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INTISARI 

 

Ainun Musrifah. 09D4AJ0001 

GAMBARAN PEMBERIAN INISIASI MENYUSU DINI PADA BAYI BARU 

LAHIR DI RUANG BERSALIN RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA 

Karya Tulis Ilmiah.Program Studi DIV Kebidanan.2011 

(xi + 54 + lampiran ) 

Pemberian Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dapat menyelamatkan sekurang-

kurangnya 30.000 bayi Indonesia yang meninggal pada 1 juta kelahirannya. Di 

Kalimantan Selatan IMD masih rendah tahun 2008 hanya mencapai 10.5%. 

Penelitian ini bersifat Survei Diskriptif dengan metode pendekatan Cross 

Sectional dan teknik pengambilan sampel secara accidental sampling. 

Populasinya adalah semua ibu post partum dan bayi baru lahir di Ruang Bersalin 

RSUD Ratu Zalecha Martapura periode 1 Nopember sampai dengan 30 Nopember 

2010. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 responden. Hasil diperoleh dari 50 

responden didapatkan ibu yang melakukan pemberian IMD dan yang tidak 

melakukan IMD ternyata sama besarnya yaitu 25 responden (50%). Responden 

yang terbanyak pada kriteria pengetahuan baik tentang IMD sejumlah 54%, 

dimana 70% malakukan IMD dan 30% tidak melakukan IMD. 60% responden 

mempunyai pendidikan rendah sedang pendidikan tinggi hanya 12%. Responden 

yang mempunyai sikap baik tentang IMD sebanyak 54% dan sikap kurang tentang 

IMD 46%. Ternyata banyak faktor yang menyebabkan motivasi ibu untuk 

memberikan ASI setelah melahirkan,selain faktor pengetahuan,pendidikan,sikap 

ibu dan peran petugas,faktor lainnya yang berpengaruh adalah faktor keadaan 

umum ibu baik secara fisik maupun psikologis.Perlu peningkatan pengetahuan ibu 

dan perubahan sikap ibu serta peran petugas (bidan) kearah yang lebih baik 

sehingga pemberian Inisiasi Menyusu Dini dapat dilaksanakan dengan baik. 

Kata kunci = Pengetahuan, Pendidikan, Sikap dan Inisiasi Menyusu Dini. 
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ABSTRACT  

 

Ainun Musrifah. 09D4AJ0001  

GIVING OVERVIEW EARLY INITIATION OF BREASTFEEDING  THE 

NEWBORN IN MATERNITY HOSPITAL QUEEN ROOM ZALECHA 

MARTAPURA.2011. 

 

Preposition Written Scientific.Study curriculum  DIV Midwife.2011 

(Xi + 54 + Appendix)  

 

Provision of Early Initiation of Breastfeeding (IMD) can save at least 30,000 

Indonesian infants who died at 1 million of his birth.In South Kalimantan 

Province of Early Initiation of Breastfeeding is still low in the year 2008 the 

coverage reached only 10.5% of IMD. This was a descriptive survey with cross 

sectional approach and sampling techniques by accidental sampling. The 

population is all postpartum mothers and newborn babies at the Maternity 

Hospital Queen Room Zalecha Martapura period from 1 November to 30 

November 2010. The sample in this study of 50 respondents. Results obtained 

from 50 respondents who found the mother of the IMD and the IMD was not 

doing as much of 25 respondents (50%). Respondents are most at good 

knowledge about the IMD criteria of  54%,of which 70% do the IMD and 30% 

did not perform IMD. 60% of respondents have a low education is higher 

education only 12%. Respondents who good attitude about the IMD by 54% and 

attitude less about 46% IMD. Apparently many motivational factors that lead 

mothers to give milk after childbirth in addition to the factors of 

knowledge,education,maternal attitudes and the role of other factors that influence 

the officer is a factors state of umu mother both physically and psychologically. 

Need to improve maternal knowledge and change attitudes the role of mother and 

worker (midwife) towards a better thus giving Early Initiation of Breastfeeding 

can be done well. 

Keywords = Knowledge, Education, Attitudes and Early Initiation of  

Breastfeeding.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia 

seutuhnya. Upaya membangun manusia harus dimulai sedini mungkin yakni 

sejak masih bayi. Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam 

peningkatan kualitas manusia adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) sedini 

mungkin.  Pemberian ASI sedini mungkin merupakan kegiatan penting dalam 

pemeliharaan anak dan persiapan generasi penerus di masa depan (Depkes RI, 

2002). 

  Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 

tahun 2007, Angka Kematian Bayi di Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 19 

kematian / 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2007). Pemberian ASI dapat 

mempercepat penurunan angka kematian bayi dan sekaligus meningkatkan 

status gizi anak yang pada akhirnya akan meningkatkan status gizi masyarakat 

menuju tercapainya kualitas sumber daya manusia yang memadai. Itu pula 

sebabnya Inisiasi Menyusu Dini menjadi tema pada Pekan ASI sedunia, sesuai 

dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh Word Alliance For Breastfeeding 

Action (WABA) atau Asosiasi ASI Dunia pada bulan Agustus 2008 lalu. Salah 

satu dasar pemikiran dipilihnya tema tersebut adalah sebagai bukti ilmiah baru 

yang menyatakan bahwa jika semua wanita mulai menyusu dalam satu jam 

setelah bayi lahir, dapat dicegah kematian satu juta bayi baru lahir. WHO dan 
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UNICEF yang merekomendasikan inisiasi menyusu dini (early lact on) 

sebagai tindakan life saving, karena Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dapat 

menyelamatkan 22% dari bayi yang meninggal sebelum usia 1 bulan (Siregar, 

A.2003). 

  Bahkan menurut penelitian di Ghana dan diterbitkan dalam jurnal 

ilmiah “Pediactris”, 22% kematian bayi baru lahir dalam satu bulan pertama 

dapat dicegah bila bayi disusui langsung oleh ibunya dalam satu jam pertama 

kelahirannya. Mengacu pada hasil penelitian tersebut, maka diperkirakan 

Program Inisiasi Menyusu Dini dapat menyelamatkan sekurang kurangnya 

30.000 bayi Indonesia yang meninggal pada 1 jam kelahiran. Dengan 

pemberian ASI dalam satu jam pertama, bayi akan mendapatkan zat-zat gizi 

yang penting dan mereka terlindung dari berbagai penyakit pada masa yang 

paling rentan dalam kehidupannya (Roesli, U. 2008). 

  Upaya meningkatkan pemberian ASI sedini mungkin di Indonesia 

hingga saat ini masih banyak menemui kendala. Permasalahan yang utama 

adalah faktor kurangnya pengetahuan, sosial budaya, kesadaran akan 

pentingnya ASI untuk kesehatan anak, pelayanan kesehatan dan petugas 

kesehatan yang belum sepenuhnya mendukung program peningkatan 

penggunaan ASI, gencarnya promosi susu formula dan ibu yang bekerja. 

Kurangnya informasi menjadi salah satu kendala terbesar ibu tidak menyusui 

bayinya. Karena saat ini informasi tentang susu formula justru lebih gencar 

dan meyakinkan dibandingkan ASI. Gencarnya promosi berbagai macam jenis 

susu formula justru menghambat Program Pemerintah tentang pentingnya 
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Inisiasi Menyusu Dini. Dengan adanya susu formula mengakibatkan 

kebutuhan ASI menjadi terabaikan.  Dan bahkan di beberapa Rumah Sakit ada 

yang masih memberikan alternative pemberian susu formula dan masih 

banyaknya sales peromotion girl pabrik susu formula dengan agresifnya 

melalui telepon membujuk para ibu untuk menggunakan susu formula. 

Banyaknya perilaku oknum individu, institusi dan produsen susu yang 

membawa kemunduran dalam penggalakan Inisiasi Menyusu Dini (Gerakan 

ASI Eksklusif, 2006). 

  Hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2004 

bahwa cakupan pemberian ASI satu jam pasca persalinan atau inisiasi 

menyusu dini sebesar 8% (SDKI, 2007). Sementara itu di Propinsi Kalimantan 

Selatan pada tahun 2008 cakupan IMD hanya mencapai 10,5% (Dinas 

Kesehatan, 2009).  

  Penelitian yang dilakukan oleh Roesli, U. 2008 menunjukkan bahwa 

dari 900 orang ibu di Jabotabek didapatkan kenyataan 70,4% dari ibu tersebut 

tak pernah mendapatkan informasi tentang manfaat pemberian ASI eksklusif 

khususnya tentang IMD sehingga mempengaruhi pengetahuan, sikap dan 

perilaku ibu tentang pemberian ASI. 

  Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan melakukan 

pengamatan terhadap 10 orang ibu post partum di Ruang  Bersalin RSUD 

Ratu  Zalecha  Martapura didapatkan kenyataan bahwa sebagian besar (70%) 

mempunyai motivasi yang rendah untuk memberikan ASI kepada bayinya 

setelah post partum. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada beberapa 
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faktor yang menyebabkan sikap ibu yang rendah untuk menyusui diantaranya 

adalah karena faktor nyeri dan kelelahan pasca melahirkan dan kurangnya 

pengetahuan ibu tentang pentingnya inisiasi menyusu dini. 

  Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang dan perilaku yang didasari oleh pengetahuan 

akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari pengetahuan. 

Semakin baik pengetahuan ibu post partum tentang manfaat IMD untuk 

pertumbuhan dan perkembangan anak akan membantu ibu dalam bertindak 

untuk memberikan ASI sedini mungkin kepada anaknya (Notoatmodjo, S. 

2003). 

  Berbagai upaya telah dilakukan petugas kesehatan untuk meningkatkan 

cakupan IMD di RSUD Ratu Zalecha Martapura, diantaranya dengan 

memberikan pendidikan kesehatan secara intensif kepada ibu post partum, 

menyediakan media informasi seperti leaflet, poster tentang pentingnya IMD 

untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.  

