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ABSTRAK 

 

Suezti Purwaningrum, R1108025, Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap 

Suami dengan Pemberian Kolostrum pada Ibu Post Partum di RSUD 

Karanganyar 
 

Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap suami 

terhadap pemberian kolostrum pada ibu post partum di RSUD Karanganyar. 

 

Metode penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan cross 

sectional yaitu mengumpulkan data sekaligus pada suatu saat. Populasi dalam 

penelitian ini adalah suami dari ibu post partum di RSUD Karanganyar pada bulan 

Juli-Agustus 2009, jumlah sampel yang diteliti 30 responden dengan 

menggunakan teknik accidental sampling. 

 

Hasil analisa data tentang pengetahuan suami menggunakan chi square diperoleh 

X
2
hitung = dan X

2
tabel = 7,518, p = 0,498 pada df = 3, sehingga X

2
hitung < X

2
 

tabel (2,337 < 7,518), p > 0,05 maka Ho diterima berarti tidak ada hubungan 

antara pengetahuan suami dengan pemberian kolostrum. Sementara hasil analisa 

data tentang sikap suami menggunakan chi square diperoleh X
2
hitung = 0,062 dan 

X
2
tabel = 5,991, p = 0,969 pada df = 2, sehingga X

2
hitung < X

2
 tabel (0,062 < 

5,991), p > 0,05 maka Ho diterima berarti tidak ada hubungan antara sikap suami 

dengan pemberian kolostrum. 

 

Kesimpulannya tidak ada hubungan antara pengetahuan dan sikap suami dengan 

pemberian kolostrum. 

 

 

 

Kata Kunci: Pengetahuan dan Sikap Suami, Kolostrum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini praktik menyusui masih sangat memprihatinkan di Indonesia.  

Menurut Survey Demografi Keluarga Indonesia (SDKI), lebih dari 95% ibu 

pernah menyusui bayinya, namun yang menyusui dalam satu jam pertama 

cenderung menurun dari 8% pada tahun 1997 menjadi 3,7% pada tahun 2002. 

Cakupan ASI eksklusif empat bulan sedikit meningkat dari 52% menjadi 

55,1% pada tahun 2002.  Cakupan ASI eksklusif enam bulan menurun dari 

42,4% pada tahun 1997 menjadi 32,5% pada tahun 2002. Hasil SDKI tahun 

2007 menunjukkan jumlah bayi dibawah enam bulan yang diberi susu 

formula meningkat dari 16,7% pada tahun 2002 menjadi 27,9% pada tahun 

2007.(http://www.depkes.go.id). 

Menurut Survey Kesehatan Daerah (2003),Angka kematian Bayi 

(AKB) sebesar 116 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan menurut Survey 

Kesehatan Daerah AKB Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 sebesar 23,71 per 

1.000 kelahiran hidup, terjadi kenaikan bila dibanding AKB tahun 2004 

sebesar 14,23 per 1.000 kelahiran hidup (Dinkes Jateng, 2005). Untuk 

menurunkan AKB salah satunya dengan memberikan kolostrum. Kolostrum 

mempunyai khasiat untuk membersihkan mekonium sehingga mukosa usus 

bayi yang baru lahir segera bersih dan siap menerima ASI. Kolostrum 

mengandung protein, zat penangkal infeksi, mineral (terutama K,Na dan Cl) 

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



 2 

dan vitamin yang larut dalam lemak (A,D,E dan K). Dengan keunggulan yang 

dimiliki kolostrum, cukup jelas bahwa bayi yang memperoleh ASI sedini 

mungkin (30 menit sesudah lahir) akan terhindar dari kemungkinan terjadinya 

gangguan pencernaan, infeksi usus dan penyakit lainnya (Rosita, 2008).  

Pemberian kolostrum tidak terlepas dari peran ibu, selain itu juga perlu 

dukungan dari suami. Suami mempunyai peranan yang penting dalam 

keberhasilan dan kegagalan menyusui. Para suami ini berpendapat bahwa 

menyusui adalah urusan ibu dan bayinya. Mereka menganggap cukup 

menjadi pengamat yang pasif saja. Sebenarnya suami mempunyai peranan 

yang sangat menentukan dalam keberhasilan menyusui karena ayah akan 

menentukan kelancaran reflek mengeluarkan ASI (let down reflek) yang 

sangat dipengaruhi oleh keadaan/ emosi ibu (Roesli,2007). 

Suami dapat berperan aktif dalam pemberian ASI terutama kolostrum 

dengan jalan memberikan dukungan secara emosional dan bantuan praktis 

lainnya seperti mengganti popok tau menyendawakan bayi. Dengan 

pengetahuan yang baik mengenai kolostrum dan sikap yang mendukung, akan 

menentukan keberhasilan pemberian kolostrum.  Menurut Dr. William Sears 

“Pengertian dan dukungan suami dalam upaya pemberian ASI adalah suatu 

investasi berharga” (Roesli ,2007). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan dan 

sikap suami dengan pemberian kolostrum pada ibu post partum di RSUD 

Karanganyar?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap suami 

terhadap pemberian kolostrum pada ibu post partum di RSUD 

Karanganyar.  

2. Tujuan khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

a. Tingkat pengetahuan suami ibu post partum mengenai kolostrum di 

RSUD Karanganyar. 

b. Bagaimana sikap suami tibu post partum terhadap pemberian 

kolostrum di RSUD Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dengan adanya publikasi hasil laporan penelitian ilmiah ini. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan : 

1) Suami dan keluarga lebih mengetahui tentang arti penting 

kolostrum bagi bayi baru lahir. 

2) Suami dapat lebih meningkatkan pengetahuan tentang manfaat 

pemberian kolostrum . 

3) Suami dan keluarga menunjukkan sikap yang mendukung 

terhadap pemberian kolostrum bagi bayi baru lahir. 

b. Bagi Instansi rumah sakit 

Hasil laporan karya tulis ilmiah ini dapat digunakan sebagai 

bahan rujukan untuk meningkatkan program pemberian kolostrum 

bagi bayi baru lahir. 

E. Keaslian Penelitian 

Menurut penelusuran kepustakaan penelitian  serupa tentang kolostrum 

telah banyak dilakukan, antara lain : 

1. Rahayu, Sri (2003) dengan judul “Hubungan Pengetahuan, Sikap dan 

Perilaku Suami dengan Praktik Pemberian Asi Eksklusif di Puskesmas 

Pandanaran kota Semarang. Jenis penelitian analitik Cross sectional.  

Populasi penelitian adalah semua suami dari istri yang menyusui bayi 4 

bulan di wilayah Puskesmas Pandanaran dengan teknik pengambilan 

sample random sampling.  Penelitian dari 32 responden dapat diketahui 

tidak ada hubungan antara pengetahuan dan perilaku suami terhadap 
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praktik pemberian ASI secara eksklusif tetapi pada sikap terdapat 

hubungan yang signifikan.  

2. Rahayu (2004) dengan judul “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan 

Pemberian ASI Secara Dini pada Bidan Praktik Swasta di Kabupaten 

Boyolali”.  Jenis penelitian korelasi dengan pendekatan Cross sectional.  

Sampel penelitian adalah ibu bersalin sebanyak 55 orang dan BPS 

sebanyak 19 orang di kawasan kabupaten Boyolali.  Hasil penelitian 

bahwa dukungan keluarga, keadaan fisik ibu, dan tersedia susu formula 

berhubungan dengan pemberian ASI secara dini.Sedangkan factor 

pengetahuan bidan, pengetahuan ibu dan sikap bidan tidak ada hubungan 

dengan pemberian ASI secara dini. 

3. Maryanti ,S.A, (2005) dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

pemberian Kolostrum oleh Ibu Post Partum Suku Madura di Puskersmas 

Sumbersari, Jember, Jawa timur. Jenis penelitian ini adalah non 

eksperimental dengan rancangan deskriptik dan analitik.  Pengambilan 

sample dengan purposive sample. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semakin tinggi (baik) tingkat pengetahuan, sosial budaya yang maju, 

promosi susu formula, dan promosi kolostrum, maka perilaku pemberian 

kolostrum akan semakin baik. 

4. Rumiyati, Eni (2008) dengan judul ”Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu 

menyusui dengan Pemberian ASI Pertama (Kolostrum) di rumah bersalin 

An-Nissa Surakarta”. Jenis penelitian ini korelasi dengan pendekatan 

cross sectional. Sampel penelitian adalah ibu menyusui dan melahirkan 
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di RB.An-Nissa dengan jumlah 30 responden. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan 

pemberian kolostrum. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengetahuan 

 Pengetahuan merupakan hasil “tahu”, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.  Penginderaan 

terjadi melalui pancaindera manusia, yakni: indera penglihatan, 

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

manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2003).  

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). 

