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ABSTRACT
Breast feeding is the best food for newborn baby. World Health Organization ( WHO ) and United
Nations and Children’s Fund ( UNICEF ) suggest giving breast feeding exclusively, that is just
breast feeding until the baby was six months, without dilution addition foods or beverages beside
the breast feeding. In fact, giving breast feeding exclusively not as easy as which conceived. There
are many factors influencing gift of breast feeding exclusively. Mother’s education and knowledge
of condusive mother have big enough influence in giving brest feeding exclusively. Excelsior
mother’s education hence excelsior mother’s knowledge will concerning breast feeding so that
giving it 6 months can reach. This purpose of the research is to know relation between education
and knowledge of mother concerning breast feeding with how long to gift of breast feeding
exclusively at child under 5 years in countryside of Kebonagung, district of Kebonagung, sub
province of Pacitan.
Type research the used in Explanatory, approach the used is spliting transveral ( Crossectional ),
where variable cause and effect of checked and measured during which at the same time. Research
population are all mother’s of children under 5 years with age of 6-24 months. At this research not
be done by intake of sample because all of population are researched. Data analysis used test of
kolmogorov-smirnov to know normality of data and for the test of correlation used correlation test
of rank spearman.
The result indicated that storey level education of children’s mother under 5 years 50% middle
storey level, knowledge of mother of children under 5 years concerning breast feeding is 43,33 %
and 23,33% mother of children under 5 years give breast feeding exclusively during 6 months. The
result of examination indicated, there aren’t relation between education storey level and
knowledge of mother concerning breast feeding with how long mother give breast feeding
exclusively in countryside of Kebonagung, district of Kebonagung, sub province of Pacitan. The
health of Institution better which in countryside of Kebonagung more impetous again in
emboldening the program of breast feeding exclusively 6 months so the program of goverment can
be succeed and can be created a healthy of rising generation.

ABSTRAK
Bayi perlu mendapat perawatan yang optimal sejak dini, termasuk pemberian makanan yang
ideal, dan makanan terbaik bagi bayi sejak baru dilahirkan adalah ASI. World Health
Organization (WHO) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) menganjurkan pemberian
ASI secara eksklusif, yaitu ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan, tanpa tambahan cairan ataupun
makanan lain selain ASI. Kenyataan di lapangan, pemberian ASI secara eksklusif tidak semudah
yang dibayangkan. Banyak sekali faktor – faktor yang mempengaruhi pemberian ASI secara
Eksklusif. Faktor tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu dimungkinkan memiliki pengaruh yang
cukup besar dalam pemberian ASI Eksklusif. Semakin tinggi tingkat pendidikan ibu maka akan
semakin tinggi pengetahuan ibu tentang ASI sehingga pemberian ASI Eksklusif 6 bulan dapat
tercapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dan
pengetahuan ibu tentang ASI dengan lama pemberian ASI Eksklusif pada balita di desa
Kebonagung, kecamatan Kebonagung, kabupaten Pacitan.
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Jenis penelitian yang digunakan adalah Explanatory. Pendekatan yang digunakan adalah belah
lintang (Crossectional), dimana variabel sebab dan akibat diteliti dan diukur dalam waktu yang
bersamaan. Populasi penelitian adalah semua ibu balita dengan usia balita 6 – 24 bulan. Pada
penelitian ini tidak dilakukan pengambilan sampel karena seluruh unit populasi diteliti. Analisis
data menggunakan uji Kolmogorov Smirnov untuk mengetahui kenormalan data dan untuk uji
hipotesis menggunakan uji korelasi Rank Spearman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ibu balita pada kategori tingkat
menengah, pengetahuan ibu balita tentang ASI tergolong sedang dan sebagian besar ibu balita
memberikan ASI Eksklusif kurang dari 6 bulan. Uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada
hubungan antara tingkat pendidikan dengan lama pemberian ASI ekslusif, begitu juga antara
pengetahuan ibu tentang ASI dengan lama pemberian ASI eksklusif . Sebaiknya petugas
puskesmas yang membawahi wilayah Desa Kebonagung lebih giat lagi dalam memotivasi ibu bayi
untuk mau menyusui bayinya secara eksklusif.