  Berdasarkan latar belakang tersebut di atas serta menyadari betapa 

pentingnya IMD untuk pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depan 

maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang ” Gambaran 

Pemberian Inisiasi Menyusu Dini pada bayi baru lahir” di Ruang Bersalin 

RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2010. 
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1.2  Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Bagaimana Gambaran 

Pemberian Inisiasi Menyusu Dini Pada Bayi Baru Lahir di Ruang Bersalin 

RSUD Ratu Zalecha Martapura.” 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

  Untuk Mengetahui Gambaran Pemberian  inisiasi menyusu dini 

pada bayi baru lahir di Ruang Bersalin RSUD Ratu Zalecha Martapura. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi Pemberian Inisiasi Menyusu dini pada bayi baru lahir 

di Ruang Bersalin RSUD Ratu Zalecha Martapura.  

b. Mengidentifikasi Pemberian Inisiasi Menyusu dini pada bayi baru lahir 

menurut tingkat pengetahuan Ibu Post partum di Ruang Bersalin 

RSUD Ratu Zalecha Martapura. 

c. Mengidentifikasi Pemberian Inisiasi Menyusu dini pada bayi baru lahir 

menurut tingkat pendidikan Ibu Post partum di Ruang Bersalin RSUD 

Ratu Zalecha Martapura. 

d. Mengidentifikasi Pemberian Inisiasi Menyusu dini pada bayi baru lahir 

menurut sikap Ibu Post partum di Ruang Bersalin RSUD Ratu Zalecha 

Martapura 
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1.4  Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Bagi Ilmu dan Profesi Kebidanan 

  Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu kebidanan serta merupakan masukan informasi yang 

berharga bagi profesi bidan dalam menyusun program pemberian 

pendidikan dan promosi kesehatan tentang pentingnya inisiasi menyusu 

dini untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

  Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap pelayanan 

yang telah diberikan kepada ibu post partum terutama dalam hal 

pengembangan program pendidikan kesehatan tentang pentingnya inisiasi 

menyusu dini untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. 

1.4.3 Bagi Stikes Husada Borneo 

  Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan serta dapat menjadi sarana belajar untuk para mahasiswa. 

1.4.4 Bagi Tenaga Kesehatan 

  Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi tenaga kesehatan, terutama para Bidan tentang 

pentingnya pemberian Inisiasi Menyusu Dini pada bayi baru lahir. 

1.4.5 Bagi Peneliti 

  Penelitian ini sebagai sarana dalam mengembangkan dan 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama pendidikan 
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dengan kenyataan yang ada di lapangan dan pengalaman yang sangat 

berguna dalam memberikan asuhan kebidanan kepada ibu serta untuk 

menambah wawasan dalam pembuatan karya tulis ilmiah. 

 

1.5  Keaslian Penelitian 

  Penelitian ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian dengan judul “Pemberian Inisiasi Menyusu Dini pada Bayi Baru 

Lahir di RSUD Banjarbaru Tahun 2008”. Penelitian ini menggunakan 

desain penelitian survei deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar (65%) pelaksanaan pemberian inisiasi menyusu dini 

pada bayi baru lahir di RSUD Banjarbaru adalah kurang baik. 

  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

terletak pada tujuan penelitian, jumlah variabel penelitian, tempat dan 

waktu penelitian. Penelitian yang akan dilakukan ini bersifat survei 

Deskriptif dengan model pendekatan secara cross sectional serta teknik 

pengambilan sampel secara Accidental sampling. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1 Pengertian Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

  Inisiasi Menyusu Dini (early initiation) atau permulaan menyusu 

dini adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir. Inisiasi 

menyusu dini adalah dengan meletakkan bayi baru lahir di atas perut ibu 

atau dada ibu, dalam waktu hampir satu jam bayi akan merangkak mencari 

puting susu ibunya dan mulai menyusu sendiri. Cara bayi melakukan 

inisiasi menyusu dini ini dinamakan the breast crawl atau merangkak 

mencari payudara (Roesli, U. 2008). 

  Ada beberapa intervensi yang dapat mengganggu kemampuan 

alami bayi untuk mencari dan menemukan sendiri payudara ibunya. 

Diantaranya adalah obat kimiawi yang diberikan saat ibu melahirkan bisa 

sampai ke janin melalui ari-ari dan mungkin menyebabkan bayi sulit 

menyusu pada payudara ibu. Kelahiran dengan obat-obatan atau dengan 

tindakan seperti operasi Caesar, vakum, forcep bahkan perasaan sakit di 

daerah kulit yang di gunting saat episiotomi dapat pula mengganggu 

kemampuan alamiah ini. Sebelum dilakukannya inisiasi menyusu dini ini 

sangat dianjurkan untuk menciptakan suasana yang tenang, nyaman, dan 

penuh kesabaran untuk memberikan kesempatan bayi untuk merangkak 

mencari payudara ibu. 
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2.1.2 Manfaat Inisiasi Menyusu Dini 

   Menurut Yunanto, A. 2007 manfaat Inisiasi Menyusu Dini adalah : 

1) Untuk Bayi 

a) Kehangatan  

  Dibandingkan bayi-bayi yang diletakkan dalam boks 

ternyata bayi-bayi yang kontrak kulit dengan kulit ibunya 

mempunyai suhu tubuh yang lebih hangat dan stabil. 

b) Kenyamanan  

  Ternyata bayi-bayi yang dilakukan inisiasi dini lebih jarang 

menangis dibandingkan dengan bayi-bayi yang dipisahkan dari 

ibunya. 

c) Adaptasi metabolik 

  Bayi-bayi yang dilakukan inisiasi dini selama kurang lebih 

90 menit, mempunyai kadar gula darah dalam batas normal serta 

asidosis transient yang lebih pendek.  

d) Kualitas perlekatan 

  Bayi yang dilakukan inisiasi dini mempunyai kemampuan 

perlekatan mulut yang lebih baik pada waktu menyusu. 

2) Untuk Ibu 

Pelepasan plasenta yang lebih cepat akan mengurangi resiko 

terjadinya perdarahan pasca melahirkan. 
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2.1.3 Langkah-langkah Inisiasi Menyusu Dini 

Beberapa pendapat mengenai langkah-langkah Inisiasi Menyusu 

Dini yaitu : 

1) Langkah-langkah Inisiasi Menyusu Dini Menurut Roesli, U. 2008 

adalah : 

a) Begitu lahir, bayi diletakkan di perut yang sudah dialasi kain 

kering. 

b) Bayi segera dikeringkan kain yang kering, lalu tali pusat dipotong 

dan diikat / dijepit. 

c) Karena takut kedinginan bayi dibungkus atau dibedong dengan 

selimut bayi. 

d) Dalam keadaan dibedong bayi diletakkan di dada ibu (tidak terjadi 

kontak dengan kulit ibu) bayi dibiarkan di dada ibu (bonding) 

untuk beberapa lama (10 – 15 menit) atau sampai tenaga kesehatan 

selesai menjahit perineum. 

e) Diangkat dan disusukan pada ibu dengan cara memasukan puting 

susu ibu ke dalam mulut bati. 

2) Langkah-langkah Inisiasi Menyusu Dini Menurut Yunanto, A. 2008 

adalah : 

a) Begitu lahir bayi diletakkan di perut ibu yang sudah dialasi kain 

kering). 

b) Keringkan seluruh tubuh bayi termasuk kepala secepatnya kecuali 

kedua tangannya. 
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c) Tali pusat dipotong lalu diikat. 

d) Zat lemak putih (vernix caseosa) yang melekat di tubuh bayi 

sebaiknya tidak dibersihkan karena zat ini membuat nyaman kulit 

bayi. 

e) Tanpa dibedong, bayi langsung ditengkurapkan di dada atau perut 

ibu dengan kontak kulit bayi dan kulit ibu. 

 

2.1.4 Tata Laksana Inisiasi Menyusu Dini 

 Secara umum menurut Roesli, U. 2008 tata laksana Inisiasi 

Menyusu Dini adalah sebagai berikut : 

1) Dianjurkan suami atau keluarga mendampingi ibu saat persalinan. 

2) Disarankan untuk tidak atau mengurangi penggunaan obat kimiawi 

saat persalinan. Dapat diganti dengan cara non-kimiawi, misalnya 

dengan cara pijat, aromaterapi, atau geraka-gerakan ringan. 

3) Biarkan ibu menentukan cara melahirkan yang diinginkan misalnya 

melahirkan normal; di dalam air, atau dengan cara jongkok. 

4) Seluruh badan dan kepala bayi dikeringkan secepatnya, kecuali kedua 

tangannya. Lemak putih (vernix caseosa) yang akan membuat kulit 

bayi terasa nyaman. 

5) Bayi ditengkurapkan di dada atau perut ibu. Biarkan kulit bayi 

melekat dengan kulit ibu. Posisi kontak kulit dengan kulit ini 

dipertahankan minimal satu jam atau setelah menyusu awal selesai. 
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6) Bayi dibiarkan mencari puting susu ibu. Ibu dapat merangsang bayi 

dengan sentuhan lembut, tetapi tidak memaksakan bayi ke puting 

susu. 

7) Ayah memberikan dukungan kepada ibu untuk rasa percaya diri ibu. 

8) Dianjurkan untuk memberikan kesempatan kontak kulit dengan kulit 

ibu yang melahirkan dengan tindakan, misalnya operasi caesar. 

9) Bayi dipisahkan dari ibu untuk ditimbang, diukur dan dicap setelah 

satu jam atau penyusunan awal selesai. Sesuai dengan prosedur 

misalnya suntik Vitamin K1 untuk bayi (Neo K) dengan dosis 0,5 cc 

IM 1/3 paha bagian atas dan salf mata bayi cholamphenicol 1% dapat 

ditunda. 

10) Rawat gabung yaitu ibu dan bayi dirawat dalam satu kamar selama 24 

jam ibu bayi tidak dipisahkan. Pemberian minuman pre-laktal (cairan 

sebelum ASI keluar) dihindarkan. 