 Sebelum orang mengadopsi perilaku baru, di dalam diri seseorang 

tersebut terjadi proses yang berurutan (Rogers,1974 dalam Notoarmodjo, 

2003), yakni: 

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

mengetahui lebih dahulu terhadap stimulus atau objek. 

b. Interest (tertarik) terhadap stimulus, sikap subjek mulai muncul. 

c. Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik tidaknya stimulus 

tersebut bagi dirinya. 

d. Trial, dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai 

dengan apa yang dikehendaki stimulus. 
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e. Adoption, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. 

 Namun demikian dari penelitian selanjutnya Rogers menyimpulkan 

bahwa perubahan perilakua tidak selalu melewati tahap-tahap tersebut di 

atas.  Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mencakup enam 

tingkatan yakni: 

a. Tahu (know), diartikan mengingat suatu materi yang dipelajari 

termasuk mengingat kembali terhadap suatu yang spesifik dari suatu 

bahan yang dipelajari atau rangsang yan diterima. 

b. Memahami (Comprehension), diartikan sebagai suatu kemampuan 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan secara benar. 

c. Aplikasi (application), diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menggunakan materi yang dipelajari pada situasi yang nyata. 

d. Analisis (analysis), adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan 

materi atau suatu objek ke dalam komponen – komponen tapi masih 

dalam satu organisasi tersebut dan masih berkaitan. 

e. Sintesis (Synthesis), menunjukkan pada satu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian – bagian dalam satu bentuk  

keseluruhan yang baru. 

f. Evaluasi (Evaluation), berkaitan dengan kemampuan untuk 

melakukan penilaian terhadap suatu objek. 
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2. Sikap 

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup 

terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu tidak dapat 

langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari 

perilaku yang tetutup (Notoatmodjo, 2003). Newcomb salah satu ahli 

psikologi sosial menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau 

kesediaan untuk bertindak, bukan merupakan pelaksana motif tertentu.  

Sikap merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka. 

Sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yakni: 

a. Menerima (Receiving),diartikan bahwa subjek mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan objek. 

b. Merespon (Responding), diartikan dapat memberikan jawaban bila 

ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan 

sebagai suatu indikasi dari sikap. 

c. Menghargai (Valuing), mendiskusikan dengan orang lain terhadap 

suatu masalah sebagai suatu indikasi. 

d. Bertanggung jawab (Responsible), bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resikonya. 

3. Kolostrum 

Kolostrum adalah cairan emas, cairan pelindung yang kaya zat anti 

infeksi dan berprotein tinggi yang keluar dari hari pertama sampai hari 

ke-4/ke-7 (Roesli, 2007).  Pada hari pertama dan kedua, beberapa ibu 

mengatakan bahwa ASInya belum keluar.  Sebenarnya, meski ASI yang 
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keluar pada hari tersebut sedikit menurut ukuran kita, tetapi volume 

kolostrum yang ada dalam payudara mendekati kapasitas lambung bayi 

yang berusia 1-2 hari.   

Terdapat beberapa keuntungan bagi bayi dari pemberian kolostrum, 

antara lain: 

a. Kolostrum “Cairan emas” yang encer dan seringkali berwarna 

kuning atau dapat pula jernih ini lebih menyerupai darah daripada 

susu, mengandung sel-sel hidup yang menyerupai sel darah putih 

untuk membunuh kuman penyakit. 

b. Merupakan pencahar (pembersih usus bayi) yang membersihkan 

mekonium sehingga mukosa usus bayi baru lahir segera bersih dan 

siap menerima ASI.  Hal ini menyebabkan bayi yang mendapat ASI 

pada minggu ke-1 sering defekasi dan feses berwarna hitam. 

c. Kandungan protein dalam kolostrum jauh lebih tinggi daripada ASI.  

Komposisi ini menguntungkan bayi baru lahir karena dengan 

mendapatkan sedikit kolostrum sudah mendapat protein yang cukup 

banyak dan memenuhi kebutuhan bayi pada minggu pertama.  Pada 

minggu pertama bayi melakukan adaptasi.  Sistem pencernaan bayi 

belum dapat bekerja optimal, sedangkan komposisi protein dalam 

susu formula tiga kali dari ASI.  Keadaan ini sangat merugikan bayi, 

karena protein dalam susu formula adalah protein yang sulit dicerna 

dan akan menjadi beban dalam sistem pencernaan dan peredaran 

darah. 
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d. Kandungan tertinggi dalam kolostrum adalah antibodi yang siap 

melindungi bayi ketika kondisi bayi masih sangat lemah.  

Mengandung zat anti infeksi 10-17 kali lebih banyak dibandingkan 

dengan ASI matur. 

e. Kandungan hidrat arang dalam kolostrum lebih rendah dibandingkan 

ASI matur.  Ini disebabkan oleh aktifitas bayi pada tiga hari pertama 

masih sedikit dan tidak terlalu banyak memerlukan kalori.  Total 

kalori dalam kolostrum hanya 58kal/100ml kolostrum (dalam bentuk 

cairan, pada hari pertama bayi memerlukan 20-30 cc). 

f. Mineral terutama natrium, kalium, dan klorida dalam kolostrum 

lebih tinggi dibandingkan susu matur.  Pada susu formula kandungan 

mineralnya jauh lebih tinggi, misalnya fosfor. Hal ini dapat 

menyebabkan timbunan fosfor yang berlebih dan memudahkan 

terjadinya rangsangan kejang. 

g. Lemak kolostrum lebih banyak mengandung kolesterol dan lisotin 

sehingga bayi sejak dini sudah terlatih mengolah kolesterol.  

Kolesterol ini dalam tubuh bayi membangun enzim yang mencerna 

kolesterol. 

h. Adanya tripsin inhibitor yang mengakibatkan hidrolisis protein di 

dalam usus bayi tidak sempurna. Hal ini sangat menguntungkan bayi 

karena dapat melindungi bayi. Bila ada protein asing yang masuk, 

akan terhambat sehingga tidak menimbulkan reaksi alergi.  

Kekebalan bayi berrtambah dengan volume kolostrum yang 
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meningkat, akibat isapan bayi baru lahir secara terus-menerus.  Hal 

ini mengharuskan bayi segera setelah lahir diberikan kepada ibunya 

untuk ditempelkan ke payudara, agar  bayi dapat sesering mungkin 

menyusu.  Hal kedua yang tidak kalah penting adalah adanya let 

down refleks  pada ibu untuk merangsang pengeluaran kolostrum 

lebih banyak.   

i. Kadar laktosa dalam kolostrum dan ASI tidak jauh berbeda, tapi bila 

dibandingkan dengan susu formula sangat kecil dan kurang dari 

separuhnya. Hal ini disebabkan oleh laktosa dalam kolostrum 

berperan sebagai nutrisi, pemicu adanya faktor bifidus dalam usus 

bayi, dan juga sebagai media pembiakan kuman dan memproduksi 

vitamin yang sangat dibutuhkan bayi baru lahir.  Sistem pencernaan 

bayi baru lahir masih sangat lemah dan belum mampu menghasilkan 

vitamin. 

j. Kandungan asam linoleat ASI enam kali lipat dari susu formula.  

Asam linoleat sangat penting sebagai faktor utama pembentukan sel 

saraf otak.  Oleh karena itu ASI harus diberikan dengan tepat dan 

benar agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. 
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Begitu banyak manfaat yang diberikan kolostrum bagi 

pertumbuhan bayi.  Akan tetapi, di masyarakat masih tumbuh beberapa 

mitos yang menjadi penghalang pemberian kolostrum, antara lain: 

a. ASI hari pertama harus dibuang. Justru ASI yang paling baik adalah 

ASI yang keluar pertama kali karena kandungan kolostrumnya.  

Orang beranggapan bahwa ASI yang pertama (kolostrum) tidak 

bagus hanya karena tidak jernih atau sedikit kekuningan. 

b. Memberikan kolostrum membuat payudara kendor. Mitos ini salah 

akan tetapi berhasil membuat perempuan (terutama mereka yang 

tinggal di kota, dimana kecantikan mendapatkan perhatian lebih) 

ketakutan dan membuat keputusan untuk tidak memberikan 

kolostrum pada bayinya.  Yang harus diketahui bahwa payudara 

membesar karena proses kehamilan bukan kerena memberikan 

kolostrum. Justru dengan memberikan kolostrum payudara akan 

kembali indah. 

c. Kolostrum harus dibuang dulu setelah keluar rumah agar bayi tidak 

gumoh.  Hal ini tidak benar. kolostrum selalu bersih dan 

memperbarui dirinya sendiri.  Jika kolostrum tidak terminum akan 

terserap lagi oleh tubuh dan akan terbentuk  kolostrum baru yang 

siap untuk diberikan ke bayi. 

d. Setelah ke kamar mandi harus membuang kolostrum.  Mitos 

menyebutkan bahwa ibu yang keluar dari kamar mandi 

kolostrumnya dingin sehingga kolostrum harus dibuang terlebih 
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dahulu.  Bila mitos ini dijalankan akan banyak sekali kolostrum yang 

bagus terbuang sia-sia. 