PENDAHULUAN
ASI eksklusif atau lebih tepatnya pemberian ASI secara eksklusif adalah
bayi hanya diberi ASI saja, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk,
madu, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur
susu, biskuit, bubur nasi, dan tim. Bayi sehat umumnya tidak memerlukan
tambahan makanan sampai usia 6 bulan, namun pada kondisi tertentu dibenarkan
untuk mulai memberi makanan padat setelah bayi berumur 4 bulan walaupun
belum mencapai 6 bulan. Misalnya karena terjadi kurang meningkatnya berat
badan atau ditemukan tanda – tanda lain yang menunjukkan bahwa pemberian
ASI eksklusif tidak berjalan dengan baik (Roesli, 2005).
Bayi baru lahir perlu mendapat perawatan yang optimal sejak dini,
termasuk pemberian makanan yang ideal. Tidak ada satupun makanan yang ideal
untuk bayi selain ASI. World Health Organization (WHO) dan United Nations
Children’s Fund (UNICEF) menganjurkan pemberian ASI secara eksklusif, yaitu
ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan, tanpa tambahan cairan ataupun makanan
lain selain ASI ( Partiwi dan Purnawati, 2008 ).
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemberian ASI secara
eksklusif tidak semudah yang dibayangkan. Kepercayaan yang berkembang di
masyarakat serta kebiasaan yang turun temurun memberikan MP – ASI (pisang)
setelah bayi berumur 2 bulan merupakan kendala besar dalam pemberian ASI
secara eksklusif. Selain itu, tenaga kesehatan yang menolong ibu saat melahirkan
sering kali memberikan susu formula maupun air gula terlebih dahulu sampai ibu
siap menyusui. Padahal di kode etik tenaga kesehatan telah dijelaskan bahwa
tenaga kesehatan harus ikut mendukung program ASI Eksklusif. Faktor lain yang
menjadi kendala dalam pemberian ASI Eksklusif adalah tingkat pendidikan ibu
dan pengetahuan ibu tentang ASI. Kedua faktor tersebut dimungkinkan memiliki
pengaruh yang cukup besar dalam pemberian ASI Eksklusif. Jika tingkat
pendidikan ibu rendah maka pengetahuan ibu tentang ASI juga akan rendah
sehingga pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan tidak akan tercapai. Apalagi
ditambah dengan ketidaktahuan masyarakat tentang lama pemberian ASI
eksklusif yang benar sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah. Bahkan hingga