 

2.2 Konsep Pengetahuan 

2.2.1 Pengertian pengetahuan 

  Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi 

setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu, 

penginderaan terjadi melalui panca indra manusia yakni ; indra 

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

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan 

merupakan kumpulan kesan-kesan dan penerangan yang terhimpun dari 
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pengalaman yang siap untuk digunakan. Pengetahuan termasuk dalam 

domain kognitif, dimana pengetahuan merupakan komponen selain dari 

sikap dan tindakan untuk merubah perilaku seseorang (Notoatmodjo, S. 

2003). 

  Pengetahuan berkaitan erat dengan perilaku manusia yaitu sebagian 

bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya, 

khususnya menyangkut pengetahuan dan sikap tentang kesehatan serta 

tindakannya berhubungan erat dengan kesehatan (Notoatmodjo, S. 2003). 

  Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa pengetahuan adalah merupakan proses belajar dengan 

menggunakan panca indera yang dilakukan seseorang terhadap objek 

tertentu untuk dapat menghasilkan informasi dan merubah perilaku 

seseorang. 

 

2.2.2 Tingkatan pengetahuan 

 Menurut Notoatmodjo. S.2003 , pengetahuan yang tercakup dalam 

domain kognitif mempunyai enam tingkatan yaitu sebagai berikut : 

1) Tahu 

Tahu adalah mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk kedalamnya adalah mengingat kembali 

terhadap sesuatu yang spesifik terhadap suatu bahan yang dipelajari 

atau rangsangan yang telah diterima. Tahu merupakan tingkat 

pengetahuan yang paling rendah, kata kerja untuk mengukurnya 
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antara lain : menyebutkan, menguraikan, mendifinisikan dan 

menyatakan. 

2) Memahami 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan 

secara benar obyek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan 

materi tersebut secara benar. Orang telah paham terhadap objek atau 

materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, 

meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang telah dipelajari. 

3) Aplikasi 

Aplikasi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi 

sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan penggunaan hukum-

hukum, rumus-rumus, metode, prinsip dalam konteks/situasi lain dan 

sebagainya terhadap objek yang telah dipelajari. 

4) Analisis 

Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu subyek kedalam suatu komponen-komponen, tetapi masih 

didalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya 

satu sama lain. 

5) Sintesis  

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan 
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yang baru atau suatu kemampuan untuk menyusun formulasi yang 

baru dari formulasi-formulasi yang ada. 

6) Evaluasi 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau obyek. Penilaian 

ini berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau 

menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang (perilaku) dan perilaku yang didasari 

oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak 

didasari pengetahuan. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan 

dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi 

yang ingin diukur dari subyek penelitian atau responden (Azwar, 

1995).  Menurut Ari Kunto, 2002  tingkat pengetahuan seseorang 

dapat diketahui melalui pemberian kuesioner dengan kriteria sebagai 

berikut; 1)  Baik (76%-100%).  2) Cukup (56%-75%).  Dan 3) Kurang 

(<56%). 

 

2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

 1) Faktor internal : 

a) Faktor kesehatan, sehat adalah kondisi fisik beserta bagiannya 

bebas dari penyakit, dengan demikian proses belajar seseorang 

akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. 
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b) Tingkat pendidikan, pendidikan merupakan salah satu usaha 

untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan 

diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pada umumnya 

semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin baik pula 

tingkat pengetahuannya seseorang. Semakin tinggi pendidikan 

seseorang semakin mudah orang tersebut untuk menerima 

informasi, baik dari orang lain atau sumber informasi lainnya. 

c) Intelegensi sangat besar sekali pengaruhnya terhadap 

pengetahuan, orang yang mempunyai intelegensi tinggi akan lebih 

berhasil dari pada yang mempunyai intelegensi rendah. 

d) Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi terhadap suatu 

objek. 

e) Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang berbagai kegiatan. Kegiatan yang diminati 

seseorang diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa 

senang, jadi beda dengan perhatian yang sifatnya sementara. 

 2) Faktor eksternal 

a) Faktor keluarga, keluarga sangat menentukan dalam pendidikan, 

karena keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan 

utama. 

b) Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus di lalui 

didalam mengajar. Untuk menghindari pelaksanaan cara belajar 
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yang salah perlu suatu pembinaan. Dengan belajar yang tepat 

akan efektif pula hasil belajar seseorang. 

c) Faktor masyarakat, masyarakat merupakan faktor ekstern yang 

juga berpengaruh terhadap belajar seseorang, pengaruh itu terjadi 

karena keberadaannya dalam masyarakat. Adapun bentuk 

kegiatan seseorang dalam masyarakat adalah berhubungan dengan 

massa media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat 

(Notoatmodjo, S.2003). 

 

2.3 Pendidikan 

2.3.1 Pengertian Pendidikan 

 Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang 

terhadap perkembangan orang lain menuju kearah suatu cita-cita tertentu 

(Hasbullah, 2001). Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk 

juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk 

sikap berperan serta pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya 

pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang 

terhadap nilai-nilai yang baru diperkenalkan (Notoatmodjo, S.2003). 

 Pendidikan yang diberikan para ahli tersebut, meskipun berbeda 

secara redaksional, namun secara esensial terdapat kesatuan unsur-unsur 

atau faktor-faktor yang terdapat di dalamnya yaitu bahwa pengertian 

pendidikan tersebut menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntunan atau 

pimpinan yang didalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, 

anak didik, tujuan dan sebagainya (Yunanto, A.2007). 
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2.3.2 Jenjang Pendidikan 

 Janjang pendidikan formal terdiri dari : 

a. Jenjang pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah 

Tsanawiyah (MTs). 

b. Jenjang pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan sederajatnya. 

c. Jenjang pendidikan tinggi meliputi : 

1) Program gelar, yaitu program yang memberikan tekanan pada 

pembentukan keahlian akademik, yaitu keahlian yang berkaitan 

dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan/ penerapan 

konsep dan metode operasional dalam suatu bidang ilmu, 

teknologi, seni yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi, 

mencakup pendidikan Sarjana Muda, pendidikan Sarjana/ strata I 

(SI), pendidikan Pasca Sarjana/ strata II (S2) dan pendidikan 

Doktor/ strata III (S3). 

2) Program non gelar, yaitu program yang memberikan tekanan pada 

pembentukan keahlian profesional, seperti keahlian yang 

menekankan pada keterampilan dan penerapan suatu bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi atau seni dalam pekerjaan. Program ini 

mencakup pendidikan diploma I (DI). Pendidikan diploma II 

(DII), pendidikan diploma III (DIII), pendidikan diploma IV 

(DIV), pendidikan spesialis I (SpI) pendidikan spesialis II (SpII). 
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 Faktor pendidikan seseorang sangat menentukan kecemasan klien 

dengan pendidikan tinggi akan lebih mampu mengatasi, menggunakan 

kontrol yang efektif dan konstruktif dari pada seseorang dengan 

pendidikan rendah (Hasbullan, 2001). 

 Pendidikan menurut kamus poedagogik berarti perbuatan 

mendidik. Mendidik berarti membimbing pertumbuhan anak, jasmani dan 

rohani dengan sengaja. Dalam ketetapan MPR No.11/MPR/1988, tentang 

GBHN dinyatakan pendidikan berlangsung seumur hidup dan 

dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. 

 

2.3.3 Ruang Lingkup Pendidikan 

a. Pendidikan Informal 

Pendidikan informal ialah pendidikan yang diperoleh seseorang 

di rumah dalam lingkungan keluarga (tanpa sekolah). 

b. Pendidikan Formal 

Pendidikan formal adalah pendidikan yang mempunyai bentuk 

atau organisasi tertentu, seperti sekolah atau universitas. Ada 

organisasi yang nyata dalam pendidikan formal : 

1) Adanya penjejangan 

Terdapat jenjang tertentu dalam tingkatan persekolahan dari 

taman kanak-kanak, SD, SLTP, SMU, sampai perguruan tinggi. 

2) Adanya program atau bahan pelajaran. 

Adanya cara dan metode mengajar di sekolah juga formal. 
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3) Adanya penerimaan murid 

Homogenis murid (adanya syarat usia dan latar pendidikan) 

c. Pendidikan non Formal 

Pendidikan non formal meliputi berbagai usaha khusus yang 

diselenggarakan secara terorganisir, tidak sepenuhnya berkesempatan 

mengikuti pendidikan sekolah, dapat memiliki pengetahuan praktis 

dan keterampilan dasar yang mereka perlukan.  Pendidikan non 

formal, meliputi bidang pendidikan masyarakat, keolahragaan, 

kepemudaan dan kebudayaan. Pendidikan non formal biasanya 

mempunyai program untuk mencapai tujuan yang khusus. Karena 

tujuan yang akan dicapai bersifat khusus (misalnya suatu 

keterampilan).  Program terbatas, waktu belajar lebih singkat, 

sehingga tidak perlu diadakan jenjang yang formal (Nursalam, 2001). 

 

2.3.4 Fungsi Pendidikan 

 Fungsi pendidikan dalam arti mikro (sempit) adalah 

pengembangan jasmani dan rohani peserta didik. Fungsi pendidikan secara 

makro (luas) ialah sebagai alat pengembangan pribadi, pengembangan 

warga negara, pengembangan kebudayaan dan pengembangan bangsa. 

 Pada prinsipnya mendidik ialah memberi tuntunan, bantuan, 

pertolongan kepada peserta didik. Secara berangsur-angsur potensi yang 

dimiliki tumbuh dan berkembang dari dalam diri anak. Agar potensi 
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menjadi lancar dan terarah, diperlukan pertolongan dan tuntunan 

(Hasbullan, 2001). 

   

2.4 Sikap (attitude)  

2.4.1 Pengertian Sikap  

 Sikap adalah kecendrungan bertindak dari individu, berupa respon 

tertutup terhadap stimulus ataupun objek tertentu (Nursalam, 2001), 

sedang sikap menurut (Rusmi, T.1999) adalah kesiapan seseorang untuk 

bertindak. 

2.4.2 Teori Sikap  

   Teori sikap menurut Nursalam, 2001 sebagai berikut: 

1. Belajar melakukan : Proses asosiasi, perlu sikap pengukuran 

kembali. 