Walaupun pengetahuan kita bertambah dan kita yakin akan 

keunggulan kolostrum dalam membina kesehatan anak, akan tetapi angka 

kejadian dan lama menyusui di seluruh dunia masih saja lebih rendah 

daripada yang kita harapkan. Oleh karena itu diperlukan program laktasi , 

yaitu suatu program multdepartemental yang melibatkan bagian yang 

terkait, agar dihasilkan suatu pelayanan yang komprehensif dan terpadu 

terhadap ibu hamil, ibu menyusui dan bayinya, bahkan seluruh keluarga 

yang mencakup masa prenatal, segera sesudah melahirkan dan sesudah 

ibu dan bayi dipulangkan dari tempat bersalin.  Program Laktasi tersebut 

meliputi: 

a. Bimbingan prenatal 

Komponen pertama ini merupakan dasar dari keberhasilan 

pemberian kolostrum. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan dan 

perawatan payudara yang dilengkapi dengan media cetak sebagai 

sarana pendidikan untuk ibu-ibu serta diberikan pula penyuluhan 

gizi. Keluarga ibu hamil dianjurkan untuk mengikuti kelas “bapak”, 

kelas “ibu”, dan kelas “kakak” yang mengkaji tentang keunggulan 

kolostrum. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan ibu 

dan keluarga mengenai kolostrum dan diharapkan dapat 

meningkatkan pemberian kolostrum kepada bayi. Dukungan 
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keluarga juga diperlukan oleh ibu saat memutuskan untuk  

memberikan kolstrum 

b. Pelayanan pascanatal terarah 

Dalam menentukan keberhasilan komponen ini diperlukan 

petugas kesehatan terutama petugas pelayanan perinatal yang terlatih 

dan mengerti akan seluk beluk proses pemberian kolostrum.  

c. Membuka layanan konsultasi selama 24 jam. 

d. Klinik laktasi  

Di klinik ini, petugas kesehatan, mahasiswa, dilatih dan dapat 

melihat sendiri segala aspek proses pemberian kolostrum. Mereka 

dapat bertemu dengan pasangan ibu dan anak, memeriksa bayi 

secara menyeluruh, memeriksa buah dada ibu dan melakukan 

pengamatan secara seksama cara ibu menyusui bayinya. 

e. Pelayanan untuk Neonatal Intensive Care Unit (NICU) 

Adanya pelayanan untuk NICU membuktikan betapa 

komprehensifnya program laktasi ini.  Bila ada neonatus sakit berada 

dalam keadaan kritis apalagi bayi prematur, tentu kolostrum dengan 

segala keunggulannya sangatlah diperlukan. Tetapi masalahnya 

apakah petugas pelayanan perinatal terhimbau untuk secara sugguh – 

sungguh mengusahakan agar kolostrum tetap tersedia. 

f. Pendidikan petugas kesehatan 

Dalam meningkatkan pemberian kolostrum, masalah utama 

dan prinsipil ialah bahwa ibu-ibu membutuhkan bantuan dan 
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informasi yang mendukung sehingga menambah keyakinan mereka 

bahwa akan dapat memberi nutrisi pada bayinya dengan baik. Pada 

umumnya para ibu mau patuh dan menurut pada petugas kesehatan 

sehingga nasihat yang diberikan oleh ahli kebidanan, dokter anak, 

atau bidan akan diikuti oleh ibu-ibu untuk memberikan kolostrum. 

Terdapat beberapa kendala dalam pemberian kolostrum. Misalnya 

untuk keadaan: 

a. Ibu yang melahirkan dengan sectio secaria 

Ibu setelah mengalami sectio secaria tidak dapat langung 

menyusui bayinya karena masih belum sadar akibat pembiusan.  

Bayi juga akan merasakan efek yang sama karena pembiusan dapat 

dialirkan melalui plasenta. Jika keadaan ibu dan bayi sudah baik 

dimungkinkan untuk memberikan kolostrum dengan bantuan petugas 

kesehatan atau keluarga. 

b. Ibu sakit 

Pada dasarnya ibu yang sedang sakit bukanlah suatu alasan 

untuk tidak memberikan kolostrum. Kolostrum dapat menambah 

kekebalan tubuh bayi  itu sendiri.  Kecuali apabila ibu menderita 

AIDS atau Hepatitis B. Masih terdapat perbedaan pendapat antara 

center for desease control Amerika dengan World Health 

Organization (WHO). Badan Amerika tersebut melarang ibu dengan 

penderita AIDS dan Hepatitis B untuk memberikan kolostrum pada 

bayinya karena dapat menularkan virus kepada bayi.  Akan tetapi 
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WHO memperbolehkan dengan alasan kolostrum mengandung 

Limfosit yang mengandung IgA dan Interferon yang justru dapat 

membunuh virus hepatitis B. Program imunisasi global 

menganjurkan vaksinasi Hepatitis B diberikan segera saat bayi lahir 

atau paling tidak pada 24 jam pasca lahir. WHO tetap menganjurkan 

ibu dengan hepatitis B untuk tetap menyusui eksklusif terutama bagi 

negara berkembang. Sedangkan untuk ibu dengan diabetes sebaiknya 

tetap memberikan kolostrum, namun perlu dimonitor kadar gula 

darahnya. 

c. Bayi kembar 

Ibu akan sedikit kesulitan memberikan kolostrum pada dua 

bayi sekaligus apalagi bagi yang belum berpengalaman. Hal ini 

mungkin saja terjadi, memberikan kolostrum dua bayi sekaligus 

dengan football position. Ibu memegang kedua kepala bayi seperti 

bola dan diletakkan di kedua payudara.  Ibu yang memberikan 

kolostrum pada bayi kembar memerlukan pembantu untuk 

membantu melakukan proses menyusui agar ibu tidak kelelahan. 

d. Bayi Prematur dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

Pada bayi prematur dan BBLR reflek untuk  menelan masih 

sangat lemah.  Oleh karena itu perlu hati-hati dalam pemberian 

kolostrum. Cara yang dapat ditempuh oleh ibu atau tenaga kesehatan 

adalah dengan memeras kolostrum kemudian meminumkannya 
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secara perlahan pada bayi dengan menggunakan sendok. 

(http://www.geocities.com) 

4. Dukungan Suami dalam Pemberian Kolostrum  

Proses pemberian kolostrum merupakan interaksi antara ibu dan 

anak. Pengetahuan dan pengalaman ibu tentang cara memberikan 

kolostrum akan menunjang keberhasilan pemberian kolostrum. Adapun 

sikap dari ibu yang mendukung pemberian kololostrum adalah dengan 

memberikan kolostrum sesegera mungkin dan tidak membuang 

kolostrum. Dalam pemberian kolostrum, berhubungan juga dengan 

dukungan keluarga dan suami. 

Dari berbagai penelitian di Indonesia maupun di luar negeri, 

diketahui banyak suami yang merasa tidak nyaman melihat kegiatan 

menyusui.  Bahkan marah bila istri lebih memilih merawat bayi mereka 

daripada membantu suami. Demi keutuhan rumah tangga akhirnya 

memutuskan untuk  memberikan susu formula bagi bayi yang dapat 

dilakukan oleh siapa saja. Menurut penelitian, hanya 44% ibu yang 

menyusui bayi saat di rumah sakit dan angka ini menurun menjadi 13 % 

setelah 6 bulan persalinan.  Sejumlah 36 % ibu menyatakan suaminya 

merasa tidak nyaman melihat isteri menyusui di muka umum (Rosita, 

2008). Ada juga yang berpendapat kehilangan saat – saat intim bersama 

istri. 

Kenyataan seperti itu justru sangat memprihatinkan mengingat 

dukungan suami pada istri sangat besar pengaruhnya bagi kelancaran 
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produksi kolostrum, karena ada tidaknya dukungan suami akan sangat 

berperan bagi kondisi psikis ibu. Pikiran negatif dari isteri akan membuat 

reflek oksitosin menurun.  Oksitosin inilah yang menentukan keluarnya 

kolostrum. Tanpa oksitosin, kolostrum yang sudah diproduksi tidak dapat 

mengalir. Karena  pikiran negatif si isteri sangat menentukan produksi 

kolostrum. Oleh karena itu, dukungan suami sangat diperlukan. Harus 

dipahami bahwa semakin sedikit pikiran negatif, oksitosinpun semakin 

meningkat. 

Jadi, sudah seharusnya suami dapat memberikan suasana tenang, 

aman bagi sang istri.  Itu dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal kecil 

seperti memijat punggung isteri saat menyusui, menanyakan keadaan 

isteri dan bayi sepulang kantor, turut serta mengganti pokok, dan banyak 

hal kecil lain yang dapat dilakukan tapi berdampak besar pada 

ketenangan pikiran isteri. 