saat ini jangka waktu pemberian ASI yang benar masih menjadi perdebatan di
kalangan dunia kesehatan ( Roesli, 2005 ).
Hasil survei tentang pemberian ASI Eksklusif pada balita di kabupaten
Pacitan pada tahun 2008 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat
menunjukkan bahwa ibu yang memberikan ASI secara Eksklusif selama 6 bulan
hanya 35 % dari total ibu yang menyusui, 45 % ibu menyusui hanya memberikan
ASI Eksklusif kurang dari 4 bulan dan sisanya sebanyak 20 % ibu menyusui tidak
memberikan ASI kepada anaknya. Padahal target pemerintah kabupaten Pacitan
60% ibu menyusui harus berhasil memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan.
Hasil survei tersebut juga menyebutkan bahwa salah satu alasan ibu tidak
memberikan ASI secara Eksklusif selama 6 bulan karena tuntutan ekonomi yang
mengharuskan mereka segera bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan
dan pengetahuan ibu tentang ASI dengan lama pemberian ASI Eksklusif pada
balita di desa Kebonagung, kecamatan Kebonagung, kabupaten Pacitan.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah Explanatory dengan metode survei
dan pendekatan penelitian adalah belah lintang (Crossectional). Lokasi penelitian
di desa Kebonagung, kecamatan Kebonagung, kabupaten Pacitan, dilaksanakan
pada bulan Juli 2010.
Populasi penelitian adalah semua ibu yang mempunyai balita usia 6 – 24
bulan, tinggal menetap di desa Kebonagung, kecamatan Kebonagung, kabupaten
Pacitan, sebanyak 30 orang. Tidak dilakukan pengambilan sampel dalam
penelitian ini karena seluruh unit populasi diteliti. Data primer diperoleh dengan
cara home visit dan wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner.
Pengolahan data pendidikan dilakukan dengan cara diklassifikasi menjadi
kategori: Dasar (1-9 tahun), Menengah (10-12 tahun), Tinggi ( 13 tahun). Data
pengetahuan dinilai berdasarkan jawaban responden kemudian diberi skor, dan
dikategorikan menjadi baik (> 80 %), sedang (60-80 %), kurang (< 60 %). Lama
pemberian ASI Ekslusif diolah dengan menghitung nilai minimal, maksimal, dan
rata—rata lama ibu balita menyusui bayinya secara ekslusif.
Data dianalisis secara univariat untuk memperoleh gambaran masing–
masing variabel penelitian diantaranya variabel tingkat pendidikan, tingkat
pengetahuan dan lama pemberian ASI Eksklusif, kemudian ditampilkan dalam
bentuk tabel distribusi frekuensi. Analisis bivariat digunakan untuk
menggambarkan hubungan antara variabel bebas ( tingkat pendidikan dan tingkat
pengetahuan ) dengan variabel terikat ( lama pemberian ASI Eksklusif ).
Kenormalan data dianalisis menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov, sedangkan uji
hipotesis menggunakan uji korelasi Rank Spearman.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Kebonagung termasuk salah satu dari 19 desa yang terletak di
wilayah kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.
Jumlah penduduk di wilayah desa Kebonagung sebanyak 917 jiwa, terdiri dari
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450 orang berjenis kelamin laki-laki, 467 orang berjenis kelamin perempuan, dan
terhimpun dalam 276 kepala keluarga.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan jumlah penduduk menurut
golongan umur yang paling banyak di desa Kebonagung adalah kelompok usia
produktif ( 15 – 45 tahun ) yaitu sebesar 41,49%, sedangkan peringkat kedua
adalah penduduk kelompok usia > 55 tahun yaitu sebesar 33, 26%. Kelompok usia
balita sebanyak 6,69% dan sisanya adalah kelompok usia anak-anak ( 6 – 14 tahun
).
Mata pencaharian penduduk desa Kebonagung sebagian besar adalah
petani yaitu sebesar 58,57%. Tingkat pendidikan penduduk desa Kebonagung
sebagian besar adalah tamat SMA / sederajat yaitu sebesar 67,75%. Desa
Kebonagung merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah kerja
Puskesmas Kebonagung. Jumlah posyandu yang ada di desa Kebonagung 1 buah
dengan jumlah kader yang masih aktif 12 orang dan pembina kader 2 orang.
Karakteristik Balita
Balita usia 6 – 24 bulan di Desa Kebonagung, sebagian besar perempuan,
dan bila dilihat sebaran umurnya sebagian besar pada usia 13 – 24 bulan. Sebaran
karakteristik tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.
Tabel 1.Distribusi Balita berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin
Jumlah
Prosentase ( % )
Laki-laki
12
40,00
Perempuan
18
60,00
Total
30
100
Tabel 2 menyatakan bahwa sebagian besar balita yang menjadi sampel
adalah balita kelompok umur > 1 tahun yaitu sebesar 73,30%.
Tabel 2. Distribusi Balita berdasarkan Umur
Kelompok Umur
6 - 12 bulan
13 - 24 bulan
Total

Jumlah
8
22
30

Prosentase (%)
26,70
73,30
100

Karakteristik Ibu Balita
Umur
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran umur ibu balita berada pada
kisaran termuda 19 tahun dan tertua 49 tahun. Melihat sebaran umur tersebut
dapat dinyatakan bahwa sebagian ibu balita melahirkan pada usia risti. Hal ini
diduga akan mempengaruhi pengetahuan maupun perilaku sehari-hari termasuk
pengetahuan dan perilaku tentang pemberian ASI pada bayi. Sebab dengan usia
yang lebih muda memungkinkan seseorang lebih aktif dan proaktif untuk
mengetahui dan memahami sesuatu hal. Distribusi umur ibu balita dapat dilihat
pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Ibu Balita berdasarkan Umur
Kelompok umur
19 - 29 tahun
30 - 49 tahun
Total

Jumlah
15
15
30

Prosentase (%)
50,00
50,00
100

Pendidikan
Jenjang pendidikan formal ibu berada pada kisaran lama pendidikan 6 –
14 tahun, sebagian besar pada kategori menengah . Hal ini berarti ada sebagian
ibu yang tingkat pendidikannya dasar. Pendidikan berperan dalam aspek sosial
masyarakat sehingga apabila pendidikan seseorang relatif rendah, maka
pengetahuannya akan kurang sedangkan orang yang pendidikannya lebih tinggi
pengetahuannya akan lebih baik.Sebaran tingkat pendidikan ibu balita dapat
dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4.Distribusi Ibu Balita berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan
Tinggi
Menengah
Dasar
Total

