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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Air susu ibu (ASI) eksklusif  merupakan pemberian ASI pada bayi 

tanpa tambahan makanan padat (pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, dan nasi 

tim dan juga tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, air teh, 

dan air putih yang dimulai dari usia 0 sampai usia 6 bulan). Pemberian ASI 

eksklusif bermanfaat untuk memenuhi gizi yang dibutuhkan bagi bayi 

(Kuswanti, 2014; Widiyanto, Aviyanti, & Tyas, 2012). 

Manfaat ASI eksklusif bagi bayi, yaitu dapat meningkatkan daya tahan 

tubuh seperti menurunkan risiko terjadinya otitis media, pneumonia, 

bakteriemia, meningitis, meningkatkan IQ dan EQ, serta infeksi traktus 

urinarius karena mengandung berbagai zat antibodi. ASI juga mengandung 

immunoglobulin yang melindungi tubuh bayi terhadap penyakit umum dan 

penyakit menular seperti diare, infeksi pernapasan terutama pneumonia, dan 

sepsis neonatal yang merupakan pencetus dari morbiditas dan juga mortalitas 

bayi.Manfaat pemberian ASI bagi Ibu, yaitu dapat mengurangi perdarahan 

setelah melahirkan (Exavery, Kante, Hingora, & Phillips, 2015). 

Berdasarkan data Kemenkes RI (2015), cakupan pemberian ASI 

eksklusif secara nasional belum mencapai target yaitu sebesar 52,3% dari 

80% target pemerintah, secara nasional cakupan pemberian ASI eksklusif 

sebesar 52,3% belum mencapai target. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

profil kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 
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menunjukkan cakupan pemberian ASI eksklusif hanya sekitar 60% masih 

sangat rendah dibandingkan dengan target pencapaian ASI eksklusif tahun 

2015 sebesar 80% (Dinkes Jateng, 2015). 

Indonesia  mempunyai  cakupan pemberian  ASI  eksklusif  yang  

cukup rendah. Menurut Profil  Data  Kesehatan Indonesia  (2016), persentase  

pemberian ASI eksklusif di Negara-negara  ASEAN, menunjukkan bahwa 

Indonesia menduduki peringkat  ke 10 dari 18  negara, yaitu  dengan  

persentase sebesar  29,5%.Data  tersebut menunjukkan  bahwa  Indonesia 

masih  jauh tertinggal dalam hal pemberian ASI apabila dibandingkan  

dengan  negara-negara ASEAN yang  lain. Menurut Profil Data Kesehatan 

Indonesia (2016), presentase pemberian ASI eksklusif bayi usia 0-6 bulan di 

Jawa Tengah memiliki presentase sebesar 42,7%. Cakupan pemberian ASI 

eksklusif berdasarkan data yang diperoleh dari Profil Kesehatan Kabupaten 

Banyumas tahun 2015, pada tahun 2015 Puskesmas Purwokerto Utara 1 

cakupan pemberian ASI eksklusif sebesar 33,0%. Cakupan ini masih dibawah 

target yang diharapkan, yaitu 50,4%. Perilaku pemberian ASI eksklusif  di  

Indonesia juga  masih  belum seperti yang diharapkan. Rendahnya  pemberian 

ASI eksklusif dipengaruhi  oleh  perilaku Ibu  menyusui  (Suryaningsih, 

2015). 

Perilaku menurut teori Green dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor, yaitu 

pengetahuan,  keyakinan, dan  nilai  Ibu  tentang  pemberian  ASI 

(Notoatmodjo, 2012). Ada beberapa faktor yang memengaruhi pemberian 

ASI eksklusif, menurut  Rahmawati (2010), yaitu usia Ibu, tingkat pendidikan 
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Ibu, urutan kelahiran bayi, status pekerjaan Ibu, pengetahuan Ibu, dan 

dukungan suami. 

Beberapa karakteristik sosial demografis memengaruhi pemberian ASI 

Eksklusif di Negara Ethiopia, yaitu faktor usia Ibu, pekerjaan, dan pendapatan 

ekonomi. Ibu dengan dengan tingkat pengetahuan, sikap positif, dan 

pengalaman menyusui diharapkan sebagai penentu keberhasilan praktik 

menyusui (Asfaw, Argaw, & Kefene, 2015). 