Perlu diketahui pula oleh para suami, sebenarnya bayipun senang 

dirawat ayahnya. Penelitian menunjukkan , saat lapar bayi lebih senang 

digendong oleh ayahnya. Mungkin ia suka mendengar vibrasi nafas 

ayahnya karena lebih enak didengar daripada ibunya. Itu sebabnya bayi 

lebih mudah ditenangkan oleh ayahnya ketika rewel atau menangis, 

daripada ditenangkan oleh ibunya. 

Kalaupun suami tidak memberi dukungan, biasanya disebabkan 

oleh ketidaktahuannya.  Suami tidak mengerti apa yang harus dilakukan 

terhadap isteri. Kalau hal ini terjadi, tidak ada salahnya meminta tolong 

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



 20 

pihak ketiga untuk menerangkan segala sesuatu yang bisa dilakukan 

suami. Dukungan suami juga diperlukan saat ibu kembali bekerja. 

Yakinkan isteri bahwa bayi masih sangat membutuhkan kolostrum. 

Hindari memberi stress tambahan bagi isteri yang sudah banyak 

bebannya. 

5. Mekanisme Pengeluaran Kolostrum  

Terdapat dua hormon terpenting yang berperan dalam laktasi, yaitu 

prolaktin yang merangsang produksi air susu dan oksitosin yang berperan 

dalam penyemprotan (ejeksi) susu. 

a. Prolaktin 

Pengisapan puting payudara oleh bayi menyebabkan 

dilepaskannya impuls aferen melalui kolumna anterolateral korda 

spinalis ke batang otak dan hipotalamus. Hipotalamus kemudian 

mengurangi pelepasan dopmin (yang dahulu disebut sebagai factor 

inhibisi prolaktin) ke dalam sirkulasi portal ke kelenjar hipofisis. 

Hilangnya inhibisi dopamine, menyebabkan terlepasnya prolaktin 

dari sel hipofisis anterior. 

Kadar prolaktin mulai meningkat dalam 10 menit setelah 

pengisapan, memuncak sekitar 30 menit setelah stimulasi awal, 

kemudian secara progresif turun ke kadar basal dalam 3 jam. 

Penundaan sekresi prolaktin setelah pengisapan, menghasilkan 

konsep bahwa peningkatan prolaktin merupakan pesanan untuk 

makanan berikutnya. Stimulasi areola merupakan hal penting bagi 

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



 21 

pelepasan prolaktin. Kecepatan pengeluaran prolaktin dipengaruhi 

oleh frekunsi dan lama pengisapan (Johnston dan Amico,cit 

Coad,2007). 

b. Oksitosin 

Refleks penyemprotan susu (milk ejection reflek), yang 

bertanggung jawab menyalurkan susu dari payudara kepada bayi, 

dikendalikan oleh kadar oksitosin. Oksitosin merangsang sel 

mioepitel sehingga kantung alveolus tertekan, tekanan meningkat, 

duktus memendek dan melebar. Walaupun sekresi oksitosin berada 

di bawah reflek neuroendokrin yang serupa dengan yang terjadi pada 

prolaktin, namun secara fisiologis hormon ini independen. Sintesis 

oksitosin di hipotalamus dan pembebasannya dari lobus posterior 

kelenjar hipofisis, meningkat sebagai respon terhadap tindakan 

memegang bayi, mendengar tangisannya, atau membayangkan 

sedang menyusui serta stimulasi taktil pada putting payudara. 

Oksitosin dibebaskan dalam letupan singkat yang berlangsung 

kurang dari 1 menit sebagai respon terhadap rangsangan. Umumnya, 

respon terbesar adalah terhadap bayi yang menangis sebelum minum 

sehingga pelepasan maksimum oksitosin mungkin terjadi sebelum 

pengisapan dimulai. Saat menyusui terjadi pelepasan oksitosin 

secara berdenyut (McNielly cit Coad, 2007). Tangisan bayi sering 

dapat memicu sekresi oksitosin yang merupakan alasan perawatan 

rooming in, yang mempengaruhi keberhasilan menyusui. 
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Refleks ejeksi susu sangat peka terhadap inhibisi oleh stress 

fisik dan psikologis, misalnya emosi, rasa lelah, rasa malu dan rasa 

khawatir. Sistem limbik, yang mengkoordinasikan respon tubuh 

terhadap emosi, berperan dalam pengeluaran oksitosin. 

Mekanismenya serupa dengan inhibisi pengeluaran oksitosin oleh 

katekolamin serta vasokontriksi adrenergik pembuluh darah 

payudara yang membatasi akses oksitosin ke sel mioepitel. Wanita 

yang mengalami masalah dalam aliran kolostrum-nya sering terbantu 

dengan handuk hangat yang tampaknya membantu aliran darah dan 

akses oksitosin. 

Bayi memperlihatkan dua pola pengisapan yang berbeda. 

Pengisapan nutritif adalah pengisapan lambat dan kontinu, yang 

menyebabkan susu berpindah. Hal ini terjadi pada awal menyusui. 

Pengisapan nonnutritif secara bertahap menggantikan pengisapan 

nutritif seiring dengan progresi menyusui. Pengisapan tipe ini 

ditandai oleh pengisapan ringan cepat yang berselang – seling 

dengan istirahat. Walaupun pengisapan non nutritif tidak banyak 

menyebabkan pemindahan susu, pengisapan ini tetap efektif untuk 

merangsang pelepasan oksitosin. 

Reflek oksitosin lebih rumit dibanding reflek prolaktin. 

Pikiran, perasaan dan sensasi seorang ibu akan sangat mempengaruhi 

reflek ini. Yang dapat meningkatkan pengeluaran kolostrum, antara 

lain : bila melihat bayi, memikirkan bayi dengan penuh kasih 

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



 23 

sayang, mendengar bayi menangis, mencium bayi atau ibu dalam 

keadaan tenang. Sedangkan yang dapat menghambat pengeluaran 

kolostrum antara lain: 

1) Ibu yang sedang bingung dan pikirannya kacau. 

2) Ibu yang khawatir kalau kolostrum nya tidak cukup 

3) Ibu merasa kesakitan saat memberikan kolostrum 

4) Ibu merasa sedih, cemas atau kesal. 

5) Ibu malu untuk memberikan kolostrum 

Hal tersebut tidak terlepas tidak terlepas dari peran seorang 

ayah untuk menjaga agar reflek oksitosin tetap lancar (Roesli, 2007) 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Teori Lawrence Green 

Gambar 2.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

 

 

 

Faktor Predisposisi : 

 Pendidikan Ibu 

 Pengetahuan Ibu 

 Sikap Ibu 

 Tradisi/ kepercayaan/ 

norma sosial 

 

 

 

Faktor Pendukung : 

 Sarana pelayanan 

kesehatan dan 

kemudahan untuk 

tercapainya pemberian 

kolostrum 

 

Faktor Pendorong : 

 Pengetahuan suami 

 Sikap suami 

 Tingkat pendidikan 

suami 

 Sikap dan perilaku 

petugas kesehatan. 

 

 

Praktik /Perilaku 
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C. Kerangka konsep 

 Variabel bebas      

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep      

 

D. Hipotesis 

Terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap suami terhadap pemberian 

kolostrum pada ibu post partum di RSUD Karanganyar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Terikat: 

Pemberian Kolostrum 

Pengetahuan suami 

 

Sikap suami 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik 

observasional. Penelitian analitik adalah  penelitian yang bertujuan untuk 

mencari hubungan antar variabel-variabel. Observasional adalah mengamati 

atau mengukur dan mencatat kejadian yang sedang diteliti dalam sebuah 

lembar observasi yang berisi variabel-variabel yang akan diteliti (Suyanto, 

2008). 

Pendekatan waktu penelitian adalah cross sectional yaitu 

mengumpulkan data sekaligus pada suatu saat, artinya tiap objek penelitian 

hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap suatu 

karakter atau variabel subjek pada saat penelitian (Notoatmodjo,2001). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di RSUD Karanganyar pada bulan Juli 

2009 sampai jumlah sampel terpenuhi. 

 

C. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti (Suyanto, 2008). 

Populasi dalam penelitian ini adalah suami dari ibu partum di RSUD 

Karanganyar pada bulan Juli - Agustus 2009. 
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D. Sampel dan Teknik Sampling 

1. Sampel 

Sampel merupakan sebagian yang diambil dari keseluruhan objek 

penelitian yang dianggap mewakili populasi tersebut (Suyanto, 2008). 

Sampel dalam penelitian ini adalah suami dari ibu postum di RSUD 

Karanganyar pada bulan Juli – Agustus 2009 yang memenuhi kriteria 

inklusi. 

2. Teknik sampling 

Teknik sampling yang akan digunakan accidental sampling, yaitu 

pengambilan sampel yang dilakukan sesaat, sehingga sampel yang 

diperoleh adalah sampel yang ada atau tersedia pada waktu itu. 