Jumlah
3
15
12
30

Prosentase ( % )
10,00
50,00
40,00
100

Ibu balita yang memiliki tingkat pendidikan tinggi adalah ibu balita
dengan usia 25 sampai 30 tahun. Sedangkan ibu balita yang tingkat pendidikannya
menengah dan dasar adalah ibu balita dengan usia kurang dari 25 tahun.
Pekerjaan
Sebagian besar penduduk desa Kebonagung bermata pencaharian sebagai
petani. Tetapi hampir seluruh penduduk yang bekerja adalah suami. Istri pada
umumnya tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga yang bertugas
membereskan semua pekerjaan rumah serta mengasuh anak. Distribusi pekerjaan
ibu balita dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Distribusi Ibu Balita berdasarkan Pekerjaan
Jenis Pekerjaan
Tidak bekerja
(ibu rumah tangga)
Swasta
Petani
Guru
Total

Jumlah

Prosentase ( % )

17
8
4
1
30

56,67
26,67
13,33
3,33
100
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Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa sebanyak 56,67% ibu balita yang
menjadi responden di desa Kebonagung tidak bekerja atau sebagai ibu rumah
tangga, 26,67% bekerja swasta, 13,33% sebagai petani dan sisanya sebanyak
3,33% sebagai guru. Ibu balita yang berprofesi sebagai guru adalah ibu balita
yang memiliki tingkat pendidikan tinggi yaitu lulus S-1. Sedangkan ibu balita
yang tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga memiliki latar belakang
pendidikan terakhir sebagian besar adalah tingkat dasar.
Pengetahuan tentang ASI
Pengetahuan ibu balita tentang ASI dikategorikan menjadi baik, sedang
dan kurang. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar ibu rumah tangga
(43,30 %) pengetahuannya sedang . Masih ada ibu balita dengan pengetahuan
kurang (20 %) diduga disebabkan oleh faktor pendidikan yang relatif masih
rendah (pendidikan dasar) serta kurangnya penyuluhan yang diberikan dari
petugas kesehatan setempat. Lebih jelasnya distribusi ibu balita berdasarkan
tingkat pengetahuan dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Distribusi Ibu Balita berdasarkan Pengetahuan tentang ASI
Pengetahuan
Baik
Sedang
Kurang
Total

Jumlah
11
13
6
30

Prosentase ( % )
36,67
43,33
20,00
100

Lama Pemberian ASI Eksklusif
Lama pemberian ASI Eksklusif adalah jangka waktu pemberian ASI
secara eksklusif tanpa penambahan MP-ASI termasuk air putih. Distribusi lama
pemberian ASI Eksklusif di desa Kebonagung dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Distribusi Ibu Balita berdasarkan Lama Pemberian ASI Eksklusif
lama pemberian ASI
Eksklusif (Bulan)
Jumlah
Prosentase (%)
0
11
36,67
1
1
3,33
2
1
3,33
3
0
0,00
4
3
10,00
5
7
23,33
6
7
23,33
Total
30
100
Tabel 7 memperlihatkan bahwa prosentase ibu balita yang memberikan
ASI Eksklusif selama 6 bulan hanya 23,33% dari total responden, demikian juga
ibu balita yang memberikan ASI Eksklusif selama 5 bulan. Ibu balita yang
memberikan ASI Eksklusif selama 4 bulan 10% , dan sisanya memberikan ASI
Eksklusif selama 1, 2, dan 3 bulan, bahkan sebagian ibu balita memberikan ASI
ekslusif kurang dari 1 bulan.

