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ABSTRAK 

Yolanda Nova Yanti Harefa  

032015052 

Gambaran Kesiapan Ibu Dalam Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja 

Puskesmas Pancur Batu 

Prodi Ners Tahap Akademik 2019 

Kata Kunci : Kesiapan Ibu, ASI Eksklusif 

ASI eksklusif merupakan permberian ASI saja kepada bayi selama 6 bulan tanpa 

tambahan cairan apapun yang dapat diberikan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Pemberia ASI eksklusif diperlukan kesiapan ibu baik secara fisik 

maupun mental. Tujuan penelitian untuk mengetahui kesiapan ibu dalam 

pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja puskesmas pancur batu. Populasi dalam 

penelitian ini adalah ibu hamil yang akan memberikan ASI eksklusif di wilayah 

kerja puskesmas pancur batu. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 53 

orang, dengan menggunakan teknik total sampling. Alat pengumpulan data 

menggunakan lembar kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan kesiapan ibu 

dalam pemberian ASI eksklusif 48 orang (90,6%). Kesiapan ibu ini disebabkan 

karena dukungan maupun pengetahuan sudah siap untuk pemberian ASI eksklusif. 
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ABSTRACT 

Yolanda Nova Yanti Harefa 

032015052 

Mother's Readiness in Providing Exclusive ASI in the Pancur Batu Health Center 

Working Area 

Ners Academic Study Program 2019 

Keywords: Mother Readiness, Exclusive Breastfeeding 

Exclusive breastfeeding is pure breastfeeding. What is meant purely is that babies 

are only given ASI for 6 months without any additional fluids that can be given 

either directly or indirectly, but in giving exclusive breastfeeding, mother's 

readiness is needed both physically and mentally. Purpose of the research 

Exclusive breastfeeding in the working area of the health center runs stone. The 

population in this study were pregnant women who would give exclusive 

breastfeeding in the working area of the puskesmas stone. The number of samples 

in this study were 53 people, using total sampling techniques. Tool for collecting 

data using questionnaire sheets. The results showed the readiness of mothers in 

exclusive breastfeeding 48 people (90.6%). Mother's readiness is due to the 

support and knowledge that is ready for exclusive breastfeeding. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menyusui adalah suatu proses alamiah. Berjuta-juta ibu di seluruh dunia 

berhasil menyusui bayinya tanpa pernah membaca buku tentang ASI. Bahkan ibu 

yang buta huruf pun dapat menyusui anaknya dengan baik. Walaupun demikian, 

dalam lingkungan kebudayaaan kita saat ini melakukan hal yang alamiah tidaklah 

selalu mudah. Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pula peningkatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat. Ironinya, pengetahuan lama 

yang mendasar seperti menyusui justru kadang terlupakan. 

Ibu kehilangan pengetahuan tentang menyusui berarti kehilangan besar, 

karena  menyusui adalah suatu pengetahuan yang selam berjuta-juta tahun 

mempunyai peran yang penting dalam mempertahankan kehidupan manusia. Bagi 

ibu hal ini berarti kehilangan kepercayaan diri untuk dapat memberikan perawatan 

terbaik pada bayinya dan bagi bayi berarti bukan saja kehilangan sumber makanan 

yang vital, tetapi juga kehilangan cara perawatan yang optimal (Roesli, 2010). 

Menyusui merupakan isu kesehatan masyarakat yang utama. ASI 

mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi dalam enam bulan pertama 

kehidupannya. Penelitian juga membuktikan bahwa Air Susu Ibu tidak hanya 

membantu melindungi bayi terhadap infeksi, tetapi juga mempunyai berbagai 

manfaat lain, seperti mengurangi kegemukan dan dapat membantu melindungi 

para ibu terhadap penyakit-penyakit lain yang mungkin timbul di kemudian hari. 

Namun, angka ibu yang menyusui masih rendah, dan para wanita membutuhkan 



 
 

 
 

dukungan  dari bidan serta tenaga kesehatan lainnya ketika mulai menyusui dan 

selama anak masih bayi (Pollard, 2015). 

Air susu ibu (ASI) merupakan makanan paling sempurna dengan 

kandungan gizi yang sesuai untuk kebutuhan bayi. Zat gizi yang berkualitas tinggi 

pada air susu ibu (ASI) banyak terdapat pada kolostrum. Susu kolostrum adalah 

ASI yang keluar pada hari-hari pertama stelah bayi lahir, berwarna kekuning-

kuningan dan lebih kental. Kolostrum banyak mengandung nilai gizi yang tinggi 

seperti protein, vitamin A, karbohidrat dan rendah lemak. ASI juga mengandung 

asam amino esensial, zat kekebalan tubuh dan protein pengikat B12. Asam amino 

esensial sangat penting untuk meningkatkan jumlah sel otak bayi yang berkaitan 

dengan kecerdasan bayi, karena kecerdasan bayi akan lebih baik apabila diberikan 

ASI eksklusif (Nasution, 2014). 

 ASI eksklusif adalah menyusui bayi secara murni. Yang dimaksud secara 

murni adalah bayi hanya di beri ASI saja selama 6 bulan tanpa tambahan cairan 

apapun, seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih dan tanpa pemberian 

makanan tambahan lain, seperti pisang, bubur susu, biscuit, bubur atau nasi tim. 

Setelah bayi berusia 6 bulan, barulah bayi di berikan makanan pendamping 

(Martini, 2017). 

ASI eksklusif dapat diberikan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Diberikan langsung, yaitu dengan cara bayi menyusu pada ibunya 

langsung pada payudara ibu, tanpa bantuan apapun. Sementara menyusu ASI 

eksklusif yang tidak langsung adalah bayi mendapatkan ASI eksklusifnya dari 

perahan ASI ibu yang diberikan melalui botol dot atau dengan gelas disendokkan, 



 
 

 
 

ataupun melalui selang makan pada bayi-bayi tertentu yang dirawat di rumah sakit 

(Widuri, 2013). 

Kunci sukses untuk memberikan ASI secara eksklusif adalah ibu dan 

keluarga mempunyai manajemen ASI yang baik. Manajemen ASI yang baik 

bukan hanya ibu mengetahui cara memerah ASI-nya saja, namun ibu dan keluarga 

juga saling mendukung dan bagaiman ibu menyiapkan diri dan lingkungannya 

sebelum bekerja (Widuri, 2013). 

Pemberian ASI eksklusif merupakan faktor yang berpengaruh dalam 

pertumbuhan normal bayi, bayi yang mendapat ASI eksklusif berpeluang 

mengalami pertumbuhan normal 1,62 kali lebih besar dibandingkan dengan bayi 

yang ASI non eksklusif, Selain itu pemberian ASI eksklusif juga berpengaruh 

pada perkembangan sesuai umur, bayi yang mendapat ASI eksklusif berpeluang 

mengalami perkembangan sesuai umur 5,474 kali lebih besar jika dibandingkan 

dengan bayi ASI non eksklusif. Penelitian lain menyebutkan bahwa dengan 

memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan akan menjamin 

tercapainya pengembangan potensi kecerdasan anak secara optimal (Fitria, 2017). 