 

E. Kriteria Retriksi 

1. Kriteria inklusi: 

a. Suami dari ibu post partum spontan di RSUD Karanganyar  pada hari 

pertama sampai ketujuh. 

b. Ayah dari bayi dengan BBL 2500-4000 gr. 

c. Ayah dari bayi yang tidak mengalami asfiksia, sianosis atau gejala 

sesak nafas. 

d. Suami dan ibu post partum bersedia menjadi responden secara 

tertulis. 
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2. Kriteria eksklusi: 

a.   Suami dari ibu yang melahirkan dengan secsio secaria. 

b. Ayah dari bayi lahir dengan kelainan kongenital yang tidak 

memungkinkan bayi untuk menyusui, seperti :labiopalato 

skisis, atresia ani, hidrosefalus, dll. 

c. Suami dari ibu post partum dengan penyakit AIDS, Hepatitis 

 

F. Definisi Operasional 

1. Variabel bebas 

Tingkat pengetahuan suami merupakan hasil dari tahu setelah 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek, dalam hal ini pengetahuan 

tentang kolostrum. Pengetahuan suami mengenai kolostrum diukur dengan 

instrumen berupa kuesioner, dengan kategori (Arikunto, 2002). Untuk 

mengukut tingkat pengetahuan menggunakan model Gutmann  dengan 

jawaban “benar” dan “salah”, jika jawaban menjawab benar mendapat nilai 

1 dan jika menjawab salah mendapat nilai o, kemudian diordinalkan dalam 

kategori sebagai berikut: 

a. Pengetahuan tidak baik bila <40% jawaban benar. 

b. Pengetahuan kurang baik bila 40% - 55% jawaban benar. 

c. Pengetahuan cukup baik bila 56% - 75% jawaban benar. 

d. Pengetahuan baik bila 76% - 100% jawaban benar. 

Sikap suami merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih 

tertutup terhadap suatu stimulus atau objek, dalam hal ini mengenai 
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pemberian kolostrum. Penilaian terhadap sikap berdasarkan kuesioner 

yang menggunakan prinsip skala likert yang berisikan sikap yang 

mendukung tentang praktik pemberian kolostrum/ASI eksklusif. 

Pertanyaan dalam kuesioner ini terdiri dari pertanyaan favourable 

(positif) dan unfavourable (negatif).   

Penyekoran data untuk item favourable adalah: 

a. SS :Sangat Setuju  :4 

b. S  :Setuju   :3 

c. TS :Tidak Setuju  :2 

d. STS :Sangat Tidak Setuju :1 

Penyekoran data untuk item unfavourable adalah: 

a. SS :Sangat Setuju  :1 

b. S  :Setuju   :2 

c. TS :Tidak Setuju  :3 

d. STS :Sangat Tidak Setuju :4 

Nilai dari hasil pengukuran dengan skala likert kemudian 

diordinalkan dalam kategori sebagai berikut: 

a. Sangat lemah bila 0 – 20% 

b. Lemah bila 21 – 40% 

c. Cukup bila 41 – 60% 

d. Kuat bila 61 – 80% 

e. Sangat kuat bila 81 – 100% 
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2.   Variabel terikat 

  Pemberian kolostrum adalah ibu yang memberikan kolostrum pada 

bayi yang keluar pada hari pertama sampai hari ke-4/ke-7. Pemberian 

kolostrum diukur dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner 

dengan kategori : 

 a.   Memberikan   :jawaban untuk pertanyaan “ya” 

 b.   Tidak memberikan :jawaban untuk pertanyaan “tidak” 

      Pemberian kolostrum diukur dengan menggunakan skala nominal 

 

G. Instrumen 

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner yang diberikan kepada suami dan ibu.  Kuesioner 

mengenai pengetahuan dan sikap diberikan kepada suami sedangkan 

kuesioner untuk pemberian kolostrum diberikan kepada ibu.   

Untuk menghitung uji validitas item soal tingkat pengetahuan suami 

menggunakan teknik korelasi Point Biserial dikarenakan datanya dikotomi. 

Adapun untuk pengujian tes teknik korelasi Point Biserial dengan rumus: 

 p

p

S

MM
r

x

xi
pbis









 


1
   

(Saifuddin Azwar, 2007: 19) 

dengan: 

pbisr
 
= koefisien korelasi point biserial. 

Mi     = mean skor x dari seluruh subyek yang mendapat angka 1 pada 

variabel dikotomi i 

Mx     =  mean skor dari seluruh obyek 
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Sx    = deviasi standar skor x 

P    = proporsi subyek yang mendapat angka 1 pada variabel dikotomi 

I     =  skor pada variabel dikotomi 

Tingkat hubungan dinyatakan sebagai koefisien-koefisien yang 

dihitung berdasarkan dua kelompok nilai.  Jika dua variabel sangat erat 

hubungannya, maka koefisien korelasi mendekati +1,00 atau -1,00  hasil 

selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel validitas untuk mengetahui apakah 

instrumen tersebut valid atau tidak. Item dinyatakan valid jika hitung tabelr r  

pada taraf signifikansi 5%. 

Reliabilitas diujikan untuk tingkat pengetahuan suami tentang 

pemberian kolostrum menggunakan rumus KR-20 yaitu: 








 













2

xs

p)p(1
1

1k

k
20KR  

dimana: 

k  : banyaknya item dalam tes 

sx
2
 : variasi skor tes 

p : 
N

1 nilaimendapat  yangsubjek  banyaknya
 

(Azwar, 2007: 19) 

Sedangkan untuk mengukur mengenai sikap suami menggunakan 

kuesioner. Untuk mengukur validitas item soal sikap suami menggunakan 

teknik korelasi Product Moment yaitu: 

rxy =

})Y(YN}{)X(XN{

Y)(X)()XY( N

2222   
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dimana: 

rxy  : Koefisien korelasi 

∑X : Jumlah skor item X 

∑Y : Jumlah skor item Y 

N : Jumlah responden 

(Notoatmodjo, 2002: 131) 

Pengujian yang digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai 

validitas suatu item, yaitu dengan membandingkan statistik 
pbr  (rhitung) 

dengan nilai rtabel dan tingkat signifikansi (0.05). Kriteria pengambilan 

keputusan yang dipergunakan adalah jika nilai rhitung lebih besar dari rtabel, 

maka item pernyataan dinyatakan valid. 

Untuk mengukur reliabilitas item soal sikap suami menggunakan 

rumus Alpha Cronbah: 






















2

2

1
1ki

r

t
S

i
Sk  

dimana: 

r1 =  Reliabilitas internal seluruh instrumen 

k = mean kuadrat antara subjek 


2
i

S  = jumlah mean kuadrat kesalahan 

2
t

S  = varian total 

(Sugiyono, 2007: 359) 
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Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai alpha minimal 0,7 (Riwidikdo, 

2007). 

 

H. Jalannya Penelitian 

1. Tahap persiapan meliputi : 

a. Pengajuan judul 

b. Penyusunan proposal 

c. Permohonan izin penelitian 

2. Tahap pelaksanaan meliputi : 

a. Melaksanakan penelitian pendahuluan untuk uji validitas dan 

reliabilitas instrumen dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 20 

responden 

b. Melaksanakan penelitian kepada 30 responden dengan membagikan 

kuesioner yang telah valid dan reliabel 

c. Setelah data primer diperoleh, langsung melakukan koding semua 

hasil data dan verifikasi. 

d. Mengkoding kembali semua data sebelum memulai analisis 

3. Tahap penyelesaian 

Setelah semua data terkoding, kemudian dilaksanakan analisis untuk 

mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap suami terhadap pemberian 

kolostrum. 
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Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : 

1. Penelitian dimulai dengan mengurus perizinan ke Badan Kesbang Pol 

dan Linmas kemudian dilanjutkan perizinan ke RSUD Karanganyar 

2. Peneliti melakukan studi pendahuluan  untuk uji validitas dan reliabilitas 

instrumen di RSUD Karanganyar. 

3. Peneliti melakukan identifikasi calon responden dan penentuan sampel. 

4. Peneliti membagikan kuesioner kepada responden dengan cara datang ke 

RSUD Karanganyar. 

 

I. Analisis Data 

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan menggunakan 

program komputer SPSS (Statistical Package for Social Science ). 

Proses pengolahan data penelitian 

1. Pemeriksaan data (editing). 

Melakukan koreksi terhadap data-data yang akan diperoleh peneliti. 

Unsur-unsur yang dilihat dalam kegiatan ini adalah kelengkapan jawaban. 

2. Pemberian kode (coding) 

Merupakan upaya memberikan kode terhadap hasil dari data yang 

didapat dari kuesioner dengan penjelasan sebagai berikut : 

a. Tingkat Pengetahuan 

Kode 1 : Tidak baik 

Kode 2 : Kurang baik 
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Kode 3 : Cukup baik 

Kode 4 : Baik 

b.   Sikap 

Kode 1 : Sangat lemah  

Kode 2 : Lemah bila  

Kode 3 : Cukup bila 

Kode 4 : Kuat bila  

Kode 5 : Sangat kuat bila  

3. Transfering 

  Proses memindahkan data tabel ke lembar tabel yang dipersiapkan. 

