ibu  

√ - - 

4 Telinga dan lengan bayi terletak pada satu 

garis lurus serta kepala tidak menengadah 

√ - - 

5 Melakukan masase payudara dan 

mengeluarkan sedikit ASI untuk membasahi 

putting susu 

√ - - 

6 Menopang payudara dengan tangan kiri atau 

tangan kanan dan empat jari menahan bagian 

bawah areola mamae sampai bayi membuka 

mulut. 

√ - - 

7 Setelah bayi siap menyusu memasukkan 

putting susu sampai daerah areola mamae 

masuk ke mulut bayi dan dagu bayi menempel 

pada payudara ibu.  

√ - - 

8 Mempertahankan posisi bayi yang tepat dan 

nyaman sehingga memungkinkan bayi dapat 

menghisap dengan benar 

√ - - 

9 Bayi tampak menghisap kuat dengan irama 

perlahan   

√ - - 

10 Menyusui bayi selama ia mau dan 

memberikan ASI secara bergantian pada 

√ - - 
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kedua payudara 

 

11 Setelah bayi selesai menyusu, membasahi 

putting susu dan sekitarnya oleh ASI dan 

membiarkan kering sendiri 

√ - - 

12 Setelah menyusui, menyendawakan bayi 

dengan cara: 

- Menegakkan bayi dan menyandarkan di 

pundak, kemudian menepuk punggung 

secara perlahan. 

- Menelungkupkan bayi secara melintang di 

atas pangkuan kemudian menggosok- gosok 

punggung 

-  Mendudukkan bayi diatas pangkuan dengan 

punggung bersandar  pada dada kemudian 

menepuk punggung secara perlahan 

√ - - 

13 Bayi tampak tenang √ - - 

14 Putting susu ibu tidak terasa nyeri √ - - 

Total Skor 28 0 0 

 

 

 

Keterangan: 

Skor 2 : Dilakukan dengan sempurna 

Skor 1 : Dilakukan tetapi tidak sempurna 

Skor 0 : Tidak dilakukan 
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