Kemampuan anak tidak optimal dengan tidak ada pemberian ASI eksklusif 

sehingga rentan bagi bayi untuk sakit dan menyebabkan kematiaan. Salah satu 

penyebab tingginya angka kematian bayi diperkirakan ada kaitannya dengan 

perilaku pemberian Air susu ibu (ASI). Bayi baru lahir yang tidak diberikan ASI 

Eksklusif dan diberikan pengganti ASI/Susu formula akan relatif mudah terserang 

diare dan alergi, ancaman kekurangan gizi, dan dapat meningkatkan resiko 

infeksi. Menurut United Nations Internasional Children’s Emergency Fund 



 
 

 
 

(UNICEF), ASI eksklusif dapat menekan angka kematian bayi di Indonesia. 

UNICEF menyatakan bahwa 30.000 kematian bayi di Indonesia dan 10 juta 

kematian anak balita di dunia setiap tahun bisa dicegah melalui pemberian ASI 

eksklusif selama enam bulan sejak sejam pertama setelah kelahirannya tanpa 

memberikan makanan dan minuman tambahan kepada bayi (fitria, 2017). 

Persiapan menyusui pada masa kehamilan merupakan hal penting, sebab 

dengan persiapan yang baik maka ibu lebih siap untuk menyusui bayinya. 

Persiapan tersebut meliputi pengetahuan dan dukungan psikologis untuk 

mempersiapkan mental, dan pelayanan kesehatan untuk mempersiapkan keadaan 

fisik ibu. Dengan persiapan yang baik maka ibu akan lebih yakin dan siap untuk 

memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Kesiapan ibu secara fisik, dapat dilihat 

dari keadaan payudara terutama tama puting susu, dan gizi ibu. Sedangkan 

kesiapan mental atau psikologis dapat dilihat dari sikap atau keputusan ibu yang 

positif terhadap pemberian ASI, dapat menghayati kewajibannya untuk 

memberikan ASI sejak masa kehamilan atau sebelum hamil untuk kesiapan 

pemenuhan pemberian ASI (Sadiman, 2014). 

Persiapan ASI eksklusif merupakan upaya yang dilakukan ibu dan 

keluarga untuk menunjang keberhasilan menyusui. Dalam penatalaksanaannya 

dapat dimulai pada masa kehamilan, segera setelah persalinan dan pada masa 

menyusui. Persiapannya dapat meliputi upaya pencarian informasi ASI eksklusif, 

perawatan payudara, persiapan nutrisi, dan persiapan psikologis (Rinata, 2015). 

Penelitian WHO pada tahun 2011, menyatakan bahwa hanya 40% bayi di 

dunia yang mendapatkan ASI eksklusif sedangkan 60% bayi lainnya ternyata 



 
 

 
 

telah mendapatkan MP-ASI saat usianya < dari 6 bulan. Menurut Survey 

Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 bayi yang mendapat makanan 

pendamping ASI usia 0-1 bulan sebesar 9,6%, pada usia 2-3 bulan sebesar 16,7%, 

dan usia 4-5 bulan sebesar 43,9%. Menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, 

bayi yang mendapatkan ASI eksklusif berjumlah 38% sedangkan bayi yang telah 

diberikan MP-ASI adalah 62% dari seluruh total bayi di Indonesia (Fitria, 2017).  

Data Riskesdas 2013 menyatakan cakupan pemberian ASI di Indonesia 

hanya 30,2%, sedangkan target nasional cakupan pemberian ASI Eksklusif 

sebesar 80% (Kemenkes RI, 2013). Dari data cakupan pemberian ASI Eksklusif 

di Provinsi Riau, cakupan untuk bayi yang diberi ASI Eksklusif tahun 2013 

sebesar 51,2% (Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2014). Persentase bayi yang 

diberi ASI Eksklusif tahun 2013 di Kabupaten Kampar adalah 4.029 bayi dari 

5.683 bayi (70,9%), dan menurun di tahun 2014 berjumlah 4.615 bayi (54,9%) 

dari 8.401 jumlah bayi keseluruhan (Lestari, 2015).  

Pada hasil prasurvei Sadiman di PT GPM Bandar Mataram Lampung 

Tengah 2013, dari 10 ibu yang mempunyai balita berusia 0-6 bulan yang 

memberikan ASI ekslusif diantaranya dengan pengetahuan kurang baik 4 orang 

(40%), pengetahuan cukup 2 orang (20%), ibu yang sibuk bekerja 4 orang (40%), 

ibu yang tidak mau menyusui karena kurangnya dukungan petugas kesehatan 3 

orang (30%), dan mempunyai kurangnya persiapan fisik dan mental ibu 3 orang 

(30%), sehingga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan anaknya dengan ASI 

ekslusif (Sadiman, 2014). 



 
 

 
 

Faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif yaitu perubahan 

sosial budaya, faktor psikologis, faktor fisik ibu, faktor kekurangan petugas 

kesehatan, sehingga kurang mendapat penerangan atau dorongan tentang manfaat 

pemberian ASI, meningkatkan promosi susu kaleng sebagai pengganti ASI, 

penerangan yang salah justru datang dari petugas kesehatan sendiri yang 

menganjurkan pengganti ASI dengan susu kaleng. Sedangkan Faktor-faktor yang 

menghambat penggunaan ASI eksklusif antara lain, kurangnya pengatahuan ibu 

terhadap keunggulan ASI dan fisiologi laktasi, kurangnya persiapan fisik dan 

mental ibu, kurangnya dukungan keluarga, kurangnya dukungan dari fasilitas 

pelayanan kesehatan, gencarnya kurangnya fasilitas yang mendukung laktasi di 

tempat kerja, kurangnya dukungan lingkungan (Sadiman, 2014). 

Berdasarkan penelitian Rinata (2015) dan Sadiman (2014) bahwa di 

Indonesia masih kurang ada persiapan Ibu dalam pemberian ASI eksklusif, salah 

satu penyebab masih rendahnya ASI eksklusif di Indonesia dikarenakan persiapan 

yang kurang pada masa kehamilan. Persiapan menyusui pada masa kehamilan 

merupakan hal penting, yang dimana terdiri atas kesiapan fisik dan mental yang 

berhubungan dengan terpenuhinya pemberian ASI eksklusif, kesiapan fisik dan 

mental sebaiknya dipersiapkan semenjak awal kehamilan. Persiapan sedini 

mungkin sejak awal kehamilan, maka ibu tidak akan takut, bingung, cemas, ragu 

dan benar-benar siap secara fisik dan mental untuk memberikan yang terbaik 

terhadap anaknya terutama pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan.  

Kurangnya kesiapan fisik dan mental ini ada kemungkinan disebabkan 

karena kurangnya pemicu seperti pada teori ABC (Antecedent, Bahavior, 



 
 

 
 

Concequences),  yaitu dengan adanya pemicu maka terjadilah reaksi atau tindakan 

yang selanjutnya akan mengikuti prilaku atau tindakan tersebut. Misalnya, dengan 

adanya penyuluhan maka ibu akan termotivasi untuk mencoba mempelajari apa 

yang ia dapat yang kemudian akan dijalankan berdasarkan apa yang ia anggap 

baik. Proporsi kesiapan fisik dan mental tersebut menunjukkan bahwa masih 

banyak ibu hamil yang tidak merencanakan persalinannya dengan baik dimana hal 

tersebut dimungkinkan karena kurangnya pengetahuan ibu tentang dampak 

kurangnya kesiapan ibu untuk menghadapi persalinannya seperti memberikan ASI 

pada awal kelahiran bayinya. Maka dari itu diperlukan penyuluhan untuk 

meningkatkan keadaan fisik dan mental ibu pada masa kehamilannya terutama 

trimester akhir (Sadiman, 2014). 