4.    Menyusun data (Tabulatingi) 

  Proses menghitung data-data hasil observasi dan kuesioner yang 

sudah diberi kode serta serta dimasukkan ke dalam tabel. 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan : 

a. Analisis Univariat 

Analisis  Univariat adalah menganalisis tiap variable penelitian 

yang ada secara deskriptif dengan tabel distribusi frekuensi 

(Notoatmodjo, 2002).  Varibel yang dianalisis secara univariat 

meliputi pendidikan, umur, pekerjaan, dengan rumus:               

P = __ _n______ x 100% 

          N 
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Dimana : 

P : Persentase 

n : Jumlah responden 

N : Jumlah total responden 

      (Sugiyono, 2006) 

b.   Analisis Bivariat 

Setelah data dari hasil penelitian terkumpul selanjutnya akan 

dilakukan anlisis dengan SPSS dengan menggunakan rumus chi 

Kuadrat untuk mengetahui hubungan antar variabel. Menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

X
2
 =  (O-E)

2 

          E 

Keterangan : 

X : chi square 

O : Frekuensi observasi 

E : Frekuensi harapan /ekspektasi 

Tingkat signifikasi data uji chi square adalah 5%, dimana X
2
 hitung 

> X
2
 tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 

bebas dengan variable terikat (Eko Budiarto, 2002). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Karakteristik Responden 

1. Umur 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

No. Umur Frekuensi Persen (%) 

1. 25-30 12 40,00 

2. 31-35 11 36,67 

3. 36-40 5 16,67 

4. > 40 2 6,67 

Total 30 100 

Sumber: Data Primer Juli - Agustus 2009 

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa responden 

paling banyak berumur antara 25-30 tahun, yaitu sebanyak 12 responden 

(40%) sedangkan paling sedikit berumur > 40 tahun, yaitu 2 responden 

(6,67%).  

2. Pendidikan  

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Frekuensi Persen (%) 

1. Sarjana 1 3,33 

2. SMA sederajat 8 26,67 

3. SLTP 10 33,33 

4. SD 11 36,67 

Total 30 100 

Sumber: Data Primer Juli – Agustus 2009 
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Berdasarkan tabel 4.2 tersebut dapat diketahui 11 responden 

(36,67%) dengan pendidikan sekolah dasar, 10 responden (33,33%) 

dengan pendidikan SLTP, 8 responden (26,67) dengan pendidikan SMA 

sederajat serta 1 responden (3,33%) dengan pendidikan sarjana (S1). 

3. Pekerjaan 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No. Pekerjaan Frekuensi Persen (%) 

1. PNS 2 6,67 

2. Swasta 17 56,67 

3. Buruh 11 36,67 

Total 30 100 

Sumber: Data Primer Juli – Agustus 2009 

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden bekerja pada sektor swasta, yaitu 17 responden (56,67%) dan 

yang paling sedikit bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), yaitu 2 

responden (6,67%).  

4. Pengetahuan Suami tentang Kolostrum 

Tabel 4.4 Distribusi Pengetahuan Suami tentang Kolostrum 

No. Tingkat Pengetahuan Frekuensi Persen (%) 

1. Baik 20 66,7 

2. Cukup baik 8 26,7 

3. Kurang baik 1 3,3 

4. Tidak baik 1 3,3 

Total 30 100 

Sumber: Data Primer Juli – Agustus 2009 

Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa pengetahuan 

suami tentang kolostrum mayoritas baik, yaitu sebanyak 20 responden 
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(66,7%), dan yang paling sedikit dengan pengetahuan kurang baik dan 

tidak baik, yaitu masing-masing 1 responden (3,3%). 

5. Sikap Suami dalam Pemberian Kolostrum 

Tabel 4.5 Distribusi Sikap Suami dalam Pemberian Kolostrum 

No. Sikap Frekuensi Persen (%) 

1. Sangat kuat 7 23,3% 

2. Kuat 19 63,3 

3. Cukup  4 13,3 

Total 30 100 

Sumber: Data Primer bulan Juli - Agustus tahun 2009 

Berdasarkan Tabel 4.5 tersebut dapat diketahui bahwa suami 

mayoritas mempunyai sikap yang kuat (baik) dalam pemberian 

kolostrum, yaitu sebanyak 19 responden (63,3%) serta yang paling 

sedikit sikap yang cukup dalam pemberian kolostrum, yaitu 4 responden 

(13,3%). 

6. Praktik Pemberian Kolostrum oleh Istri 

Tabel 4.6 Distribusi Praktik Pemberian Kolostrum Istri  

No. Praktik Frekuensi Persen (%) 

1. Ya, memberikan 14 46,7 

2. Tidak, tidak diberikan 16 53,3 

Total 30 100 

Sumber: Data Primer Juli - Agustus tahun 2009 

Berdasarkan Tabel 4.6 tersebut dapat diketahui 14 responden 

(46,7%) istrinya memberikan kolostrum pada bayinya dan 16 responden 

(53,3%) istrinya tidak memberikan kolostrum. 
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B. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Pengetahuan suami tentang kolostrum dengan pemberian 

kolostrum. 

Tabel 4.7 Hubungan Pengetahuan suami dengan pemberian 

kolostrum 

               Pemberian kolostrum 

Pengetahuan 

Ya 

memberikan 

Tidak 

diberikan 

Jumlah 

Baik  10 10 20 

Cukup baik 3 5 8 

Kurang baik 1 0 1 

Tidak baik 0 1 1 

Total 14 16 30 

Sumber: Hasil olah data SPSS 15.00 

Dari data di atas dapat diketahui suami dengan pengetahuan 

tentang kolostrum yang baik, sebanyak 20 responden dimana: 10 

responden istrinya memberikan kolostrum dan 10 responden istrinya 

tidak memberikan kolostrum. Suami dengan pengetahuan cukup baik 

yaitu sebanyak 8 responden dengan 3 responden istrinya memberikan 

kolostrum dan 5 responden istrinya tidak memberkan kolostrum.  Suami 

dengan pengetahuan yang kurang baik sebanyak 1 responden istrinya 

memberikan kolostrum pada bayinya. Suami dengan pengetahuan yang 

tidak baik sebanyak 1 responden istrinya tidak memberikan kolostrum. 

Hasil uji statistik dengan menggunakan SPSS versi 15 didapat hasil 

uji  chi square didapatkan hasil X
2 

hitung = 2,337 p = 0,498 derngan 

derjata kebebasan (df/dk) = 3.  Karena X
2 

hitung (2,337) < X
2 

tabel 

(7,518) dan p > 0,05 dapat disimpulkan tidak hubungan antara 

pengetahuan suami tentang kolostrum dengan praktik pemberian 

kolostrum. 
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2. Hubungan Sikap Suami dengan Pemberian Kolostrum. 

Tabel 4.8 Hubungan Sikap Suami dengan Pemberian Kolostrum 

               Pemberian kolostrum 

Sikap 

Ya 

memberikan 

Tidak 

diberikan 

Jumlah 

Sangat kuat 3 4 7 

Kuat  9 10 19 

Cukup 2 2 4 

Total 14 16 30 

Sumber: Hasil olah data SPSS 15.00 

Dari data di atas dapat diketahui suami sikap yang sangat kuat, 

sebanyak 7 responden dimana: 3 responden istrinya memberikan 

kolostrum dan 4 responden istrinya tidak memberikan kolostrum. Suami 

dengan sikap yang kuat yaitu sebanyak 19 responden dengan 9 responden 

istrinya memberikan kolostrum dan 10 responden istrinya tidak 

memberkan kolostrum.  Suami dengan sikap yang cukup yaitu sebanyak 

4 responden dengan 2 responden istrinya memberikan kolostrum dan 2 

responden istrinya tidak memberkan kolostrum. 