Hasil penelitian Kuswanti (2014) menyatakan bahwa dalam pemberian 

ASI eksklusif terdapat beberapa kendala, meliputi kesehatan Ibu, payudara 

atau puting bermasalah, kurang memahami manfaat ASI, pengaruh 

lingkungan sekitar, dan Ibu yang bekerja. Kendala dalam pemberian ASI 

eksklusif yang ada di Indonesia, meliputi puting lecet, payudara bengkak 

setelah melahirkan, ASI tidak keluar, kurang pengetahuan, dan sebagainya. 

Hasil penelitian Merdhika, Mardji, dan Devi (2014)  menyatakan bahwa 

di Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, yang mendapat ASI, 

yaitu bayi berusia 1 – 3 bulan sebesar 52,00% dan bayi yang berusia 3 – 6  

bulan hanya sebesar  42,00%. Ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif 

dengan pendidikan tamat SD dan berstatus sebagai pekerja lepas (buruh) 

sebesar 75,60%. Ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif masih 

beranggapan bahwa ASI tidak bermanfaat bagi bayinya sebesar 13,33% serta 

Ibu yang masih membuang kolostrumnya 23,02%. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Firmansyah (2012) menyatakan bahwa terdapat 51,30% 

pengetahuan Ibu tentang ASI berpengaruh terhadap pemberian ASI eksklusif 

di Kabupaten Tuban. 
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Tingkat keberhasilan pemberian ASI eksklusif dipengaruhi adanya 

dorongan suami kepada Ibu yang sedang menyusui. Dorongan suami terhadap 

Ibu saat menyusui dapat berupa  pijat oksitosin selama mendampingi Ibu 

yang sedang menyusui dengan  tujuan untuk memperlancar ASI, sehingga Ibu 

merasa rileks dan ASI untuk bayi tercukupi (Wahyuningsih & Machmudah, 

2013).  

Ibu yang tidak menyusui secara eksklusif berisiko terkena Fibro 

Adinoma Mamae (FAM)  karena air susu tidak dikeluarkan secara maksimal 

akibatnya air susu tertumpuk di dalam payudara. Dampak bagi bayi yang 

tidak mendapatkan ASI seperti mudah terkena penyakit misalnya diare, 

pneumonia, infeksi saluran napas, gangguan kecerdasan otak, ikterik, dan 

kurang gizi (Exavery, Kante, Hingora, & Phillips,2015). 

Penduduk Indonesia sebagian besar tinggal di desa dan 50 % 

diantaranya memiliki pendidikan rendah, terutama tentang ASI eksklusif. 

Sikap Ibu terhadap pemberian ASI eksklusif juga akan dipengaruhi oleh 

pengetahuan Ibu tentang ASI eksklusif, sehingga pengetahuan tersebut perlu 

ditingkatkan (Widiyanto, Aviyanti, & Tyas, 2012). 

Hasil studi pendahuluan yang didapatkan dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Banyumas jumlah bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Purwokerto 

Utara I sebanyak 245 bayi. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemberian ASI eksklusif masih 

cukup rendah yaitu :pengetahuan tentang ASI eksklusif masih kurang, Ibu 
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yang bekerja, kurangnya pelayanan konseling laktasi dan dukungan dari 

petugas kesehatan. 

Hal ini menunjukkan bahwa banyak upaya yang harus dilakukan untuk 

mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan memberikan paket kelas 

laktasi. Paket ini merupakan model edukasi untuk meningkatkan pemberian 

ASI eksklusif, yang terdiri dari : memberikan pendidikan kesehatan tentang 

ASI eksklusif, cara melakukan perawatan payudara, menyusui yang baik dan 

benar, mempertahankan laktasi, dan memberikan dukungan dalam pemberian 

ASI eksklusif. Tujuan yang ingin dicapai setelah diberikan paket kelas 

laktasi, yaitu meningkatkan pengetahuan Ibu tentang ASI eksklusif, sehingga 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh paket kelas 

laktasi terhadap pengetahuan, sikap, dan keterampilan Ibu hamil dalam 

persiapan pemberian ASI eksklusif ’’ 