Berdasarkan hasil data awal yang dilakukan peneliti di wilayah kerja 

puskesmas pancur batu pada tanggal 09 Januari 2019, didapatkan data jumlah ibu 

yang memberikan ASI eksklusif pada tahun 2016 sebanyak 476 orang, pada tahun 

2018 sebanyak 711 orang dan pada bulan januari 2019 sebanyak 53 orang ibu 

yang menyusui, namun diantara 53 orang ibu menyusui masih terdapat 17 orang 

ibu yang belum siap dalam pemberian ASI eksklusif. 

Bedasarkan latar belakang diataslah peneliti menyimpulkan bahwa masih 

banyak ibu yang tidak memberikan ASI secara eksklusif. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Kesiapan Ibu Dengan Pemberian 

Asi Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Pancur Batu. 

 

 



 
 

 
 

1.2 Rumusan Masalah  

Masalah penelitian yang disusun berdasarkan latar belakang diatas: 

”bagaimanakah gambaran kesiapan ibu dalam pemberian asi eksklusif di wilayah 

kerja puskesmas Pancur Batu tahun 2019?”. 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kesiapan ibu dalam 

pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja puskesmas Pancur Batu tahun 2019. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengidentifikasi gambaran kesiapan fisik ibu dalam pemberian ASI 

eksklusif di wilayah kerja puskesmas Pancur Batu tahun 2019. 

2. Untuk mengidentifikasi gambaran kesiapan mental ibu dalam pemberian 

ASI eksklusif di wilayah kerja puskesmas Pancur Batu tahun 2019. 

3. Untuk mengidentifikasi gambaran kesiapan ibu dalam pemberian ASI 

eksklusif di wilayah kerja puskesmas Pancur Batu tahun 2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bacaan dan bahan acuan atau 

materi, sumber/referensi pada penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 



 
 

 
 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti  

Diharapkan memberikan wawasan maupun pengalaman setelah 

melakukan penelitian mengenai kesiapan ibu dalam pemberian ASI 

eksklusif. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi yang berguna 

bagi mahasiswa/mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa 

Elisabeth Medan tentang kesiapan ibu dengan pemberian ASI 

eksklusif. 

3. Bagi Ibu 

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi/bahan masukan dalam 

upaya memberikan ASI eksklusif dari 0-6 bulan kepada bayinya tanpa 

makanan tambahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 ASI Eksklusif 

2.1.1 Pengertian ASI Eksklusif 

 ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa pemberian makanan lain pada 

umur 0-6 bulan. Selama itu bayi tidak diharapkan mendapatkan tambahan cairan 

lain, seperti susu formula, air jeruk, air teh, madu, air putih. Pada pemberian ASI 

eksklusif, bayi juga tidak diberikan makanan tambahan seperti pisang, biskuit, 

bubur nasi, tim, dan sebagainya. ASI eksklusif diharapkan dapat diberikan sampai 

6 bulan. Pemberian ASI secara benar akan dapat mencukupi kebutuhan bayi 

sampai usia 6 bulan, bayi memerlukan makanan tambahan tetapi pemberian ASI 

dapat dilanjutkan sampai ia berumur 2 tahun (Maryunani, 2012). 

 ASI memberi semua energi dan gizi (nutrisi) yang dibutuhkan selama 6 

bulan pertama hidupnya, sehingga pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi 

tingkat kematian pada bayi yang disebabkan berbagai penyakit yang umum 

menimpa anak-anak seperti diare dan radang paru, serta mempercepat pemulihan 

bila sakit dan membantu menjarangkan kelahiran. Pedoman internasional yang 

menganjurkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama didasarkan pada 

bukti ilmiah tentang manfaat ASI bagi daya tahan hidup bayi, pertumbuhan dan 

perkembangannya (Maryunani, 2012). 

2.1.2 Manfaat ASI Eksklusif Bagi Bayi Dan Ibu 

 Pemberian ASI secara eksklusif, yaitu tidak dicampur apapun selama 6 

bulan berturut-turut, memberikan banyak manfaat pada bayi antara lain: 



 
 

 
 

a. Kesehatan  

Kandungan antibodi yang terdapat dalam ASI tetap paling baik 

sepanjang masa. Oleh karena itu, bayi yang mendapat ASI 

eksklusif lebih sehat dan lebih kuat dibanding yang tidak mendapat 

ASI. ASI juga mampu mencegah terjadinya kanker limfomaligna 

(kanker kelenjar). ASI juga menghindarkan anak dari busung 

lapar/malnutrisi. Sebab komponen gizi ASI paling lengkap, 

termasuk protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan zat-zat 

penting lainnya. ASI adalah cairan hidup yang mampu diserap dan 

digunakan tubuh dengan cepat. Manfaat ini tetap diperoleh 

meskipun status gizi ibu kurang. 

b. Kecerdasan  

Manfaat bagi kecerdasan bayi, antara lain karena: 

Dalam ASI terkandung DHA terbaik, selain laktosa yang berfungsi 

untuk proses mielinisasi otak. 

1. Seperti diketahui, mielinisasi otak adalah salah satu proses 

pematangan otak agar bisa berfungsi optimal. 

2. Saat ibu memberikan ASI, terjadi pula proses stimulasi 

yang merangsang terbentuknya networking antar jaringan 

otak hingga menjadi lebih banyak dan terjalin sempurna. 

3. Ini terjadi melalui suara, tatapan mata, detak jantung, 

elusan, pancaran dan rasa ASI. 

 



 
 

 
 

c. Emosi  

1) Pada saat disusui, bayi berada dalam  dekapan ibu.  

2) Hal ini akan merangsang terbentuknya “Emotional 

Intelligence/EI”. 

3) Selain itu, ASI merupakan wujud curahan kasih sayang ibu 

pada buah hatinya. 

4) Doa dan harapan yang didenungkan ditelinga bayi/anak selama 

proses menyusui pun akan mengasah kecerdasan spiritual anak. 

Berikut ini adalah proses pemberian ASI yang bermanfaat juga bagi 

ibu, antara lain:  

a. ASI eksklusif adalah diet alami bagi ibu. 

Dengan memberikan ASI eksklusif, berat badan ibu yang 

bertambah selama hamil, akan segera kembali mendekati berat 

semula. Naiknya hormon oksitosin selagi menyusui, menyebabkan 

kontraksi semua otot polos, termasuk otot-otot uterus. Karena hal 

ini berlangsung terus-menerus, nilainya hampir sama dengan 

senam perut. Dengan demikian, memberikan ASI juga membantu 

memperkecil ukuran rahim ke ukuran sebelum hamil. Demikian 

juga halnya dengan aktivitas bangun malam untuk menyusui bayi 

yang haus dan meganti popok basahnya, serta dengan olahraga. 

Berbagai kegiatan seperti menggendong, memberi makan, dan 

mengajak bermain juga merupakan kegiatan yang dapat 

menurunkan berat badan. 