2. Teori keseimbangan : modal keseimbangan yang dimulai rasa suka, 

kemungkinan dua susunan struktur yang tidak seimbang cenderung 

menjadi struktur yang seimbang melalui perubahan dalam satu unsur 

yang lebih. 

3. Teori ketidaksesuaian akan berubah demi mempertahankan 

konsistensi dengan perilaku nyata. 

4. Teori atribusi : orang bersikap dengan mempertimbangkan kognisi 

dan efeksi suatu korasi atau psikomotor di dalam kesadaran mereka. 
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2.4.3 Tingkatan Sikap  

 Sikap mempunyai 4 tingkat, dari yang terendah hingga yang 

terkecil, yaitu (Rusmi, T. 1999)  

1. Menerima (receiving)  

Pada tingkat ini, individu ingin dan memperhatikan rangsangan 

(stimulus) yang diberikan. 

2. Merespons (responding)  

Sikap individu dapat memberikan jawaban apabila ditanya, 

mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan. 

3. Menghargai (valuing) 

Sikap individu mengajak orang lain untuk mengerjakan atau 

mendiskusikan suatu masalah. 

4. Bertanggung jawab (responsible)  

2.4.4 Pengukuran Sikap 

  Beberapa metode pengukuran sikap yang secara historik telah 

dilaksanakan orang adalah sebagai berikut : 

a. Observasi prilaku  

b. Pertanyaan langsung  

c. Pengungkapan langsung  

d. Skala sikap 

  Dari berbagai metode dalam penskalaan sikap, salah satunya 

adalah metode rating yang dijumlahkan atau lebih dikenal dengan 

penskalaan model Likert. Metode ini menggunakan distribusi respons 
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sebagai dasar penentuan nilai skalanya (Azis Alimul Hidayat, 2007). 

Prosedur metode ini didasari oleh dua asumsi, yaitu : 

a. Setiap pertanyaan yang telah ditulis dapat disepakati sebagai 

termasuk pernyataan favorabel atau pernyataan yang tak favorabel. 

b. Jawaban yang diberikan oleh individu yang mempunyai sikap positif 

harus diberi bobot atau nilai yang lebih tinggi daripada jawaban yang 

diberikan oleh responden yang bersikap negatif. 

2.4.5 Komponen Sikap  

 Struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang 

yaitu komponen kognitif (Notoatmodjo, S. 2003):  

a. Komponen kognitif  

Komponen kognitif merupakan representase apa yang 

dipercayai oleh individu pemilik sikap.  Komponen ini berisi persepsi, 

kepercayaan dan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu. 

Komponen ini sering kali dapat disamakan dengan pandangan (opini), 

terutama menyangkut masalah isyu atau problem yang kontraversial. 

b. Komponen efektif  

Komponen efektif merupakan perasaan yang mencakup aspek 

emosional. Komponen ini merupakan perasaan yang mencakup aspek 

emosional. Komponen ini merupakan perasaan individu terhadap 

objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Aspek emosional inilah 

yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan 
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merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh 

yang mungkin akan mengubah sikap seseorang. 

c. Komponen konatif  

Komponen konatif merupakan aspek kecendrungan atau 

bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu, berperilaku 

tertentu sesuai dengan dimiliki oleh seseorang. Komponen ini berisi 

tendensi atau kecendrungan untuk bertindak. 

Sikap individu akan bertanggung jawab dan siap menanggung 

segala resiko atas segala sesuatu yang telah dipilihnya. Pengukuran sikap 

dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung 

dapat ditanyakan bagaimana pendapat atau pernyataan responden terhadap 

suatu objek. Misalnya, bagaimana pendapat anda tentang pelayanan dokter 

di rumah sakit Cipto ? secara langsung dapat dilakukan dengan 

pertanyaan-pertanyaan hipotesis, kemudian ditanyakan pendapat 

responden. Misalnya, ibu sebaiknya memeriksa kehamilan pertama kali 

yaitu setelah diketahui ibu terlambat haid, atau ibu sebaiknya 

memeriksakan kehamilan yang baik adalah 4 kali atau lebih (sangat setuju, 

setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju (Aziz Alimul Hidayat, 2007).      

 

2.5 Gencarnya Promosi Susu Formula 

  Faktor penghambat yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan 

Inisiasi Menyusu Dini antara lain adalah promosi susu formula yang 

sangat gencar, baik secara langsung maupun melalui media massa dan 

elektronik. Bahkan hasil penelitian di Bogor tahun 2001, menunjukkan 
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bahwa 18,7% ibu dianjurkan oleh penolong persalinan/bidan untuk 

memberikan susu formula pada minggu pertama setelah persalinannya. 

Sebagian ibu menyatakan sumber promosi susu formula adalah pelayanan 

kesehatan 76% dimana 21% ibu melihat iklan susu formula di Rumah 

Sakit, 19,5% dipraktek klinik swasta, 19,5% di Puskesmas, disamping itu 

lebih dari 60% ibu menyatakan bahwa menerima susu formula baik dari 

rumah sakit atau rumah bersalin dan sekitar 40% ibu menerima hadiah dari 

perusahaan susu formula. Banyak perilaku dari oknum individu 

masyarakat, institusi atau produsen susu yang membawa kemunduran 

dalam penggalakan pemberian Inisiasi Menyusu Dini yang gencar 

dilakukan berbagai pihak. Upaya meningkatkan perilaku menyusui pada 

ibu yang memiliki bayi khususnya dalam pemberian Inisiasi Menyusu Dini 

masih dirasa kurang. Permasalahan yang masih dihadapi adalah faktor 

sosial budaya, kesadaran akan pentingnya Inisiasi Menyusu Dini, 

pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan yang belum sepenuhnya 

mendukung Program Inisiasi Menyusu Dini, gencarnya promosi susu 

formula dan kendala ibu yang bekerja (Depkes, UNICEF, 1999). 
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2.6 Landasan Teori 

  Landasan teori dalam penelitian ini mengacu pada konsep teoritis 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan menurut 

Notoatmodjo, S. 2003 yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Teori Penelitian 

 Sumber : Notoatmodjo (2003), Pendidikan dan Perilaku Kesehatan,              

PT. Rineka Cipta, Jakarta: hal 15 

 

 

 

Faktor yang Mempengaruhi : 

� Pengetahuan 

� Tingkat pendidikan 

� Sikap 

� Pekerjaan ibu 

� Sosial budaya 

� Sosial ekonomi  

Faktor Pendukung : 

Ketersediaan sumber daya 

atau fasilitas  

Faktor Penguat : 

Peran petugas kesehatan 

PERILAKU 
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2.7 Kerangka Konsep Penelitian 

  Kerangka konsep disintesis dan diabstraksi dari berbagai teori dan 

pemikiran ilmiah, yang mencerminkan paradigma sekaligus tuntunan 

untuk memecahkan masalah penelitian yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  = Diteliti 

   

  = Tidak Diteliti 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Bagan Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

� Sosial budaya 

� Sosial ekonomi  

Faktor Pendukung : 

Ketersediaan sumber daya atau 

fasilitas (buku, media) 

Faktor Penguat : 

Peran petugas kesehatan 

Pemberian  

Inisiasi Menyusu Dini 

pada bayi baru lahir 

Faktor yang Mempengaruhi : 

� Tingkat pengetahuan ibu 

� Tingkat pendidikan ibu 

� Sikap ibu 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

  Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif.  Model pendekatan 

yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan secara cross sectional. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan di Ruang Bersalin RSUD Ratu Zalecha 

Martapura. 

3.2.2 Lokasi dan Waktu penelitian 

  Lokasinya adalah  Ruang Bersalin RSUD Ratu zalecha 

Martapura. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 1 Nopember 2010 

sampai dengan 30 Nopember 2010 

 

3.3 Subjek Penelitian 

3.3.1 Populasi 

  Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu post partum dan bayi 

baru lahir di ruang Bersalin RSUD Ratu Zalecha Martapura periode tahun 

2010. 

  Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah : 

a. Ibu bersedia menjadi responden dalam penelitian 
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b. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat 

c. Ibu dengan persalinan spontan presentasi belakang kepala 

  Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah ibu dengan persalinan 

patologis/tidak normal. 

 

3.3.2 Sampel  

  Sampel pada penelitian ini adalah semua ibu post partum dan bayi 

baru lahir di ruang Bersalin RSUD Ratu Zalecha Martapura periode 1 

Oktober  sampai dengan 30 Oktober 2010 dan memenuhi kriteria inklusi 

penelitian yaitu sebanyak 50 responden. 

  Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara 

Accidental Sampling. 

 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pengetahuan, Pendidikan 

dan Sikap Ibu Post Partum. 

b. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pemberian Inisiasi 

Menyusu dini pada bayi baru lahir. 
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3.4.2 Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Alat Ukur Skala Ukur Hasil Ukur 

1 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Pemberian 

Inisiasi 

Menyusu 

Dini 

 

 

Pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

Tingkat 

Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

Sikap 

ASI 

diberikan 

sebelum 1 

jam setelah 

melahirkan 

 

Pengetahuan 

Ibu tentang 

Inisiasi 

Menyusu 

Dini 

 

 

Pendidikan 

formal yang 

pernah 

diselesaikan 

Ibu 

 

 

 

 

Sikap Ibu 

terhadap 

pemberian 

Inisiasi 

Menyusu 

Dini 

Kuisioner 

dan 

Wawancara 

 

 

 

Kuisioner 

dan 

Wawancara 

 

 

 

 

Kuisioner 

dan 

Wawancara 

 

 

 

 

 

 

Kuisioner 

dan 

Wawancara 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

1. Dilakukan  

2. Tidak Dilakukan 

 

 

 

 

1. Baik: 11-15 
(76%-100%) 

2. Cukup : 6-10 
(56%-75%) 

3. Kurang: 1-5 
(<56%) 

 

1. Rendah : Jika 
Tamat SMP 

2. Menengah : Jika 
Tamat SMU 

3. Tinggi : Jika 
Lulus Akademi 

atau Perguruan 

Tinggi 

 

Baik: Nilai 25-40 

Kuang : Nilai 10-

24  

 

3.4.3 Instrumen Penelitian 

  Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan instrumen berupa kuesioner. Kuesioner mengadopsi pada 

konsep teoritis seperti yang dipaparkan pada bab dua dengan beberapa 
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tambahan yang dikembangkan oleh penulis sesuai dengan situasi dan 

kondisi tempat penelitian.  