B. Rumusan Masalah 

ASI eksklusif di Indonesia belum maksimal dilakukan.Masalah 

utamanya, yaitu kesadaran tentang pentingnya ASI serta pengetahuan tentang 

ASI eksklusif.Pengetahuan, sikap, dan perilaku Ibu sangat menunjang bagi 

pertumbuhan dan perkembangan bayi.Hasil studi pendahuluan yang 

didapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas jumlah bayi di 

wilayah kecamatan Purwokerto Utara sebanyak 245 bayi. Dari hasil 

wawancara yang peneliti lakukan pada  Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas 

Purwokerto Utara I Ibu mengatakan pengetahuan tentang ASI eksklusif masih 
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kurang dan kurangnya pelayanan konseling laktasi dan dukungan dari petugas 

kesehatan. 

Rendahnya gizi bayi dan balita dipengaruhi oleh rendahnya pemberian 

ASI eksklusif.Hal ini yang mendasari peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh paket kelas laktasi terhadap pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan Ibu hamil dalam upaya persiapan pemberian ASI eksklusif. 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disusun pertanyaan “Apakah pada 

pengaruh paket kelas laktasi terhadap pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

Ibu hamildalam upaya persiapan pemberian ASI eksklusif ?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh paket kelas laktasi terhadap pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan Ibu hamildalam upaya persiapan pemberian ASI eksklusif. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik demografi responden (umur Ibu, pendidikan, 

dan status pekerjaan).  

b. Mengetahui tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan Ibu 

hamildalam upaya persiapan pemberian ASI eksklusif sebelum dan 

sesudah perlakuan kelas laktasi.  

c. Menganalisis pengaruh paket kelas laktasi terhadap pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan ibu hamil dalam upaya persiapan pemberian ASI 

eksklusif. 
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D. Manfaat 

1. Bagi Pendidikan dan Perkembangan Ilmu Keperawatan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian profesi 

keperawatan tentang pemberian ASI eksklusif. 

2. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi tempat 

pelayanan kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pada Ibu 

menyusui, sehingga proses pemberian ASI eksklusif dapat optimal. 

3. Bagi Penelitian Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi 

peneliti selanjutnya, dapat menambah pengetahuan, memperluas wawasan, 

dan memberikan pengalaman langsung bagi peneliti dalam melaksanakan 

penelitian dan mengaplikasikan berbagai teori dan konsep tentang proses 

pemberian ASI eksklusif. 

E. Penelitian Terkait  

1. Hasil Penelitian Nova Rachmaniah (2014) tentang Hubungan Tingkat 

Pengetahuan Ibu Tentang ASI dengan Tindakan ASI Eksklusif, 

penelitian ini dilakukan dengan pengukuran tingkat pengetahuan Ibu 

tentang Air Susu Ibu dengan tindakan ASI eksklusif terhadap 72 ibu. 

Hasil penelitian diketahui jumlah Ibu terbanyak berpengetahuan buruk 

yaitu 47 Ibu (63,3%), dimana 41 Ibu (87,23%) tidak memberikan ASI 

eksklusif dan 6 Ibu (12,76%) memberikan ASI eksklusif pada 

anaknya. Sedangkan 25 Ibu (34,7%) berpengetahuan baik, ibu yang 

berpengetahuan baik dan tidak memberikan ASI eksklusif yaitu 15 Ibu 
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(60%) dan yang memberikan ASI eksklusif sebanyak 10 Ibu (40%). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang diteliti sebagian besar 

memiliki pengetahuan yang buruk. Rendahnya tingkat pengetahuan 

Ibu tentang ASI menyebabkan ibu tidak memberikan ASI eksklusif 

kepada anaknya. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

menggunakan variabel dependen tindakan ASI eksklusif dan 

perbedaan dengan penelitian ini adalah pada populasinya. 