 
 

 
 

Dengan demikian, menyusui (ASI) dapat membakar kalori 

sehingga membantu penurunan berat bada lebih cepat. 

b. Mengurangi risiko anemia 

1. Pada saat memberikan ASI, otomatis risiko perdarahan pasca 

bersalin berkurang. 

2. Naiknya kadar hormon oksitosin selama menyusui akan 

menyebabkan semua otot polos mengalami kontraksi. 

3. Kondisi inilah yang mengakibatkan uterus mengecil sekaligus 

menghentikan perdarahan. 

4. Perlu diketahui, perdarahan yang berlangsung dalam tenggang 

waktu lama merupakan salah satu penyebab anemia. 

5. Dengan demikian, memberikan ASI segera setelah melahirkan 

akan meningkatkan kontraksi rahim, yang berarti mengurangi 

risiko perdarahan. 

c. Mencegah kanker 

1. Dalam berbagai penelitian diketahui bahwa ASI dapat mencegah 

kanker, khususnya kanker payudara. 

2. Pada saat menyusui tersebut, hormon estrogen mengalami 

penurunan. 

3. Sementara tanpa aktivitas menyusui, kadar hormon estrogen 

tetap tinggi dan hal inilah yang diduga menjadi salah satu 

pemicu kanker payudara karena tidak adanya keseimbangan 

antara hormon estrogen dan progesteron. 



 
 

 
 

d. Manfaat ekonomis  

1. Dengan menyusui, ibu tidak perlu mengeluarkan dana untuk 

membeli susu/suplemen bagi bayi. 

2. Cukup dengan ASI eksklusif, kebutuhan bayi selama 6 bulan 

terpenuhi dengan sempurna. 

3. Selain itu, ibu tidak perlu repot untuk mensterilkan peralatan 

bayi seperti dot, cangkir, gelas, atau sendok untuk memberikan 

susu kepada bayi (Maryunani, 2012). 

2.1.3 Beberapa Kendala Pemberian ASI Eksklusif 

 Ada beberapa kendala yang membuat ASI tidak bisa diberikan secara 

eksklusif. ASI terpaksa tidak diberikan secara eksklusif, jika: 

1. Ibu terinfeksi HIV, mengidap TBC aktif, dan hepatitis B aktif. 

2. Puting ibu terlalu masuk sehingga tidak mungkin diisap bayi dan 

menghambat pemberian ASI. Beberapa kasus puting mendelep/masuk ke 

dalam masih bisa diatasi. Hanya perlu waktu bagi bayi untuk bereksplorasi 

dan belajar mengisap pada puting payudara ibu dengan kondisi seperti itu. 

Sebenarnya, bentuk puting seperti apapun semestinya tidak sampai 

mengusik reflex isap yang merupakan refleks dasar bayi. 

3. Bayi karena berbagai sebab harus mendapat perawatan terpisah dari 

ibunya dalam jangka waktu lama. Bayi seperti ini tetap dimungkinkan 

mendapat ASI, meskipun tentu saja sudah tidak eksklusif lagi. Bayi juga 

membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar mengisap ASI langsung dari 

ibunya (Maryunani, 2012). 



 
 

 
 

2.1.4  Risiko Pemberian Cairan Tambahan  

 Memberi cairan sebelum bayi berusia  6 bulan, berisiko membahayakan 

kesehatan. Risiko-risiko tersebut antara lain: 

1. Tambahan cairan meningkatkan risiko kekurangan gizi 

a. Mengganti ASI dengan cairan yang sedikit atau tidak bergizi, 

berdampak buruk pada kondisi bayi, daya tahan hidupnya, 

pertumbuhan dan perkembangannya. 

b. Konsumsi air putih atau cairan lain meskipun dalam jumlah sedikit, 

akan membuat bayi merasa kenyang sehingga tidak mau menyusu, 

padahal ASI kaya dengan gizi yang sempurna untuk bayi. 

c. Penelitian menunjukkan bahwa memberi air putih sebagai tambahan 

cairan sebelum bayi berusia 6 bulan dapat mengurangi asupan ASI 

hingga 11%. 

d. Pemberian air atau air manis dalam minggu pertama usia bayi 

berhubungan dengan turunnya berat badan bayi yang lebih banyak dan 

tinggal di rumah sakit lebih lama (Maryunani, 2012). 

2.1.5 Cara Mencapai ASI Eksklusif 

 WHO dan UNICEF merekomendasikan langkah-langkah berikut untuk 

memulai dan mencapai ASI eksklusif, antara lain: 

1. Menyusui dalam satu jam setelah kelahiran 

2. Menyusui secara eksklusif : hanya ASI. Artinya, tidak ditambah makanan 

atau minuman lain, bahkan air putih sekalipun 



 
 

 
 

3. Menyusui kapanpun bayi meminta (on-demand), sesering yang bayi mau, 

siang dan malam. 

4. Tidak menggunakan botol susu maupun empeng  

5. Mengeluarkan ASI dengan memompa atau memerah dengan tangan, disaat 

tidak bersama anak. 

6. Mengendalikan emosi  dan pikiran agar tenang (Maryunani, 2012). 

2.1.6 Langka Keberhasilan Menyusui 

Pentingnya pemberian ASI eksklusif telah dituangkan didalam Instruksi 

Presiden No. 14 tahun 1974 tentang perbaikan menu makanan rakyat dan 

kepmenkes No. 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang pemberian ASI secara 

eksklusif pada bayi di Indonesia. Peraturan terbaru ini disertai dengan “Sepuluh 

Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM)”  yang meliputi: 

1. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan peningkatan 

pemberian air susu ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin di 

komunikasikan kepada semua petugas. 

2. Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dalam hal 

keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut. 

3. Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan 

penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai 

umur 2 tahun, termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui. 

4. Membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah 

melahirkan, yang dilakukan diruang bersalin. Apabila ibu mendapat 

operasi caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar. 



 
 

 
 

5. Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara 

mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi 

medis. 

6. Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi 

baru lahir. 

7. Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 

jam sehari. 

8. Membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu tanpa pembatasan 

terhadap lama dan frekuensi menyusui. 

9. Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI. 

10. Mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan 

rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit/rumah 

bersalin/sarana pelayanan kesehatan.  

 

2.2 Kesiapan Ibu 

2.2.1 Mempersiapkan Fisik Dan Mental Ibu 

1. Persiapan Fisik 

Persiapan fisik dapat dilakukan pada saat kunjungan pertama pada saat 

pemeriksaan antenatal adalah dengan pemeriksaan payudara, terutama 

puting susu dan gizi ibu. 

a. Pemeriksaan payudara 

1) Pemeriksaan payudara pada seorang ibu hamil pada 

pemeriksaan antenatal perlu diperiksa keadaan puting susu. 



 
 

 
 

2) Pada saat kunjungan pertama perlu dilakukan untuk mengenali 

adanya kelainan payudara, yang dilakukan dengan cara. 

3) Inspeksi (puting susu menonjol, datar/masuk). 

4) Palpasi (adanya benjolan-benjolan). 