 

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.6.1 Teknik Pengolahan Data 

  Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan 

perangkat lunak komputer dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Editing yaitu mengoreksi jawaban yang telah diberikan responden. 

2. Coding yaitu pemberian kode pada atribut variabel penelitian untuk 

memudahkan dalam pengolahan data. 

3. Tabulasi data yaitu pengelompokan data dala suatu data tertentu 

menurut sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian. 

  Proses pengolahan data pada variabel penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Data tentang pemberian Inisiasi Menyusu Dini di peroleh dengan 

pengamatan langsung (Observasi). Data tentang pemberian Inisiasi 

Menyusu Dini dibagi dalam 2 kategori yaitu : 

1. Dilakukan  : Jika menurut pengamatan peneliti melakukan 

2. Tidak dilakukan : Jika menurut pengamatan peneliti tidak 

melakukan 

b. Variabel Pengetahuan  

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu ada penelitian ini 

menggunakan Skala Gutman yang memungkinkan jawaban tegas atau 
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pasti dari subyek penelitian. Dengan hanya dua jawaan ”benar atau 

salah”, diperoleh dengan wawancara dengan alat bantu kuisioner, dari 

setiap pertanyaan yang benar diberikan nilai 1 dan salah diberikan 

nilai 0. Untuk mengetahui skor pengetahuan ibu digunakan rumus 

sebagai berikut (Arikunto, 2002) : 

Rumus :  

Keterangan : 

P: Prosentasi 

f: Jumlah jawaban benar 

n: Jumlah skor maksimal jika pernyataan dijawab benar 

Klasifikasi nilai dibagi menjadi 3 kategori yaitu : 

1. Baik : 11-15 (76%-100%) 

2. Cukup : 6-10 (56%-75%) 

3. Kurang : 1-5 (<56%) 

c. Variabel Pendidikan 

Untuk mengetahui tingkat pendidikan diperoleh dengan 

wawancara dengan alat bantu kuisioner. Kemudian hasil wawancara 

dikategorikan menjadi 3 yaitu : 

1. Pendidikan Rendah  : Jika tamat SMP 

2. Pendidikan Menengah : Jika taman SMU 

3. Pendidikan Tinggi : Jika lulus Akademi atu  

   Perguruan Tinggi 

P = f : n x 100 
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d. Variabel Tentang Sikap 

Untuk bobot nilai kuisioner variabel sikap Ibu pada penelitian 

ini menggunakan Skala Likert yang dirancang untuk memungkinkan 

responden menjawab dalam berbagai tingkatan ( dari 1 sampai dengan 

4) dimana setiap jawaban diberi nilai dengan ketentuang sebagai 

berikut : 

1. Untuk pernyataan yang sifatnya positif / favourable, diukur dengan 

memberikan 4 pertanyaan positif (+) yaitu memberikan skor nilai 

pada jawaban : 

1) Sangat Setuju  : skor 4 

2) Setuju   : skor 3 

3) Tidak Setuju  : skor 2 

4) Sangat tidak setuju : skor 1 

2. Untuk pernyataan yang sifatnya Negatif / Unfavourable diberi 4 

pernyataan negatif (-) dengan skor nilai pada jawaban : 

1) Sangat Setuju  : skor 4 

2) Setuju   : skor 3 

3) Tidak Setuju  : skor 2 

4) Sangat tidak setuju : skor 1 
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Setelah diberi bobot nilai selanjutnya dibuat klasifikasi dari 

setiap jawaban dari responden berdasarkan nilai skor dengan cara 

penghitungan : 

1).  Menetapkan nilai tertinggi, yaitu jumlah pernyataan dikalikan 

skor 4, maka didapatkan 10 x 4=40. 

2). Menetapkan nilai terendah, yaitu jumlah pertanyaan dikalikan 

skor 1, maka didapatkan 10 x 1=10. 

3). Menentukan range, dengan cara nilai tertinggi dikurangi nilai 

terendah 40-10=30. 

4). Range dibagi 2 kategori untuk lebar kelas (interval) dari kategori 

nilai yang akan di buat 30:2=15. Berdasarkan perhitungan ini, 

klasifikasi nilai dan kategori variabel sikap ibu terhadap 

pemberian Inisiasi Menyusu Dini adalah sebagai berikut : 

a. Baik : Nilai 25-40 

b. Kurang : Nilai 10-24 

 

3.7 Teknik Analisis data 

  Analisis data dilakukan untuk mengolah data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan serta untuk menguji secara 

sistematik kebenaran hipotesa yang telah ditetapkan, analisis data 

dilakukan dengan Menggunakana Analisis Univariat. Analisis Univariat 

digunakan untuk menjaarkan secara deskriti tentang pemberian Inisiasi 

Menyusu Dini. 
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3.8 Prosedur Penelitian 

  Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti mengajukan surat 

permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan Husada Borneo Banjarbaru dan permintaan ijin penelitian 

kepada Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura. 

  Setelah mendapatkan persetujuan, kemudian peneliti melakukan 

penelitian yang sesuai dengan prinsip-prinsip etis penelitian yaitu meminta 

persetujuan kepada responden. Kemudian peneliti menjelaskan maksud 

dari penelitian serta dampak yang mungkin terjadi selama dan sesudah 

pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan 

kuesioner kepada ibu yang memenuhi kriteria penelitian distribusi 

frekuensi dan proporsi masing-masing variabel yang diteliti. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

  RSUD Ratu Zalecha Martapura berlokasi di jalan Menteri Empat 

Martapura Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan dan menempati 

lahan seluas kurang lebih 5,07 m
2
 (relokasi sejak tahun 2003). Rumah 

Sakit ini merupakan Rumah Sakit tipe C sesuai dengan SK Menkes RI 

nomor 214/MENKES/SKII/1993 tanggal 26 Pebruari 1993, terletak di 

tengah kota Martapura yang berpenduduk sekitar 125.538 jiwa dari jumlah 

penduduk Kabupaten Banjar sekitar 453.042 jiwa. 

  RSUD Ratu Zalecha Martapura merupakan Rumah Sakit Umum 

Daerah milik Pemerintah Kabupaten Banjar yang secara teknis 

bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dan taktis 

operasional bertanggung jawab kepada Bupati Banjar. 

  RSUD Ratu Zalecha Martapura mempunyai kapasitas ruang 

perawatan rawat inap sebanyak 237 tempat tidur (TT) yang terbagi atas 10 

ruang perawatan rawat inap yaitu Ruang Bersalin (26 TT), Ruang Anak 

(34 TT), Perinatologi (10 TT), Ruang Bedah (30 TT), Ruang Penyakit 

Dalam (30 TT), Ruang VIV (8 TT), Ruang ICU (4 TT), dan Ruang 

Hemodialisa (4 TT), dengan indikator efesiensi mutu pelayanan kesehatan 

rawat inap terlihat pada tabel. 
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Tabel 4.1 Indikator Efisiensi Mutu Pelayanan Rawat Inap RSUD Ratu 

Zalecha Martapura Tahun 2007 dan 2008 

No Indikator Standar 
Tahun 

2007 2008 

1 BOR (Bed Occupancy Rate) 

rata-rata pemakan tempat 

tidur6 

60-85% 74.95% 82.64% 

2 ALOS (Average Length of 

Stay) rata-rata lama pasien 

dirawat 

6-9 hari 4 hari 4.7 hari 

3 TOI (Turn Over Interval) 

rata-rata hari tempat tidur 

tidak ditempati 

1-3 hari 1.08 hari 1.07 hari 

4 BTO (Bed Turn Over) 

frekuensi pemakaian tempat 

tidur 

4-5 kali/ 

bulan 

6.22 kali/ 

bulan 

6.31 kali/ 

bulan 

Sumber : Laporan Tahunan RSUD Ratu Zalecha, 2008 

  Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat RSUD Ratu 

Zalecha Martapura didukung oleh sumber daya tenaga yang berjumlah 

sebanyak 292 orang, seperti pda tabel 4.2 

Tabel 4.2 Sumber Daya Ketenagaan RSUD Ratu Zalecha Martapura      

Tahun 2008 

No. Jenis Tenaga Jumlah 

1 Dokter Spesialis 14 

2 Dokter Umum 4 

3 Dokter Gigi 2 

4 Apotiker 4 

5 Paramedis Perawatan 153 

6 Paramedis Non Perawatan 65 

7 Non Medis 50 

 Jumlah 292 

Sumber : Laporan Tahunan RSUD Ratu Zalecha, 2008 

  Ruang Bersalin RSUD Ratu Zalecha Martapura merupakan salah 

satu unit pelayanan rawat inap RSUD Ratu Zalecha Martapura dan 

dipimpin seorang Kepala Ruangan. Ruang Bersalin RSUD Ratu Zalecha 
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Martapura mempunyai kapasitas tempat tidur sebanyak 26 tempat tidur 

dengan Bed Occupancy Rate (BOR) tahun 2008 sebesar 84,77%. Dalam 

menjalankan tugasnya sehari-hari Ruang Bersalin RSUD Ratu Zalecha 

Martapura dibagi dalam 3 ruangan yaitu ruang VK bersalin, ruang bayi 

dan ruang nifas. Ketiga ruangan tersebut didukung sumber tenaga 

berjumlah 56 orang yang terdiri dari 2 dokter sesialis kandungan, 2 dokter 

sesialis anak, serta 50 orang tenaga bidan dan 2 orang tenaga administrasi. 