2. Hasil penelitian Happy Dwi Aprilina dan Kris Linggardini (2015) 

tentang Efektifitas Konseling Laktasi Terhadap Pengetahuan Dan 

Sikap Pada Ibu Hamil Trimester III, Responden dalam penelitian ini 

adalah ibu hamil trimester III diwilayah kerja Puskesmas Sokaraja 1 

Kabupaten Banyumas yang berjumlah 48 ibu hamil.Responden secara 

mayoritas adalah ibu berumur 20-35 tahun sebesar 44 (91,7%), tingkat 

pendidikan tinggi sebesar 34 (50,75%), ibu tidak bekerja sebesar 42 

(87,5%) dan paritas primipara sebesar 26 (54,2%). Disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan pengetahuan yang bermakna antara sebelum 

konseling laktasi dan sesudah konseling laktasi.Pada sikap ibu 

diperoleh nilai p = 0,001 (p>0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan sikap ibu yang bermakna antara sebelum konseling 

laktasi dan sesudah konseling laktasi. Persamaan dengan penelitian ini 

adalah menggunakan variabel dependen pengetahuan, sikap ibu hamil 

trimester III dan perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan 

variabel independen efektifitas konseling laktasi. 
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3. Hasil Penelitian Lina Handayani, Yunengsih, Solikhah (2014) tentang 

Hubungan Pengetahuan dan Teknik Menyusui dengan Pemberian ASI 

eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Pegasih II Kabupaten 

Kulonprogo. Penelitian dilakukan pada ibu yang mempunyai bayi 

berusia 6-12 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Pengasih II 

Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta sebanyak 142 ibu. Ibu yang 

memiliki tingkat pengetahuan rendah yaitu sebanyak 81 ibu (57%) dan 

sebagian besar juga tidak memberikan ASI eksklusif yaitu sebanyak 45 

responden (31,7%), sedangkan ibu dengan tingkat pengetahuan tinggi 

sebanyak 61 ibu (43%) dan yang memberikan ASI eksklusif sebanyak 

42 ibu (29,6%). Ibu yang memiliki teknik menyusui rendah yaitu 

sebanyak 74 ibu (52,1%) dan sebagian besar juga tidak memberikan 

ASI eksklusif yaitu sebanyak 43 ibu (30,3%), sedangkan ibu dengan 

teknik menyusui tinggi sebanyak 68 ibu (47,9%) dan yang 

memberikan ASI eksklusif sebanyak 47 ibu (33,1%). Hasil analisis 

Chi-Squaremenunjukkan nilai p-value 0,006 (<0,05), artinya terdapat 

hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan 

pemberian ASI eksklusif. Sebagian besar responden memiliki 

pengetahuan dan teknik menyusui yang rendah. Ada hubungan antara 

tingkat pengetahuan dan teknik menyusui dengan pemberian ASI 

eksklusif. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel depanden 

pemberian ASI eksklusif dan perbedaan dengan penelitian ini adalah 

variabel independen Hubungan pengetahuan dan Teknik menyusui. 
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4. Hasil penelitian Nur Rahman (2017) tentang Pengetahuan, Sikap dan 

Praktik Pemberian ASI eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas 

Jumpandang Baru Kecamatan Tallo Kota Makasar. Jumlah sampel 

pada penelitian ini adalah sebanyak 102 responden yang terdiri dari ibu 

yang memiliki bayi umur 0-11 bulan, distribusi kelompok umur ibu 

dengan jumlah tertinggi adalah kelompok umur 25-29 tahun yaitu 

54,9%, sedangkan kelompok umur terendah adalah kelompok umur 

35-39 tahun yaitu 7,8%. Tingkat pendidikan terakhir responden 

terbanyak pada tingkat pendidikan SMA sebanyak 64,7% dan 

perguruan tinggi sebanyak 15,7%, sedangkan yang terendah adalah 

tamam SD hanya sedikit yaitu 3,9%. Distribusi responden tingkat 

pengetahuan tertinggi adalah tingkat pengetahuan baik yaitu 84,3% 

sedangkan tingkat pengetahuan kurang lebih rendah yaitu 15,7%, 

distribusi berdasarkan sikap adalah responden yang memiliki sikap 

positif 82,4% sedangkan responden yang memiliki sikap negative yaitu 

17,6%. Responden dengan tingkat pengetahuan baik yang memberikan 

ASI eksklusif sebanyak 86%, sedangkan dari 14 responden yang 

memiliki tingkat pengetahuan kurang yang memberikan ASI eksklusif 

sebanyak 87,5%. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan 

variabel dependen pemberian ASI eksklusif sedangkan perbedaan 

dengan penelitian ini adalah menggunakan variabel independen 

pengetahuan ibu dan sikap. 