5) Pada ibu hamil perlu dilakukan perawatan payudara karena 

proses laktasi dimulai sejak masa kehamilan.\ 

6) Perawatan payudara, terdiri dari: 

a) Pemeriksaan payudara 

b) Persiapan puting susu: untuk menguatkan, melenturkan dan 

mengatasi puting susu yang terpendam (inverted nipples). 

c) Massase payudara. 

7) Tujuan perawatan payudara: 

a) Memelihara hygiene payudara. 

b) Melenturkan dan menguatkan puting susu 

c) Mengatasi puting susu datar/terbenam suapaya dapat 

menyembul keluar 

8) Teknik persiapan puting susu, dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, antara lain : 

a) Dengan perlahan menarik puting susu dan aerola, untuk 

membentuk “dot” bila puting susu: 

1. Mudah ditarik, berarti lentur 

2. Tertarik sedikit, berarti kurang lentur  

3. Masuk ke dalam, berarti puting susu masuk ke dalam 



 
 

 
 

b) Bila puting susu terbenam atau tidak lentur, maka: 

1. Perlu dijelaskan pada ibu bahwa puting terbenam bukan 

berarti ada kelainan atau abnormal  

2. Hanya puting susu yang datar atau terbenam akan 

menyulitkan proses menyusui kelakdan perlu diperbaiki 

sebelum lahir 

3. Ibu perlu diyakinkan bahwa ibu masih bisa menyusui 

bayinya, krena bayi sebenarnya menyusu pada 

payudara ibu, bukan pada puting\ 

4. Jadi, untuk menonjolkan puting susu bisa digunakan 

pompa atau spuit 25 ml yang dimodifikasi, atau 

5. Dengan gerakan Hoftman, yang caranya: dengan 

menggunakan telunjuk/ibu jari daerah di sekitar puting 

susu diurut kearah yang berlawanan. 

b. Memantau gizi ibu 

1) Keadaan gizi ibu juga perlu diperhatikan. 

2) Mulai trimester kedua ibu perlu mengkonsumsi kalori ekstra 

sebanyak 300 kalori. 

3) Kalori ekstra ini selain untuk pertumbuhan janin, pembesaran 

uterus, pembentukkan plasenta, penambahan volume darah ibu, 

akan disimpan sebagai lemak untuk persediaan pembentukkan 

ASI kelak. 

 



 
 

 
 

2. Persiapan mental/psikologis: 

Dalam menyusui yang paling penting daripada menyiapkan fisik 

(payudara) adalah menyiapkan mental atau psikologis ibu. 

a. Persiapan mental atau psikologis ini sangat penting karena sikap 

atau keputusan ibu yang positif terhadap pemberian ASI harus 

dihayati ibu dalam masa kehamilan atau sebelum hamil. 

b. Karena proses menyusui bagi ibu merupakan proses penghayatan 

terhadap kodrat kewanitaannya. 

c. Sikap ibu terhadap pemberian ASI dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, antara lain pengalaman sendiri atau orang lain, pengalaman 

menyusui dalam keluarga atau kerabat, adat kebiasaan, 

kepercayaan menyusui di daerah masing-masing. 

d. Disamping itu, faktor ketidaktahuan dan pengaruh modernisasi 

dengan semakin banyaknya produk-produk susu formula yang 

mempromosikan keunggulannya juga mempengaruhi keputusan 

ibu untuk menyusui bayinya atau tidak. 

e. Padahal, menyusui bayi sendiri adalah peran yang paling penting 

setelah melahirkan. 

f. Peran ibu sangat menentukan kelangsungan hidup bayinya dan 

peran ini perlu dipersiapkan, salah satunya dengan memberikan 

ASI pada bayinya. 

 



 
 

 
 

g. Untuk itu, sangat dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak seperti 

dokter, bidan, perawat atau petugas kesehatan lainnya, suami, 

keluarga, kerabat, dan teman dekat agar wanita hamil dan ibu yang 

melahirkan bersedia menyusui bayinya. 

h. Informasi-informasi akan pentingnya ASI juga selalu disebarkan 

baik dimedia massa, tempat kerja, pengajian dan lain-lain 

(Maryunani, 2014). 

2.2.2 Persiapan Ibu Bekerja Untuk Pemberian ASI Eksklusif  

Untuk memberikan ASI eksklusif, ibu jauh-jauh hari sebelumnya sudah 

harus menyiapkan diri dan bayinya, apalagi jika bayinya tersebut merupakan anak 

pertama didalam keluarga. 

Persiapan pertama adalah mental ibu untuk meninggalkan bayi dan 

menumpuk rasa percaya diri dan percaya bahwa bayinya akan baik-baik saja 

selama ditinggal pergi. Persiapan kedua, ibu belajar dan mempersiapkan diri 

memerah ASI-nya. Memerah ASI bisa dimulai pada saat bayi tertidur dan 

payudara sudah mulai membengkak, maka segera perahlah ASI lalu disimpan 

dalam botol dengan diberi label tanggal pemerahan dan disimpan dalam freezer, 

atau bisa diberikan pada saat bayinya terbangun, atau bisa juga disimpan dalam 

lemari es untuk diberikan keesokan harinya.  

Persiapan berikutnya adalah persiapan yang benar-benar membutuhkan 

kerjasama yang baik dan sangat membutuhkan pemahaman yang sama. Apalagi 

kalau bayi akan ditinggalkan pada ibu atau ibu mertua yang masih punya asumsi 

yang kolot. 



 
 

 
 

Hal ini merupakan tantangan bagi ibu dan suaminya untuk bisa bekerja 

sama mampu menjelaskan kepada ibu ataupun ibu mertuanya. Begitu pula pada 

pengasuh bayi yang bekerja pada keluarga tersebut. Apalagi pengalaman ibu atau 

ibu mertua zaman mereka mengasuh bayinya yang dengan memberikan ASI-nya 

ditambah dengan makanan padat seperti pisang, karena kurang pemahaman 

mereka terhadap manfaat ASI eksklusif, dan berbagai faktor lainnya. 

Persiapan lainnya, adalah motivasi diri terutama dukungan penuh dari 

suami. Dan akan lebih baik lagi seandainya tinggal bersama orangtua/mertua, 

untuk bisa mendapatkan dukungan/support penuh dari mereka. Tentu saja ibu 

harus mempunyai keyakinan yang kuat untuk bisa melakukan pemberian ASI 

eksklusif pada bayinya. Kondisi psikologis ibu, pikiran positif ibu akan sangat 

mempengaruhi keberhasilan yang utama dalam produksi ASI yang dilakukan oleh 

hormon-hormon. 

Periapan lain yang dapat membantu program ASI eksklusif adalah 

dukungan dari atasan/pimpinan tempat ibu bekerja. Sebaiknya ibu 

menginformasikan dan meminta pemahaman mereka bahwa ibu menjalankan 

program ASI eksklusif. Tidak harus dengan cara ibu meluangkan waktu untuk 

pulang langsung memberikan ASI-nya pada bayi, namun ibu bisa melakukan 

pemerahan ditempat kerja. Memang belum banyak tempat kerja yang mempunyai 

pojok laktasi, sebaiknya walaupun tidak atau belum ada, ibu bisa melakukannya 

di ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk memerah, dan kalau sangat terpaksa 

sekali bisa dilakukan di toilet. 