Tingkat pendidikan tenaga bidan sebagian besar mempunyai latar 

belakang pendidikan Diploma III Kebidanan yaitu (70%) sedangkan 

sisanya mempunyai latar belakang pendidikan Diploma I Kebidanan 

(30%). 

 

4.2 Analisis Univariat 

4.2.1 Pemberian Inisiasi Menyusu Dini pada bayi baru lahir 

 Tabel 4.3 Distribusi frekuensi responden menurut pemberian Inisiasi 

Menyusu Dini di Ruang bersalin RSUD Ratu Zalecha 

Martapura. 

No Inisiasi Menyusu Dini (IMD) f % 

1 Tidak dilakukan 25 50.0 

2 Dilakukan 25 50.0 

 Jumlah 50 100 

  

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden yang melakukan dan 

tidak melakukan pemberian Inisiasi Menyusu Dini pada bayi baru lahir 

sama besarnya yaitu sebanyak 25 responden (50%). 
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4.2.2 Inisiasi Menyusu Dini menurut Pengetahuan Ibu 

 Tabel 4.4 Distribusi Inisiasi Menyusu Dini menurut Pengetahuan ibu di 

Ruang Bersalin RSUD Ratu Zalecha Martapura 

No Pengetahuan Ibu 

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

Dilakukan 
Tidak 

Dilakukan 
Jumlah 

f % f % f % 

1 Baik 21 70.0 6 30.0 27 54.0 

2 Cukup 7 23.4 3 15.0 10 20.0 

3 Kurang 2 6.6 11 55.0 13 26.0 

 jumlah 30 100 20 100 50 100 

  

Tabel 4.4 dapat responden diketahui dari 30 responden yang 

melakukan Inisiasi Menyusu Dini sebanyak 70.0% mempunyai 

pengetahuan baik, dan 6.6% mempunyai pengetahuan kurang. Kemudian 

dari 20 responden yang tidak mel akukan Inisiasi Menyusu Dini sebanyak 

55.0% mempunyai pengetahuan kurang, dan yang mempunyai 

pengetahuan baik hanya 30.0%. 

 Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden menurut 

pengetahuan ibu terhadap Inisiasi Menyusu Dini Pada Bayi 

Baru Lahir. 

No Item Pernyataan 
Jawaban 

B % S % 

1 IMD adalah bayi segera menyusu sendiri 

segera setelah lahir 

47 94 3 6 

2 Inisiasi menyusu dini adalah masa-masa 

belajar dalam 1 jam pertama bayi hidup 

diluar kandungan. Dalam proses ini bayi 

diharakan aktif menemukan sendiri 

puting susu ibunya, dengan cara 

meletakkan bayi yang baru lahir di dada 

ibunya dan membiarkan bayi merayap 

sendiri untuk menyusu. 

38 76 12 24 
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3 Bayi mempunyai kemampuan untuk 

menyusu sendiri apabila diberi 

kesempatan untuk kontak kulit dengan 

ibunya setidaknya selama 1 jam segera 

setelah lahir. 

48 96 2 4 

4 Keuntungan melakukan inisiasi menyusu 

dini adalah meningkatkan jalinan kasih 

sayang ibu dan bayi 

50 100 0 0 

5 Kontak kulit ibu dan bayi sangat penting 

karena dada ibu dapat menghangatkan 

bayi dengan tepat selama bayi merangkak 

mencari payudara. Pemberian ASI 

ekslusif adalah dengan tidak memberi 

makan dan minum selain ASI selama 6 

bulan pertama. 

50 100 0 0 

6 Langkah-langkah melakukan inisiasi 

menyusu dini adalah setelah dilahirkan 

bayi segera dikeringkan dengan kain 

yang kering lalu tali pusat dipotong dan 

di ikat tanpa dibedong bayi di 

tengkurapkan di perut ibu. 

22 44 28 56 

7 Langkah-langkah IMD adalah tanpa 

dibedong bayi langsung di tengkurapkan, 

sehingga terjadi kontak langsung. 

27 54 23 46 

8 Zat lemak putih yang melekat di tubuh 

bayi sebaiknya tidak dibersihkan 

22 44 28 46 

9 IMD yang benar adalah bayi diangkat 

dan disusukan pada ibu dengan cara 

memasukan puting susu ibu kedalam 

mulut bayi. 

49 98 1 2 

10 Pemberian ASI ekslusif adalah tidak 

memberikan makanan dan minuman 

selain ASI selama 6 bulan pertama. 

47 94 3 6 

11 Kontak kulit ibu dan bayi sangat penting 

karena dada ibu dapat menghangatkan 

bayi. 

50 100 0 0 

12 Bayi yang diberi kesempatan menyusu 

dini lebih berhasil menyusu ekslusif 

50 100 0 0 

13 Obat kimiawi yang diberikan saat ibu 

melahirkan bisa sampai ke janin melalui 

ari-ari. 

27 54 23 46 

14 Persalinan dengan SC, dapat 

mengganggu kemampuan bayi untuk 

menyusu sendiri. 

24 48 26 52 

15 Untuk keberhasilan IMD, ibu dan bayi 

dirawat dalam satu kamar selama 24 jam 

29 58 21 42 
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  Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 

salah paling banyak terdapat pada pertanyaan no. 6 (56%), yaitu mengenai 

langkah-langkah melakukan inisiasi menyusu dini adalah setelah 

dilahirkan bayi segera dikeringkan dengan kain yang kering lalu tali pusat 

dipotong dan diikat tanpa dibedong bayi di tengkurapkan di perut ibu. 

Dimana responden berendapat bahwa seharusnya setelah bayi lahir 

dikeringkan kemudian tali pusat dipotong, kemudian bayi dibedong baru 

disusukan kepada ibunya. 

  Sedangkan pernyataan yang dijawab benar oleh resonden (100%) 

adalah pertanyaan tentang waktu pemberian ASI ekslusif selama 6 bulan 

tanpa memberikan makanan tambahan selain ASI. Dan pernyataan tentang 

pentingnya kontak kulit ibu dan bayi yang berfungsi untuk menghangatkan 

bayi dan meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi. 

4.2.3 Inisiasi Menyusu Dini menurut Pendidikan Ibu 

 Tabel 4.6 Distribusi Inisiasi Menyusu Dini menurut Pendidikan ibu di 

Ruang Bersalin RSUD Ratu Zalecha Martapura. 

No Pendidikan Ibu 

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

Dilakukan 
Tidak 

Dilakukan 
Jumlah 

f % f % f % 

1 Rendah 21 72.5 9 42.8 30 60.0 

2 Menengah 6 20.8 8 38.1 14 28.0 

3 Tinggi 2 6.7 4 19.1 6 12.0 

 jumlah 29 100 21 100 50 100 
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   Tabel 4.6 Dapat diketahui dari 29 responden yang melakukan 

Inisiasi Menyusu Dini sebanyak 72.5% mempunyai pendidikan rendah, 

dan 6.7% mempunyai pendidikan tinggi. Kemudian dari 21 responden 

yang tidak melakukan Inisiasi Menyusu Dini sebanyak 42.8% mempunyai 

pendidikan rendah,dan yang mempunyai pendidikan tinggi hanya 19.1%. 

4.2.4 Inisiasi Menyusu Dini menurut Sikap Ibu 

 Tabel 4.7 Distribusi Inisiasi Menyusu Dini menurut Sikap ibu di Ruang 

Bersalin RSUD Ratu Zalecha Martapura. 

No Sikap Ibu 

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

Dilakukan 
Tidak 

Dilakukan 
Jumlah 

f % f % f % 

1 Baik 21 67.8 6 31.6 27 54.0 

2 Kurang 10 32.2 13 68.4 23 46.0 

 jumlah 31 100 19 100 50 100 

 

  Tabel 4.7. Dapat diketahui dari 31 responden yang melakukan 

Inisiasi Menyusu Dini sebanyak 67.8% mempunyai sikap baik, dan 32.2% 

mempunyai sikap kurang. Kemudian dari 19 responden yang tidak 

melakukan Inisiasi Menyusu Dini sebanyak 68.4% mempunyai sikap 

kurang, dan yang mempunyai sikap baik hanya 31.6%. 

 Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden menurut sikap ibu 

terhadap Inisiasi Menyusu Dini pada bayi baru lahir. 

No Item Pertannyaan 
Hasil 

S SS TS STS 

1 Menurut ibu inisiasi menyusu dini 

dilakukan segera setelah melahirkan 

12 10 7 21 

2 Menurut ibu pemberian ASI sendiri 

mungkin merupakan kegiatan penting 

dalam pemeliharaan anak dan persiapan 

12 10 7 12 
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  Dari tabel 4.7 Dapat diketahui pernyataan yang sifatnya positif / 

favourable terdapat pada no.1 sampai dengan 6. Sedangkan pernyataan 

yang sifatnya negatif / Unfavourable terdapat 4 pertanyaan yaitu pada no.7 

sampai dengan 10. Pernyataan yang menyebutkan  definisi tentang IMD 

terdapat pada no.1 dan 5, sedangkan no.2,3 dan 6 adalah pernyataan 

tentang manfaat pemberian Inisiasi Menyusu Dini. Responden yang 

mempunyai sikap yang baik sebanyak 21 responden, tentang pernyataan 

inisiasi menyusu dini dapat meningkatkan status gizi anak. Sedangkan 

sikap responden yang kurang baik yaitu tentang inisiasi menyusu dini 

dilakukan segera setelah melahirkan. Dimana responden berpendapat 

bahwa inisiasi menyusu dini tidak perlu dilakukan segera setelah 

melahirkan. 

generasi penerus di masa depan 

3 Menurut ibu ASI dapat meningkatkan 

status gizi anak 

21 11 6 11 

4 Tujuan pemberian inisiasi menyusu dini 

pada bayi untuk menurunkan angka 

kematian bayi 

9 11 11 19 

5 Menurut ibu inisiasi menyusu dini adalah 

dengan meletakkan bayi baru lahir di atas 

perut ibu atau dada ibu dan bayi akan 

merangkak mencari puting susu ibu 

7 7 15 21 

6 Bayi yang melakukan inisiasi menyusu 

dini, lebih jarang menangis dibanding yang 

tidak melakukan 

8 10 9 13 

7 Pemberian makan tambahan selain ASI 

akan membuat bayi sakit 

11 9 23 7 

8 Menurut ibu bayi baru lahir boleh 

diberikan makanan selain ASI 

8 6 17 19 

9 Menurut ibu ASI ekslusif diberikan hanya 

selama 3 bulan saja 

6 11 21 12 

10 Menurut ibu apakah pemberian susu 

formula lebih baik dibanding ASI ? 