Sebagian besar ibu balita yang memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan
adalah ibu balita yang tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ibu
balita yang bekerja sebagian besar hanya memberikan ASI Eksklusif kurang dari
2 bulan . Hal ini berarti program pemerintah tentang penggalakan ASI Eksklusif
selama 6 bulan di desa Kebonagung belum berhasil, karena masih kurang dari
60% target pemerintah kabupaten Pacitan.
Alasan ibu balita tidak melakukan pemberian ASI secara eksklusif selama
6 bulan karena harus membantu suami mencari nafkah serta kemudahan
mengganti pemberian ASI dengan susu formula . Anggapan bahwa dengan
memberikan susu formula maka derajat sosial keluarga akan meningkat di
kalangan masyarakat turut menjadi pemicu tidak berhasilnya program ASI
Eksklusif 6 bulan di desa Kebonagung.
Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Lama Pemberian ASI Eksklusif
Uji hipotesis terhadap hubungan tingkat pendidikan dengan lama
pemberian ASI ekslusif diperoleh nilai p = 0,299 atau > 0,05. Hasil tersebut
menyatakan bahwa Ho diterima atau tidak ada hubungan yang signifikan ( pada
= 0,05 ) antara tingkat pendidikan dengan lama pemberian ASI Eksklusif. Sebaran
nilai hubungan antara dua variabel tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 .
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Gambar 1. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Lama Pemberian ASI
Eksklusif
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Gambar 1 menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan ibu maka
semakin sedikit yang memberikan ASI Eksklusif 6 bulan. Ibu yang tingkat
pendidikannya tinggi justru memberikan ASI Eksklusif kurang dari 6 bulan. Hal
ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang mendorong ibu untuk memberikan
ASI Eksklusif kurang dari 6 bulan, yaitu kondisi ekonomi dan daya beli
masyarakat. Ibu balita dengan pendidikan menengah sampai tinggi cenderung
bekerja mencari nafkah untuk menopang ekonomi keluarganya, dan ketika daya
beli mulai meningkat menyebabkan ibu balita memilih untuk memberikan susu
formula sebagai pengganti ASI agar lebih praktis dan derajat sosial keluarga di
mata masyarakat semakin meningkat. Hal inilah yang diduga memberikan
pengaruh yang kuat sehingga tingkat pendidikan tidak berhubungan dengan lama
pemberian ASI Eksklusif .
Hubungan Pengetahuan tentang ASI dengan Lama Pemberian ASI Eksklusif
Hasil analisis statistik untuk uji hubungan pengetahuan tentang ASI
dengan lama pemberian ASI Eksklusif menunjukkan nilai p = 0,713 atau > 0,05
sehingga hipotesis ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada hubungan yang
signifikan ( pada
= 0,05 ) antara pengetahuan tentang ASI dengan lama
pemberian ASI Eksklusif. Sebaran nilai korelas tersebut dapat dilihat pada
Gambar 2.
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Gambar 2. Hubungan Pengetahuan tentang ASI dengan
Lama Pemberian ASI Eksklusif
Terdapat beberapa faktor yang memungkinkan tidak ditemukannya
hubungan antara pengetahuan tentang ASI dengan lama pemberian ASI Eksklusif
. Salah satu faktor yang diduga kuat menjadi penyebab tidak adanya hubungan
antar variabel tersebut adalah ibu balita lebih mengutamakan untuk mencari
nafkah (bekerja) daripada memberikan ASI secara ekslusif selama 6 bulan. Ibu

balita yang bekerja mempunyai waktu lebih kurang 6 minggu setelah melahirkan
untuk dapat menunggui bayinya, sehingga ketika sudah harus bekerja lagi ASI
sudah mulai diganti susu formula.
Faktor lain yang juga diduga menjadi penyebab tidak ditemukannya
hubungan antara pengetahuan tentang ASI dengan lama pemberian ASI ekslusif
yaitu kurangnya pengetahuan ibu balita tentang cara penyimpanan ASI selama ibu
bekerja serta kurang tahu tentang cara merawat payudara untuk memperlancar
produksi ASI. Alasan yang dikemuakan oleh sebagian besar ibu balita tentang
ketidak berhasilannya memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan disebabkan oleh
tidak lancarnya produksi ASI.

KESIMPULAN
Sebagian besar ibu balita tingkat pendidikannya tergolong menengah,
sedikit sekali ibu balita yang berpendidikan tinggi. Pengetahuan ibu balita tentang
ASI termasuk kategori sedang dan baik, namun demikian masih ada yang
berpengetahuan kurang.
Sedikit sekali ibu balita yang memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan,
bahkan jumlah ibu balita yang memberikan ASI ekslusif kurang dari 1 bulan
jumlahnya lebih besar. Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan
lama pemberian ASI Eksklusif, begitu pula antara pengetahuan tentang ASI
dengan lama pemberian ASI Eksklusif.
SARAN
Perlu penyuluhan yang lebih intensif terhadap ibu balita tentang
pentingnya pemberian ASI ekslusif, termasuk penyuluhan tentang cara
penyimpanan ASI ekslusif selama ibu balita bekerja, serta cara perawatan
payudara untuk memperlancar produksi ASI. Kerjasama yang baik antara
keluarga, tokoh masyarakat, dan petugas kesehatan di wilayah desa Kebonagung
sangat diperlukan untuk menggalakkan program pemberian ASI ekslusif selama 6
bulan.
Pendekatan informal dari tokoh masyarakat setempat diperlukan guna
memotivasi ibu balita agar lebih memperhatikan dan mengutamakan kesehatan
buah hatinya. Pendekatan juga diperlukan untuk memupus anggapan bahwa
pemberian susu formula pada bayi dapat meningkatkan derajat sosial keluarga.
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