 
 

 
 

Ibu tidak perlu khawatir, selama proses pemerahan dilakukan dengan benar, maka 

tidak akan terkontaminasi walaupun dilakukan di toilet (Widuri, 2013). 

2.2.3 Mempersiapkan Pemberian ASI Dan Gizi Bagi Ibu 

Langkah awal dalam mempersiapkan pemberian ASI adalah kejiawaan 

dari ibu sendiri. Sedapat mungkin  ibu harus dalam kondisi tenang dan sebaiknya 

menghindari ketegangan dari masalah. Hygiene perorangan dan kesejahteraan, 

puting susu sebaiknya tidak disentuh dengan tangan yang belum dicuci, 

penggunaan sapu tangan atau bantalan disposibel sebaiknya dikenakan dalam 

waktu yang sesingkat mungkin. 

Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan ibu dengan kebutuhan nutrisi 

yang cukup dan bergizi tinggi, terutama dari bahan sayur-mayur. Tidak harus 

mahal makanan yang bergizi, bahkan kita bisa mengadakan sendiri dilahan rumah 

atau diteras rumah kita, terutama bahan-bahan sayur-mayur. Selain nilai gizinya 

masih cukup tinggi, dijamin juga bisa bebas dari zat kimia yang sangat 

membahayakan sel-sel tubuh manusia. 

Menambah jumlah konsumsi makanan saja tidak akan meningkatkan 

suplai ASI. Walaupun demikian bila ibu kekurangan gizi, ibu harus meningkatkan 

konsumsi untuk menjaga kesehatan dan energi buat ibu sendiri. Bila ibu tidak 

kurang gizi, makanan dan minuman bergizi hangat-hangat bisa membantu ibu 

rileks dan meningkatkan rasa percaya diri. Beberapa ibu menyusui merasakan 

lebih haus daripada biasanya, terutama menjelang waktu penyusuan. Ibu 

menyusui perlu minum untuk menghilangkan hausnya. 



 
 

 
 

Meskipun demikian mengkonsumsi cairan lebih daripada pemenuhan haus 

tersebut tidak akan meningkatkan suplai ASI. 

Persiapan lainnya, sebaiknya pada kehamilan memasuki bulan ke 7, pada 

calon ibu dianjurkan untuk menyiapkan diri menyusukan bayinya. Setiap kali 

sesudah mandi, gosoklah puting susu dengan handuk basah secara perlahan-lahan. 

Bagi para calon ibu yang puting susunya tenggelam (masuk kedalam) hendaknya 

digosok-gosok secara perlahan-lahan dengan minyak lalu dengan handuk. Bila 

puting susunya telah menonjol keluar, teruskan upaya tersebut setiap kali sehabis 

mandi agar kulit puting susu menjadi kuat sehingga mencegah terjadinya retak-

retak di kemudian harinya (Widuri, 2013). 

2.2.4 Waktu dalam Pemberian ASI Eksklusif 

Kebanyakan bayi yang menyusu ASI akan diberi ASI 8 - 12 kali dalam 24 

jam. Biasanya bayi memiliki kebutuhan menyusu pada satu waktu dalam sehari 

(pagi atau malam), namun bayi yang baru lahir cenderung ingin menyusu setiap 

satu atau dua jam dalam 24 jam. Anda bisa melepaskan isapan bayi dari satu 

payudara setelah 20 menit, dan memberikan payudara yang lain (Kompas, 2012). 

Tidak ada batasan seberapa lama atau sering seorang ibu harus menyusui 

bayinya. Pada awalnya, bayi akan disusui sekitar setiap dua sampai tiga jam. Pada 

masa awal ini, bayi biasanya akan menghisap selama 5-20 menit pada setiap 

payudara, bisa lebih cepat atau lebih lama tergantung keinginan bayi (Kompas, 

2011). 

 



 
 

 
 

lambung bayi yang baru lahir itu kecil sekali. Akibatnya, mereka 

meminum ASI sedikit demi sedikit, dan sering (karena ASI sangat mudah dicerna 

dan diserap). Oleh karena itu, biarkanlah bayi mengatur kapan mereka mau 

menyusui. Tidak ada kata “jarak antar minum terlalu sebentar”, karena saat bayi 

mengatur asupan ASI mereka, payudara akan mengatur produksi ASI secara 

otomatis (Kompas, 2011). 

Jarak antar minum setidaknya 45 menit adalah cukup normal untuk bayi 

yang baru lahir. Lambat laun, jarak antar minum ini akan bertambah jarang 

dengan tumbuhnya bayi, hingga 2-3 jam sekali. Namun, sewaktu waktu, ada 

saatnya bayi mengalami lonjakan pertumbuhan (growth spurts), selama kira-kira 

2-3 hari. Growth spurts seringkali terjadi usia 3 minggu, 6 minggu, 3 bulan, dan 6 

bulan. Saat itu, bayi akan membutuhkan lebih banyak ASI dari sebelumnya, 

sehingga dia akan meminta lebih sering bahkan setiap setengah jam, selama 2-3 

hari itu. Tetapi hal itu tak menjadi soal, turuti saja kemauan bayi seberapa 

seringnya pun, karena payudara anda akan beradaptasi dengan membuat ASI lebih 

banyak lagi (Kompas, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB 3 

KERANGKA KONSEP 

 

 

3.1 Kerangka Konsep 

   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran situasi seperti 

yang terjadi secara alami. Desain deskriptif dapat digunakan untuk 

mengembangkan teori, mengidentifikasi masalah dengan praktik saat ini, 

membuat penilaian tentang praktik, atau mengidentifikasi kecenderungan penyakit 

dan promosi kesehatan pada kelompok yang dipilih (Grove, 2014). 

Kerangka konsep pada penelitian ini mengetahui gambaran kesiapan ibu 

dalam pemberian ASI eksklusif diwilayah kerja puskesmas pancur batu medan. 

Bagan 3.1 Kerangka Konsep Penelitian “Gambaran Kesiapan Ibu Dalam 

Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Pancur 

Batu Medan” 

                    

 

 

 

 Berdasarkan bagan diatas, peneliti hanya ingin mengetahui variabel 

gambaran kesiapan ibu dalam pemberian ASI eksklusif berdasarkan data 

demografi (umur dan pendidikan). 

 

 

 

Kesiapan Ibu 

1. Persiapan Fisik 

2. Persiapan 

psikologis/mental 

 

1. Siap 

2. Tidak siap 



 
 

 
 

BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 
4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan strategi untuk mencapai tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun 

penelitian pada seluruh proses penelitian (Nursalam,2014). 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian mengamati, menggambarkan, dan 

mendokumentasikan aspek situasi seperti yang terjadi secara dan kadang untuk 

dijadikan titik awal untuk hipotesis generasi atau teori pembangunan penelitian 

(Polit, 2012). 

Rancangan dalam penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana 

Kesiapan Ibu Dalam Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas 

Pancur Batu Tahun 2019. 

4.2 Populasi Dan Sampel  

4.2.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan kumpulan kasus dimana seseorang peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tersebut (Polit, 2012). Populasi dalam 

penelitian ini adalah ibu hamil yang akan memberikan ASI eksklusif di wilayah 

kerja puskesmas pancur batu dengan jumlah populasi sebanyak 53 0rang. 