9 11 17 13 
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pemberian Inisiasi Menyusu Dini Pada Bayi Baru Lahir 

   Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden, 

didapatkan bahwa responden yang melakukan inisiasi menyusu dini 

sebanyak 25 responden (50%). Pemberian Inisiasi Menyusu Dini dapat 

menyelamatkan sekurang kurangnya 30.000 bayi Indonesia yang 

meninggal pada 1 jam pertama kelahirannya. Dengan pemberian ASI 

dalam satu jam pertama, bayi akan mendapatkan zat-zat gizi yang penting 

dan mereka terlindung dari berbagai penyakit pada masa yang paling 

rentan dalam kehidupannya (Roesli, U.2008). WHO dan UNICEF 

merekomendasikan Inisiasi Menyusu Dini ( early lact on) sebagai tindakan 

live saving. 

   Sedangkan responden yang tidak melakukan inisiasi menyusu dini 

pada bayi baru lahir sama besarnya, yaitu sebanyak 25 responden (50%). 

Banyak  faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi ibu memberikan 

ASI setelah melahirkan.  Selain faktor pengetahuan, pendidikan, dan peran  

petugas, faktor lainnya yang berpengaruh adalah faktor keadaan umum ibu 

baik secara fisik maupun psikologis.  Faktor rasa nyeri dan kelelahan yang 

dialami ibu setelah persalinan merupakan faktor yang sering ditemukan 

pada klinik persalinan.  Ibu merasakan mules/sakit perut bagian bawah 

atau pada rahim. Rasa nyeri tersebut semakin berat dirasakan oleh ibu 

apabila ia melakukan aktivitas atau suatu kegiatan. Rasa nyeri yang 

dialami oleh ibu pasca persalinan, merupakan proses yang alami dan 
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fisiologis yang dapat membantu proses mengkerutnya kembali rahim 

(Yunanto, A.2007). 

   Faktor lainnya adalah gencarnya promosi iklan susu buatan, 

distribusi, iklan dan promosi susu buatan belangsung terus dan bahkan 

meningkat tidak hanya di televisi, radio dan surat kabar melainkan juga 

ditempat-tempat praktek swasta dan klinik-klinik kesehatan masyarakat di 

Indonesia. 

   Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Kartika Sari, E. 2008, di RSUD Banjarbaru yang menunjukkan 

bahwa sebagian besar (65%) pelaksanaan pemberian inisiasi menyusu dini 

pada bayi baru lahir adalah kurang baik. 

   Rendahnya ibu yang melakukan inisiasi menyusu dini dalam 

penelitian ini sebanyak 25 responden (50%).  Hal ini mungkin dikarenakan 

faktor ibu yang kelelahan sehabis melahirkan, faktor gencarnya promosi 

iklan susu buatan (susu formula). Serta kurangnya dukungan dari tenaga 

kesehatan (bidan) dalam pelaksanaan inisiasi menyusu dini pada bayi baru 

lahir di RSUD Ratu Zalecha Martaura. 

4.3.2  Inisiasi Menyusu Dini menurut Pengetahuan Ibu 

   Hasil penelitian dari 50 responden didapatkan bahwa paling 

banyak responden mempunyai tingkat pengetahuan baik tentang Inisiasi 

Menyusu Dini sebanyak 27 responden (54%). dari 27 responden yang 

mempunyai pengetahuan baik sebanyak 70.0% melakukan Inisiasi 

Menyusu Dini, dan 30.0% yang tidak melakukan Inisiasi Menyusu Dini 
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dengan kriteria pengetahuan baik.  Dan yang mempunyai pengetahuan 

kurang yang melakukan Inisiasi Menyusu Dini hanya 6.6%. Dari 20 

responden yang tidak melakukan Inisiasi Menyusu Dini sebanyak 55.0% 

mempunyai pengetahuan kurang, dan yang mempunyai pengetahuan baik 

hanya 30.0%. Hasil penelitian yang dilakukan ini tidak jauh berbeda 

dengan penelitian yang pernah dilakukan Roesli, U.2008 bahwa 70,4% 

dari ibu tersebut tak pernah mendapatkan informasi tentang ASI ekslusif 

khususnya tentang IMD sehingga mempengaruhi pengetahuan, sikap dan 

persepsi ibu tentang pemberian ASI ekslusif. 

   Penyebab dari permasalahan tersebut adalah faktor kurangnya 

pengetahuan, sosial budaya, kesadaran dakan pentingnya ASI untuk 

kesehatan anak, pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan yang belum 

sepenuhnya mendukung program peningkatan penggunaan ASI (PP-ASI), 

gencarnya promosi susu formula dan ibu yang bekerja (Roesli, U.2008). 

   Pengetahuan merupakan hasil dari tahu setelah seseorang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Pengetahuan merupakan 

suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam rangka perubahan pola pikir dan 

perilaku individu.  Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting 

untuk terbentuknya tindakan seseorang dimana pengetahuan ini diperoleh 

melakui suatu proses belajar/pendidikan, melihat atau menyaksikan dan 

informasi yang di dapat (Notoatmodjo, S. 2003). 

   Masih banyaknya ibu yang mempunyai pengetahuan kurang baik 

tentang inisiasi menyusu dini pada bayi baru lahir kemungkinan 
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disebabkan karena kurangnya kesadaran ibu akan pentingnya Inisiasi 

Menyusu Dini bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain faktor 

kesadaran ibu tentang kesehatan, faktor lainnya yang kemungkinan 

berpengaruh terhadap kurang baiknya pengetahuan ibu tentang inisiasi 

menyusu dini pada bayi baru lahir adalah kurangnya akses informasi dari 

tenaga kesehatan dalam memberikan pendidikan kesehatan (Roesli 

U.2008). 

   Masih banyaknya ibu yang mempunyai pengetahuan cukup yaitu 

10 responden (20%) dan pengetahuan kurang sebanyak 13 responden 

(26%) tentang inisiasi menyusu dini mungkin dikarenakan kurangnya 

informasi tentang ASI ekslusif khususnya Inisiasi Menyusu Dini. 

Masyarakat khususnya ibu-ibu kurang menyadari akan pentingnya ASI 

untuk kesehatan anak, dan petugas (bidan) yang belum sepenuhnya 

mendukung program peningkatan penggunaan ASI khususnya Inisiasi 

Menyusu Dini. 

4.3.3   Inisiasi Menyusu Dini menurut Pendidikan Ibu 

   Pada penelitian ini sebagian besar ibu mempunyai tingkat 

pendidikan dengan kriteria rendah yaitu sebesar 60%, menengah sebesar 

28%  dan pendidikan tinggi sebesar 12%. 

   Semakin tinggi tingkat pendidikan ternyata semakin baik pula 

tingkat pengetahuannya ibu post partum seperti apa yang ditunjukkan pada 

lampiran. Menurut Notoatmodjo, semakin tinggi pendidikan seseorang 
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semakin mudah orang tersebut untuk menerima informasi, baik dari orang 

lain atau sumber informasi lainnya. 

   Peran petugas kesehatan khususnya tenaga bidan dalam 

memberikan pendidikan kesehatan tentang inisiasi dini pada bayi baru 

lahir sangatlah diharapkan. Pendidikan kesehatan tersebut seharusnya 

dimulai sejak masa kehamilan (usia kandungan 32 minggu /antenatal 

preparation), lalu pada masa bayi lahir sampai berusia 2 tahun. Dengan 

mengikuti dan mempelajari segala pengetahuan mengenai manajemen 

laktasi yang baik, diharapkan setiap ibu hamil, bersalin dan menyusui dan 

memberikan ASI secara otimal. Tersedianya leaflet dan brosur-brosur 

tentang inisiasi dini pada bayi baru lahir di Ruang Bersalin RSUD Ratu 

Zalecha Martapura juga sangat mempengaruhi akses informasi ibu post 

partum. 

  Masih banyak ibu yang mempunyai tingkat pendidikan rendah, 

yaitu sebesar  54%.  Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat 

akan pentingnya pendidikan.  Mayoritas  masyarakat  berasal dari 

pedesaan dimana tingkat sosial ekonomi masyarakat masih rendah. 

4.3.4 Inisiasi Menyusu Dini menurut Sikap Ibu 

  Dari hasil penelitian responden yang mempunyai sikap baik dalam 

pemberian inisiasi menyusu dini sebanyak  27 responden (54%) . yaitu 

terdiri dari 21 responden (67.8%)  yang melakukan inisiasi menyusu dini 

dengan kriteria sikap baik,  dan 6 responden (31.6%) yang tidak 

melakukan inisiasi menyusu dini dengan kriteria sikap baik. Sedangkan 
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responden yang mempunyai sikap yang kurang baik terhadap pemberian 

inisiasi menyusu dini sebanyak  23 responden (46.0%) , yang terdiri dari 

10 responden (32.2%)  yang melakukan pemberian inisiasi menyusu dini, 

dan yang tidak melakukan pemberian inisiasi menyusu dini dengan kriteria 

sikap kurang baik berjumlah 13 responden (68.4%). 

  Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi serta sikap 

ibu untuk memberikan inisiasi menyusu dini setelah melahirkan. 