Hasil uji statistik dengan menggunakan SPSS versi 15 didapat hasil 

uji  chi square didapatkan hasil X
2 

hitung = 0,062 p = 0,969 derngan 

derjata kebebasan (df/dk) = 2.  Karena X
2 

hitung (0,062) < X
2 

tabel 

(5,991) dan p > 0,05 dapat disimpulkan tidak hubungan antara sikap 

dengan pemberian kolostrum. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan 

Hasil penelitian pada tabel 4.1 menunjukkan 12 responden (40%) 

berumur 24-30 tahun, 11 responden (36,67%) berumur 31-35 tahun,  5 

responden (16,67%) berumur 36-40 tahun, serta 2 responden (6,67%) 

berumur di atas 40 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan responden adalah 

suami istri muda (keluarga muda), hanya sedikit yang berumur di atas 40 

tahun. Tabel 4.2 Berdasarkan tabel 4.2 tersebut dapat diketahui 11 responden 

(36,67%) dengan pendidikan sekolah dasar, 10 responden (33,33%) dengan 

pendidikan SLTP, 8 responden (26,67) dengan pendidikan SMA sederajat 

serta 1 responden (3,33%) dengan pendidikan sarjana (S1). Hasil pengamatan 

ini menunjukkan sebagian besar responden baru sampai pada tingkat 

pendidikan dasar (wajib belajar 9 tahun). Pendidikan yang minim akan 

berpengaruh pada jenis pekerjaan, tabel 4.3 menunjukkan tersebut dapat 

diketahui bahwa mayoritas responden bekerja pada sektor swasta, yaitu 17 

responden (56,67%), 11 responden (36,67%) bekerja sebagai buruh 2 

responden (6,67%) bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Dilihat dari 

karaktristik umum dapat digeneralisai responden adalah golongan menengah 

ke bawah. berikut ini akan diuraikan tingkat pengetahuan dan sikap suami 

terkait dalam praktik pemberian kolostrum. 
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1. Hubungan Pengetahuan suami dengan pemberian kolostrum 

Tabel 4.4 menunjukkan 20 responden (66,7%) dengan pengetahuan 

yang baik, 8 responden (26,7%) dengan pengetahuan yang cukup baik, 1 

responden (3,3%) dengan pengetahuan kurang baik, serta 1 responden 

(3,3%) dengan pengetahuan yang tidak baik. Tetapi pada praktiknya 

belum tentu suami dengan pengetahuan baik akan memberikan dukungan 

kepada istrinya untuk memberikan kolostrum. Penelitian Rosita  (2008) 

mengungkapkan dari berbagai penelitian di Indonesia maupun di luar 

negeri, diketahui banyak suami yang merasa tidak nyaman melihat 

kegiatan menyusui.   

Tabel 4.7 menjelaskan hubungan antara pengetahuan suami dengan 

pemberian kolostrum, dapat diketahui suami dengan pengetahuan tentang 

kolostrum yang baik, sebanyak 20 (66,7%) responden dimana: 10 

(33,3%) responden istrinya memberikan kolostrum dan 10(33,3%) 

responden istrinya tidak memberikan kolostrum. Suami dengan 

pengetahuan cukup baik yaitu sebanyak 8 (26,7%) responden dengan 3 

(10%) responden istrinya memberikan kolostrum dan 5 (16,7%) 

responden istrinya tidak memberkan kolostrum.  Suami dengan 

pengetahuan yang kurang baik sebanyak 1 (3,3%) responden istrinya 

memberikan kolostrum pada bayinya. Suami dengan pengetahuan yang 

tidak baik sebanyak 1 (3,3%) responden istrinya tidak memberikan 

kolostrum. 
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Hasil penelitian tabel 4.7 menunjukkan suami dengan pengetahuan 

baik belum tentu istrinya memberikan kolostrum pada bayinya. Persoalan 

ini sangat kompleks. Masih terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

pemberian kolostrum seperti pengetahuan ibu, faktor tenaga kesehatan 

dan budaya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Eni Rumiyati 

(2008) menunjukkan bahwa terhadapat hubungan antara pengetahuan ibu 

dengan pemberian kolostrum. Sosial budaya yang maju juga akan 

semakin meningkatkan pemberian kolostrum (Maryanti, 2005) 

Menurut peneliti, faktor tenaga kesehatan juga berpengaruh 

terhadap pemberian kolostrum. Hal ini berkaitan dengan penyediaan 

sarana dan prasarana serta motivasi yang tinggi bagi tenaga kesehatan 

untuk memberikan kolostrum bagi bayi.  Sarana dan prasarana misalnya 

dengan adanya pojok laktasi dan selebaran mengenai arti penting 

kolostrum bagi ibu. Pada umumnya para ibu mau patuh dan menurut 

pada petugas kesehatan, sehingga nasihat yang diberikan oleh tenaga 

kesehatan akan diikuti oleh ibu (Rosita, 2008) 

Bagi masyarakat umum menurut Rusli (2007): ASI hari pertama 

harus dibuang. Orang beranggapan bahwa ASI yang pertama tidak bagus 

hanya karena tidak jernih atau sedikit kekuningan, memberikan 

kolostrum membuat payudara kendor, kolostrum harus dibuang dulu 

setelah keluar rumah agar bayi tidak gumoh.  Setelah ke kamar mandi 

harus membuang kolostrum.  Mitos menyebutkan bahwa ibu yang keluar 

dari kamar mandi kolostrumnya dingin sehingga kolostrumnya harus 
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dibuang terlebih dahulu.  Bila mitos ini dijalankan akan banyak sekali 

ASI yang bagus terbuang sia-sia. 

Hasil uji statistik juga menguatkan dugaan bahwa pengetahuan 

tidak berhubungan dengan pemberian kolostrum. Hasil uji statistik 

dengan menggunakan SPSS versi 15 didapat menunjukkan X
2 

hitung 

(2,337) < X
2 

tabel (7,518) dan p > 0,05 dapat disimpulkan tidak  terdapat 

hubungan antara pengetahuan suami tentang kolostrum dengan praktik 

pemberian kolostrum. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sri Rahayu (2003). 

2. Hubungan sikap suami dengan pemberian kolostrum  

Tabel 4.5 menunjukkan  suami mayoritas mempunyai sikap yang 

kuat (baik) dalam pemberian kolostrum, yaitu sebanyak 19 responden 

(63,3%),  7 responden (23,3%) mempunyai sikap yang sangat kuat serta 

yang paling sedikit sikap yang cukup dalam pemberian kolostrum, yaitu 

4 responden (13,3%). Hasil penelitian ini menunjukkan suami bersikap 

baik dalam hal pemberian kolostrum . Suami juga sudah mengetahui 

fungsi dan manfaat dari kolostrum . 

Tabel 4.8 menunjukkan gambaran dari hasil penelitian tentang 

hubungan sikap suami dengan pemberian kolostrum. Dari tabel 4.8 dapat 

diketahui suami sikap yang sangat kuat, sebanyak 7 responden (23,3%) 

dimana: 3 responden(10%) istrinya memberikan kolostrum dan 4 

responden (13,3%) istrinya tidak memberikan kolostrum. Suami dengan 

sikap yang kuat yaitu sebanyak 19 responden (63,3%) dengan 9 
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responden (30%) istrinya memberikan kolostrum dan 10 responden 

(33,3%) istrinya tidak memberikan kolostrum.  Suami dengan sikap yang 

cukup yaitu sebanyak 4 responden (13,3%) dengan 2 responden (6,7%) 

istrinya memberikan kolostrum dan 2 responden (6,7%) istrinya tidak 

memberikan kolostrum. 

Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa sikap suami yang 

baik tidak menjamin istri untuk segera memberikan kolostrum. Selain 

tabel 4.8,  hasil uji statistik dengan menggunakan SPSS versi 15 didapat 

hasil uji  X
2 

hitung (0,062) < X
2 

tabel (5,991) dan p > 0,05 menunjukkan 

tidak adanya hubungan antara sikap suami dengan pemberian kolostrum. 

Dalam hal pemberian kolostrum faktor dari ibu pengaruhnya sangat 

kuat.  Hasil penelitian UNICEF (2003) mengatakan di beberapa negara 

Asia Tenggara, ada praktik-praktik tradisional yang tidak mendukung 

pemberian kolostrum. Juga terjadi beberapa praktik tradisional yang 

membubuhkan bahan manis pada mulut bayi baru lahir pada saat/segera 

setelah dilahirkan atau pada masa neonatal terbukti merugikan kesehatan 

bayi baru lahir. Praktik-praktik tersebut akan mengurangi/menghilangkan 

keuntungan pemberian kolostrum. Bila mitos ini dijalankan akan banyak 

sekali kolostrum yang bagus terbuang sia-sia. Penelitian ini dilakukan di 

daerah pedesaan sehingga dimungkinkan budaya tersebut di atas, masih 

ada yang mempraktikkannya. 

Untuk mengurangi praktik-praktik yang berbahaya ini bidan harus 

membina hubungan baik dengan ibu dan anggota keluarga lainnya. Yang 
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paling penting adalah memastikan bahwa para tokoh masyarakat 

memahami keuntungan pemberian kolostrum, terutama manfaat dari 

pemberian kolostrum. Dengan cara ini tokoh masyarakat diharapkan 

dapat merubah praktik-praktik yang dapat menghambat pemberian 

kolostrum bagi bayi baru lahir. 