4.2.2 Sampel 

Menurut Nursalam (2014), sampel adalah sebagian dari populasi yang 

digunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik total sampling. Total sampling yaitu seluruh populasi 



 
 

 
 

menjadi subjek penelitian yang merupakan ibu pemberi ASI eksklusif di wilayah 

kerja puskesmas pancur batu Medan. Pada penelitian ini menggunakan total 

sampling dengan jumlah responden sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 

53 orang. 

4.3 Variabel Penelitian Dan definisi Operasional 

4.3.1 Variabel Penelitian  

 Variabel independen adalah intervensi yang dimanipulasi atau bervariasi 

oleh peneliti untuk menciptakan efek pada variabel dependen (Grove, 2014). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesiapan ibu. 

4.3.2 Defenisi Operasional 

Defenisi operasional berasal dari seperangkat prosedur atau tindakan 

progresif yang dilakukan penelitian untuk menerima kesan sensorik yang 

menunjukkan adanya tingkat eksistensi suatu variabel (Grove, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 4.1 Defenisi Operasional Gambaran Kesiapan Ibu Dalam 

Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Pancur 

Batu Medan Tahun 2019 

Variabel Defenisi Indikator Alat Ukur Skala Skor 

Kesiapan 

Ibu dalam 

Pemberian 

ASI 

Eksklusif 

Kesiapan 

ibu dalam 

pemberian 

ASI 

eksklusif 

ialah 

upayah 

seorang 

ibu untuk 

menunjan

g 

keberhasil

an 

menyusui 

1. Persiapan 

fisik yang 

meliputi 

pemeriksa

an 

payudara 

dan 

perawatan 

payudara 

yang 

bertujuan 

memperla

ncar 

keluarnya 

ASI 

2. Persiapan 

psikologis

/mental  

yang 

meliputi 

sikap ibu 

serta 

dukungan 

terhadap 

ibu yang 

sangat 

berpengar

uh 

terhadap 

pemberian 

ASI kelak  

Kuesioner 

memiliki 

30 

pernyataan 

dengan 

jawaban: 

Ya = 2 

Tidak = 1 

Nominal  Siap = 

45-60 

Tidak 

siap = 

30-44 

 

4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar menjadi lebih mudah dan 

sistematis (Polit, 2012).   



 
 

 
 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner kesiapan ibu dibuat 

oleh peneliti sendiri pada kuesioner kesiapan ibu terdapat dua indikator yaitu: 

persiapan fisik, persiapan mental/psikologis. Keiapan fisik dapat dilihat dari 

pemeriksaan payudara serta perawatan payudara dan kesiapan mental dapat dilihat 

dari dukungan suami, keluarga dan petugas kesehatan. Kuesioner ini 

menggunakan 30 pernyataan yang diajukan dengan jawaban “tidak bernilai 1, ya 

bernilai 2” dengan dua kategori yaitu: siap, tidak siap. 

1. Perhitungan kesipan fisik dapat dilihat menggunakan rumus  

Rumus : 𝑝 =
nilai  tertinggi −nilai  terendah

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

𝑝 =
28 − 14

2
 

   𝑝 =
14

2
 = 7 

Dimana P = panjang kelas, sebesar 14 (selisih nilai tertinggi dan nilai terendah) 

dan banyak kelas sebanyak 2 kelas (kesiapan fisik ibu dalam pemberian ASI 

eksklusif: Siap, tidak siap) di dapatkan panjang kelas sebesar 7. Dengan 

menggunakan p = 7, maka di dapatkan hasil dari pernyataan dari peneliti tentang 

gambaran kesiapan fisik ibu dalam pemberian ASI eksklusif adalah sebagai 

berikut dengan kategori:  

Siap  = 21-28 

Tidak siap = 14-20 

2. Perhitungan kesiapan mental dapat dilihat dari rumus: 

Rumus : 𝑝 =
nilai  tertinggi −nilai  terendah

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 



 
 

 
 

𝑝 =
32 − 16

2
 

   𝑝 =
16

2
 = 8 

Dimana P = panjang kelas, sebesar 16 (selisih nilai tertinggi dan nilai terendah) 

dan banyak kelas sebanyak 2 kelas (kesiapan mental ibu dalam pemberian ASI 

eksklusif: Siap, tidak siap) di dapatkan panjang kelas sebesar 8. Dengan 

menggunakan p = 8, maka di dapatkan hasil dari pernyataan dari peneliti tentang 

gambaran kesiapan mental ibu dalam pemberian ASI eksklusif adalah sebagai 

berikut dengan kategori:  

Siap  = 24-32 

Tidak siap = 16-23 

3. Kuesioner gambaran kesiapan ibu dalam pemberian ASI eksklusif di 

wilayah kerja puskesmas pancur batu ada 30 pernyataan 

Rumus : 𝑝 =
nilai  tertinggi −nilai  terendah

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

𝑝 =
60 − 30

2
 

   𝑝 =
30

2
 = 15 

Dimana P = panjang kelas, sebesar 30 (selisih nilai tertinggi dan nilai terendah) 

dan banyak kelas sebanyak 2 kelas (kesiapan ibu dalam pemberian ASI eksklusif: 

Siap, tidak siap) di dapatkan panjang kelas sebesar 15. Dengan menggunakan p = 

15, maka di dapatkan hasil dari pernyataan dari peneliti tentang gambaran 

kesiapan ibu dalam pemberian ASI eksklusif adalah sebagai berikut dengan 

kategori:  

 



 
 

 
 

Siap  = 45-60 

Tidak siap = 30-44 

4.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian  

4.5.1 Lokasi  

 Peneliti melakukan penelitian di Puskesmas Pancur Batu, Sumatera Utara. 

Peneliti memilih penelitian di Puskesmas Pancur Batu sebagai tempat meneliti 

karena lokasi yang strategis bagi peneliti untuk melakukan penelitian sehingga 

peneliti mengetahui ibu yang memberikan ASI eksklusif, dan populasi serta 

sampel dalam penelitian terpenuhi dan mendukung. 

4.5.2 Waktu Penelitian  

 Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-April 2019 di Puskesmas 

Pancur Batu. Waktu yang diberikan kepada responden untuk mengisi kuesioner 

selama 20 menit dalam satu kali pemberian kuesioner. 

4.6  Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data 

4.6.1 Pengambilan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan 

pengambilan data primer, data primer yaitu data diperoleh langsung dari 

responden menggunakan lembar kuesioner meliputi kesiapan ibu dalam 

pemberian ASI eksklusif. Setelah data diperoleh, kemudian dilakukan analisis 

untuk mencari ada tidaknya kesiapan ibu dalam pemberian ASI eksklusif. 

Skala yang digunakan yaitu, skala ordinal untuk variabel independen yang 

dikembangkan oleh peneliti sendiri. Pada variabel independen setiap itemnya 

diberikan 2 pilihan jawaban yaitu ya dan tidak, tergantung pilihan jawaban mana 



 
 

 
 

yang paling menggambarkan keadaan sampel. Setelah dilakukan pengumpulan 

data dari 53 responden terdapat 5 responden yang tidak siap sehingga peneliti 

telah memberikan pendidikan kesehatan tentang kesiapan fisik maupun kesiapan 

mental dalam pemberian ASI eksklusif. 