Diantaranya keadaan umum ibu setelah melahirkan baik fisik maupun 

psikologis. Faktor kelelahan dan rasa nyeri setelah melahirkan merupakan 

alasan yang paling sering ditemukan. Rasa nyeri tersebut semakin berat 

dirasakan oleh ibu apabila ia melakukan aktivitas atau suatu kegiatan. Rasa 

nyeri yang dialami ibu pasca persalinan, merupakan proses yang alami dan 

fisiologis yang dapat membantu proses mengerutnya kebali rahim (Rusmi, 

T. 1999). 

   Sikap adalah kecenderungan bertindak dari idividu, berupa respon 

tertutup terhadap stimulus ataupun objek tertentu (Nursalam, 2001).  Dan 

sikap menurut (Rusmi, T. 1999)  adalah kesiapan seseorang untuk 

bertindak.  Semakin tinggi pendidikan seorang ibu, maka semakin mudah 

pula ibu tersebut untuk menerima informasi.  Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang pernah dilakukan Roesli, bahwa 70.4% dari ibu yang tidak 

pernah mendapatkan informasi tentang IMD mempengaruhi pengetahuan, 

sikap dan persepsi ibu tentang inisiasi menyusu dini. 
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  Masih banyaknya ibu yang mempunyai sikap yang kurang baik 

terhadap pemberian inisiasi menyusu dini sebanyak 23 responden (46.0%), 

mungkin dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah. Dan tingkat 

pengetahuan yang masih kurang, khususnya tentang Inisiasi Menyusu 

Dini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

   Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1) Pemberian inisiasi menyusu dini pada bayi baru lahir antara yang 

melakukan dan tidak melakukan sama besarnya, yaitu sebanyak 25 

responden (50%). 

2) Pengetahuan ibu post partum tentang pemberian inisiasi menyusu dini 

pada bayi baru lahir paling banyak dengan kriteria baik yaitu 27 

responden (54%), sedangkan 26% dengan pengetahuan kurang dan 

pengetahuan cukup hanya 20%. 

3) Pendidikan ibu post partum pada penelitian ini sebagian besar 

mempunyai tingkat pendidikan dengan kriteria pendidikan rendah yaitu 

sebesar 60%,  menengah sebesar 28%  dan pendidikan tinggi sebesar 

12%. 

4) Sikap ibu post partum dari hasil penelitian ibu yang mempunyai sikap 

baik dalam pemberian inisiasi menyusu dini sebanyak 27 responden 

(54%),  sedangkan responden yang mempunyai sikap yang kurang baik 

terhadap pemberian inisiasi menyusu dini sebanyak 23 responden 

(46%). 
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5.2 Saran-Saran 

  Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagi berikut : 

1. Bagi Ibu Post Partum 

  Agar lebih meningkatkan pengetahuannya tentang pentingnya 

pemberian inisiasi menyusu dini pada bayi baru lahir terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu dengan cara selalu mengikuti 

pendidikan kesehatan baik yang dadakan puskesmas, Posyandu dan rumah 

sakit atau sumber informasi lainnya. 

2. Bagi Rumah Sakit 

a. Agar peran dan fungsi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah 

Sakit (PKMRS) perlu ditingkatkan lagi terutama dalam memberikan 

pendidikan kesehatan yang berkesinambungan tentang pemberian 

inisiasi menyusu dini pada bayi baru lahir. 

b. Agar disediakan lebih banyak leaflet, brosur, poster atau media 

informasi lainnya tentang pentingnya pemberian inisiasi menyusu dini 

pada bayi baru lahir terhadap petumbuhan dan perkembangan anak 

serta tersebar secara merata di unit/instansi pelayanan rumah sakit. 

c. Bagi tenaga kesehatan khususnya Bidan yang bertugas di Ruang 

bersalin agar mendukung inisiasi menyusu dini pada setiap ibu dengan 

persalinan spontan dan bayi dalam keadaan sehat. 
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3. Untuk Penelitaian Selanjutnya 

  Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melihat hubungan 

pengetahuan, pendidikan dan sifat dengan pemberian inisiasi menyusu 

dini, selain itu juga dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan 

variabel – variabel yang lain. 
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FORMAT PENGUMPULAN DATA 
 
 

 
Judul Penelitian : Gambaran Pemberian Inisiasi Menyusu Dini  Pada 

Bayi Baru Lahir di Ruang Bersalin RSUD Ratu 
Zalecha Martapura Tahun 2010 

 
Kode Responden  :  
 
Tanggal Pengisian  : ………. 2010  
 
A. Karakteristik Responden  
 

KARAKTERISTIK RESPONDEN Diisi Peneliti 

1. Umur  
 � a. 18 – 20 tahun  
 � b. 21 – 25 tahun  
 � c. 26 – 30 tahun  
 � d. 31 – 35 tahun 
 � e. > 35 tahun  
 

 

2. Tingkat Pendidikan  
 � a. SD / Sederajat  
 � b. SMP / Sederajat  
 � c. SMA / Sederajat  
 � e. D.III/Sarjana  
 

 

3. Pekerjaan  
 � a. Ibu Rumah Tangga 
 � b. Bekerja  
 
 
 

 

4. Paritas (Jumlah anak) 
 � a. Ke – 1  
 � b. Ke – 2  
 � c. Ke – 3  
 � d. Lebih dari 3 
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A. Pemberian Inisiasi Menyusu Dini  
 

No. PERTANYAAN 
HASIL 

Ya Tidak 

1 Apakah ibu segera memberikan ASI kepada bayi 
paling lama 1 jam setelah melahirkan ? 
 

  

 

 

B. Tingkat Pengetahuan Ibu  
 
 Petujunjuk  : Jawablah pernyataan di bawah ini dengan 

memberikan tanda (�) pada kolom Benar jika 
pernyataan kuesioner anda anggap benar dan pada 
kolom Salah jika pernyataan kuesioner anda anggap 
salah 

 
 

No. DAFTAR PERNYATAAN 
Jawaban 

Benar Salah 

1 Inisiasi menyusu dini adalah bayi segera  menyusu 
sendiri segera setelah lahir  
 

  

2 Inisiasi menyusu dini adalah Masa-masa belajar 
dalam 1 jam pertama bayi hidup di luar kandungan. 
Dalam proses ini bayi diharapkan aktif menemukan 
sendiri puting susu ibunya, dengan cara meletakkan 
bayi yang baru lahir di dada ibunya dan 
membiarkan bayi merayap sendiri untuk menyusu. 
 

  

3 Bayi mempunyai kemampuan untuk menyusu 
sendiri apabila di beri kesempatan untuk kontak 
kulit dengan ibunya setidaknya selama satu jam 
segera setelah lahir 
 

  

4 Keuntungan melakukan Inisiasi menyusu dini 
adalah meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan 
bayi 
 

  

5 Kontak kulit ibu dan bayi sangat penting karena 
dada ibu dapat menghangatkan bayi dengan tepat 
selama bayi merangkak mencari payudara. 
Pemberian ASI eksklusif adalah tidak memberikan 
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makanan dan minuman lain ASI selama 6 bulan 
pertama   
 

6 Langkah-langkah melakukan inisiasi menyusu dini 
adalah setelah dilahirkan  bayi segera dikeringkan 
dengan kain yang kering, lalu tali pusat dipotong 
dan diikat / dijepit, tanpa di bedong bayi langsung di 
tengkurapkan diperut ibu. 
 

  

7 Langkah-Langkah Pemberian inisiasi menyusu dini 
adalah tanpa dibedong, bayi langsung 
ditengkurapkan di dada atau perut ibu dengan 
kontak kulit bayi dan kulit ibu. 
 

  

8 Lemak putih yang melekat di tubuh bayi sebaiknya 
tidak dibersihkan karena zat ini membuat nyaman 
kulit bayi. 
 

  

9 Pemberian inisiasi menyusu dini yang benar adalah 
bayi diangkat dan disusukan pada ibu dengan cara 
memasukkan puting susu ibu ke dalam mulut bayi 
 

  

10 Pemberian ASI eksklusif adalah tidak memberikan 
makanan dan minuman selain ASI selama 6 bulan 
pertama   

  

11 Kontak kulit ibu dan bayi sangat penting karena 
dada ibu dapat menghangatkan bayi dengan tepat 
selama bayi merangkak mencari payudara. 
 

  

12 Bayi yang diberi kesempatan menyusu dini lebih 
berhasil menyusui eksklusif (6 bulan). 
 

  

13 Obat kimiawi yang diberikan saat ibu melahirkan 
bisa sampai ke janin melalui ari-ari dan mungkin 
menyebabkan bayi sulit menyusu. 
 

  

14 Persalinan dengan tindakan seperti operasi Caesar, 
dapat pula mengganggu kemampuan bayi untuk 
menyusu sendiri 
 

  

15 Untuk keberhasilan inisiasi menyusu dini, ibu dan 
bayi dirawat dalam satu kamar selama 24 jam 
(rawat gabung) 
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C. Sikap Ibu   
 

No. PERTANYAAN 
HASIL 

SS S TS STS 

1 Menurut ibu inisiasi menyusui dini dilakukan 
segera setelah melahirkan  
 

    

2 Menurut ibu pemberian ASI sendiri mungkin 
merupakan kegiatan penting dalam pemeliharaan 
anak dan persiapan generasi penerus di masa 
depan   
 

    

3 Menurut ibu ASI dapat meningkatkan status gizi 
anak  
 

    

4 Tujuan pemberian inisiasi menyusui dini pada 
bayi untuk menurunkan angka kematian bayi 
 

    

5 Menurut ibu inisiasi menyusu dini adalah dengan 
meletakkan bayi baru lahir di atas perut ibu atau 
dada ibu dan bayi akan merangkak mencari 
puting susu ibu. 
 

    

6 Bayi yang melakukan inisiasi menyusu dini, lebih 
jarang menangis di banding yang tidak 
melakukan  
 

    

7 Pemberian makanan tambahan selain ASI akan 
membuat bayi sakit  
 

    

8 Menurut ibu bayi baru lahir boleh diberikan 
makanan selain ASI 
 

    

9 Menurut ibu ASI eksklusif di berikan hanya 
selama 3 bulan saja 
 

    

10 Menurut ibu apakah pemberian susu formula 
lebih baik dibanding ASI ? 
 

    

 
 
 

 