Pada kenyataanya, walaupun ibu-ibu menyusui bayi mereka, 

namun pengaruh kebiasaan yang kurang menunjang pemanfaatan 

kolostrum secara optimal seperti pemberian makanan tambahan pada 

bayi baru lahir dan pemberian minuman pengganti kolostrum, dengan 

alasan kolostrum belum keluar. Terdapat juga ibu-ibu yang belum 

mengerti tentang cara pemberian dan kapan waktu yang tepat 

memberikan makan pendamping ASI. Banyak ibu beranggapan bahwa 

bayi yang menangis setelah diberikan kolostrum, menandakan bahwa 

bayi masih lapar dan kolostrum saja tidak cukup. Hal ini didorong juga 

oleh budaya dari keluarga terdahulu, yang memberikan makanan seperti 

pisang pada bayi baru lahir agar bayi berhenti menangis. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menyadari banyak sekali keterbatasan-

keterbatasan yang peneliti alami pada waktu penelitin ini. Pertama adalah 

keterbatasan sampel, peneliti menyadari jumlah sampel masih terlalu sedikit 

sehingga kurang representatif sehingga ke depan mengharapkan penelitian 

lain untuk melakukan penelitian dengan sampel yang banyak dan cakupan 

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



 48 

yang lebih luas. Kedua adalah keterbatasan variabel yang diteliti. Peneliti 

menyadari masih banyak sekali faktor-faktor yang terkait permasalahan 

kolostrum, sehingga harapkan kedepan dalam penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan penelitian dengan variabel yang lebih kompleks.
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. KESIMPULAN 

Hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

pengetahuan dan sikap suami dalam pemberian kolostrum, dapat diambil 

keseimpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan suami tentang kolostrum mayoritas baik, yaitu sebanyak 20 

responden (66,7.%). 

2. Mayoritas suami mempunyai sikap yang kuat (baik) dalam pemberian 

kolostrum, yaitu sebanyak 19 responden (63,3%). 

3. X
2 

hitung (2,337) < X
2 

tabel (7,518) dan p > 0,05membuktkan tidak ada 

hubungan antara pengetahuan suami tentang kolostrum dengan 

pemberian kolostrum. 

4. X
2 

hitung (0,062) < X
2 

tabel (5,991) dan p > 0,05 menunjukkan tidak 

adanya hubungan antara sikap suami dengan pemberian kolostrum. 

B. SARAN 

Dari hasil penelitian ini diharapkan: 

1. Penyuluhan bagi ibu, keluarga dan tokoh masyarakat mengingat 

kesuksesan pemberian kolostrum tidak hanya berasal dari faktor suami 

2. Memberikan penyuluhan kepada suami untuk melakukan tindakan nyata 

dalam memberikan motivasi dalam pemberian kolostrum 
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Lampiran  

KUESIONER MENGENAI SIKAP SUAMI 

Berilah tanda  (centang), untuk jawaban yang sesuai dengan pilihan anda 

SS :Sangat setuju 

S :Setuju 

TS :Tidak setuju 

STS :Sangat tidak setuju 

 

No Pertanyaan SS S TS STS 

1. Ayah menganjurkan ibu untuk memberikan 
kolostrum/susu jolong kepada bayinya 

    

2 Ayah mengambil alih pekerjaan ibu bila ibu 
sedang memberikan kolostrum / susu jolong. 

    

3. Ayah mau menerima bila ibu tidak mengerjakan 
tugas karena memberikan kolostrum 

    

4. Ayah akan marah bila ibu tidak memberikan teh/ 
kopi dikarenakan sedang memberikan kolostrum 

    

5 Ayah keberatan bila ibu memberikan kolostrum 
karena akan merusak keindahan bentuk payudara 
ibu. 

    

6. Setiap pulang kerja, ayah selalu menanyakan 
apakah bayinya sudah diberi kolostrum. 

    

7. Ayah keberatan bila ibu memberikan kolostrum 
dimuka umum, sekalipun bayi sedang haus. 

    

8. Ayah memijit punggung ibu ketika ibu sedang 
memberikan kolostrum 

    

9. Ayah meluangkan sedikit waktu untuk menunggui 
ibu ketika sedang memberikan kolostrum 

    

10. Ayah marah bila ibu belum menyiapkan keperluan 
kerjanya karena sedang memberikan kolostrum 

    

11. Ayah tidak perlu tahu tentang keuntungan 
kolostrum karena itu adalah urusan ibu 

    

12 Ayah bersikap acuh tak acuh melihat ibu sedang 
memberikan kolostrum 

    

13 Ayah tidak perlu menjaga kestabilan emosi ibu 
ketika ibu sedang dalam tahap awal memberikan 
kolostrum 

    

14 Ayah menganjurkan pada ibu untuk memberikan 
makanan tambahan bagi bayi yang berumur 1-4 
hari 

    

15 Ayah tidak perlu memberikan dukungan pada ibu 
untuk memberikan kolostrum 

    

16 Ayah berusaha mengurangi beban pikiran ibu,     
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ketika ibu masih dalam tahap awal memberikan 
kolostrum 

17 Ayah mengkondisikan situasi yang aman, ketika 
ibu sedang memberikan kolostrum. 

    

18 Ayah melarang ibu memberikan kolostrum karena 
kolostrum yang berwarna kuning adalah ASI kotor 

    

19 Ayah melarang ibu memberikan kolostrum     

KUESIONER TINGKAT PENGETAHUAN SUAMI TENTANG KOLOSTRUM 

(SUSU JOLONG) 

Berilah tanda  (centang), untuk jawaban yang sesuai dengan pilihan anda 

No 

 

Pertanyaan Benar Salah 

1. ASI yang pertama kali keluar berwarna kekuningan dan 

agak kental disebut kolostrum / susu jolong 
  

2 

. 

Warna kuning pada kolostrum/ susu jolong menandakan 

bahwa ASI kotor 
  

3. Bayi baru lahir belum cukup kebutuhan gizinya, bila 

hanya diberi kolostrum saja 
  

4. Bayi baru lahir diberi kolostrum sesegera mungkin   

5. Apabila bayi baru lahir sering menangis, perlu diberikan 

makanan tambahan 
  

6. Pemberian kolostrum / susu jolong dapat meningkatkan 

kecerdasan 
  

7. Ibu tetap melatih bayi untuk menyusu meskipun 

kolostrum / susu jolong belum keluar 
  

8. Keadaan psikis ibu mempengaruhi pengeluaran kolostrum 

/ susu jolong 
  

9. Kolostrum (susu jolong) mengandung zat yang 

menyebabkan bayi tidak mudah terkena penyakit 
  

10. 

 

Semakin sering bayi disusui, produksi kolostrum / susu 

jolong semakin lancar. 
  

11. Bayi yang baru lahir bila diberi makanan tambahan seperti 

bubur formula, susu formula, pisang / nasi yang 

dihaluskan dapat membahayakan bayi. 

  

12. Memberikan kolostrum segera setelah melahirkan adalah 

tindakan tepat meskipun kolostrum belum keluar 
  

13. Menyusui segera setelah bayi lahir dapat merangsang 

produksi pengeluaran kolostrum serta mempercepat 

pengembalian rahim ke bentuk semula. 

  

14. Stress yang terjadi pada ibu dapat mempengaruhi 

pengeluaran kolostrum / susu jolong 
  

15. Kolostrum (susu jolong) mengandung lebih banyak 

antibody / zat kekebalan yang diperlukan oleh bayi 
  

16 Menyusui bayi yang tepat yaitu menunggu setelah 

kolostrum / susu jolong keluar 
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17 

 

Memberikan kolostrum/susu jolong pada bayi akan 

membuat bayi sakit 
  

18. Kolostrum / susu jolong banyak mengandung banyak 

vitamin yang diperlukan oleh bayi. 
  

19. Memberikan kolostrum / susu jolong pada bayi akan 

membuat payudara ibu menjadii jelek 
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Lampiran 

Hasiil Uji Statistik dengan Chi Square 

 

Case Processing Summary

30 100.0% 0 .0% 30 100.0%
Pengetahuan *

PemberianKolostrum

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
 

Pengetahuan * PemberianKolostrum Crosstabulation

1 0 1

3.3% .0% 3.3%

0 1 1

.0% 3.3% 3.3%

5 3 8

16.7% 10.0% 26.7%

10 10 20

33.3% 33.3% 66.7%

16 14 30

53.3% 46.7% 100.0%

Count

% of  Total

Count

% of  Total

Count

% of  Total

Count

% of  Total

Count

% of  Total

Tidak baik

Kurang baik

Cukup baik

Baik

Pengetahuan

Total

Tidak Ya

PemberianKolostrum

Total

 
 

Chi-Square Tests

2.377a 3 .498

3.144 3 .370

.288 1 .592

30

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

6 cells (75.0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is .47.

a. 
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Case Processing Summary

30 100.0% 0 .0% 30 100.0%
Sikap *

PemberianKolostrum

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
 

Sikap * PemberianKolostrum Crosstabulation

2 2 4

6.7% 6.7% 13.3%

10 9 19

33.3% 30.0% 63.3%

4 3 7

13.3% 10.0% 23.3%

16 14 30

53.3% 46.7% 100.0%

Count

% of  Total

Count

% of  Total

Count

% of  Total

Count

% of  Total

Cukup

Kuat

Sangat kuat

Sikap

Total

Tidak Ya

PemberianKolostrum

Total

 
 

Chi-Square Tests

.062a 2 .969

.063 2 .969

.058 1 .810

30

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 1.87.

a. 
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