4.6.2 Uji Validitas Reabilitas  

a. Uji Validitas 

Validitas adalah sejauh mana instrumen mengukur apa yang 

seharusnya di ukur. Validitas menyangkut sejauh mana instrumen 

memiliki sampel item yang sesuai untuk kontruksi yang diukur. 

Validitas relevan untuk tindakan afektif (yaitu tindakan yang berkaitan 

dengan perasaan, emosi, dan sifat psikologis) dan tindakan kognitif 

(Polit, 2010). Untuk mengetahui apakah instrumen penelitian sudah 

valid atau belum, kuesioner dibagikan kepada ibu yang memberikan 

ASI eksklusif kepada bayinya sebanyak 30 responden.  Uji valid 

dilakukan di puskesmas Talun Kenas Deli Serdang. Dari hasil uji 

valid pada kuesioner di dapatkan r hitung lebih besar dari r tabel 

(0,361) yang artinya kuesioner valid dan telah digunakan saat 

penelitian. 

b. Uji Reabilitas 

Uji reabilitas adalah indikator penting kualitas suatu instrumen. 

Langkah-langkah yang tidak dapat diandalkan tidak memberikan tes 

yang memedai untuk hipotesis para peneliti. Pengetahuan tentang 

reabilitas instrumen sangat penting dalam menafsirkan hasil 



 
 

 
 

penelitian, terutama jika hipotesis penelitan tidak di dukung (polit, 

2010). Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai cronbach’s alpha 0,943 

yang berarti pernyataan dinyatakan reliabel. 

4.7 Kerangka Operasional 

Bagan  4.1 Kerangka Operasional Gambaran Kesiapan Ibu 

Dengan Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja 

Puskesmas Pancur Batu Medan Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Analisa Data  

 Analisa yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah univariat. 

1. Analisa Univariat  

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa 

univariat adalah kegiatan meringkas kumpulan data menjadi ukuran 

tengah dan ukuran variasi. Selanjutnya membandingkan gambaran-

gambaran tersebut antara satu kelompok subjek dan kelompok subjek 

Izin penelitian di Puskesmas Pancur Batu  

Uji instrumen (uji validitas dan reabilitas) 

Pengumpulan Data: 

Informed Consent 

Membagi kuesioner 

 

 

 

Pengumpulan data dengan editing, coding, 

scoring, dan tabulasi 

Analisis data 

Hasil  



 
 

 
 

lainnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam analisis 

(Grove, 2014). 

4.9 Etika Penelitian  

 unsur penelitian yang tidak kala penting adalah etika penelitian (Nursalam, 

2014). Dalam melakukan penelitian ada beberapa hal yang berkaitan dengan 

permasalahan etik, yaitu memberikan penjelasan kepada calon responden peneliti 

tentang tujuan penelitian dan prosedur pelaksanaan penelitian. Responden 

dipersilahkan untuk menandatangani informed consent karena menyetujui menjadi 

responden.  

Kerahasiaan informasi responden (confidentiality) di jamin oleh peneliti 

dan hanya kelompok data tertentu saja yang akan digunakan untuk kepentingan 

penelitian atau hasil riset. Beneficence, peneliti sudah berupaya agar segala 

tindakan kepada responden mengandung prinsip kebaikan. Nonmaleficience, 

tindakan atau penelitian yang dilakukan peneliti tidak mengandung unsur bahaya 

atau merugikan responden. Veracity, penelitian yang dilakukan telah dijelaskan 

secara jujur mengenai manfaatnya, efeknya dan apa yang didapat jika responden 

dilibatkan dalam penelitian tersebut. 

telah mendapatkan ethical clearance dari komite etik STIKes Santa 

Elisabeth Medan, peneliti memohon izin kepada ketua STIKes Santa Elisabeth 

Medan untuk melakukan penelitian tentang kesiapan ibu dengan pemberian ASI 

eksklusif di wilayah kerja puskesmas pancur batu medan tahun 2019. Setelah 

mendapatkan izin penelitian, maka peneliti mengambil sampel dengan teknik total 

sampling pada ibu menyusui di puskesmas pancur batu. 



 
 

 
 

Peneliti telah memperkenalkan diri kepada responden, kemudian 

memberikan penjelasan kepada responden tentang tujuan dan prosedur penelitian. 

Responden bersedia maka dipersilahkan untuk menandatangani informed consent. 

Peneliti ini juga telah menjelaskan bahwa responden yang diteliti bersifat 

sukarela dan jika tidak bersedia maka responden berhak menolak dan 

mengundurkan diri selam proses pengumpulan data berlangsung. Penelitian ini 

tidak menimbulkan resiko, baik secara fisik maupun psikologis. Kerahasiaan 

mengenai data responden dijaga dengan tidak menulis nama responden pada 

instrumen tetapi hanya menulis nama inisial yang digunakan untuk menjaga 

kerahasiaan semua informasi yang dipakai. 

Penelitian ini juga telah lulus uji etik dari Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan STIKes Santa Elisabeth Medan dengan nomor surat 

No.0034/KEPK/PE-DT/III/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

 Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang gambaran kesiapan 

ibu dalam pemberian asi eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Pancur Batu. 

Adapun jumlah responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 53 orang. Lokasi 

penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Pancur Batu. 

 Puskesmas Pancur Batu merupakan salah satu pusat kesehatan masyarakat 

yang berada dikecamatan pancur batu. Puskesmas pancur batu berlokasi di jalan 

Jamin Ginting Km. 17,5 Desa Tengah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli 

Serdang dengan luas wilayah kerja Puskesmas Pancur Batu 4.037 Ha. Secara 

aministratif kecamatan pancur batu terdiri dari122 dusun/lingkungan, tetapi 

wilayah kerja Puskesmas Pancur Batu hanya terdiri dari 22 desa dan terdiri dari 

96 dusun/lingkungan dengan jumlah penduduk adalah 77.723 jiwa, selebihnya 

menjadi wilayah kerja Puskesmas Surakarya. 

 Sarana yang terdapat di Puskesmas Pancur Batu adalah ruang poliklinik 

MTBS, ruang pemeriksaan umum, ruang KIA ( Kesehatan Ibu dan Anak), ruang 

KB, ambulans, kendaraan roda dua, serta mobil puskesmas keliling 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

5.2 Hasil Penelitian 

 Hasil analisis dalam penelitian ini tertera pada tabel dibawah ini 

berdasarkan karakteristik responden di wilayah kerja Puskesmas Pancur Batu 

yang meliputi umur dan pendidikan. Jumlah responden dalam penelitian ini 

sebanyak 53 orang ibu hamil yang akan memberikan ASI eksklusif pada bayinya 

kelak di wilayah kerja Puskesmas Pancur Batu. 

Tabel  5.1 Distribusi Frekuensi Dan Persentasi Terkait Karakteristik 

Demografi Ibu Hamil Yang Akan Menyusui di Wilayah Kerja 

Puskesmas Pancur Batu 

No Karakteristik Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Umur   

 16-20 8 15,1 

 21-25 13 24,5 

 26-30 16 30,2 

 31-35 10 18,9 

 36-40 5 9,4 

 41-45 1 1,9 

 Total 53 100 

2 Pendidikan   

 SD 2 3,8 

 SMP 11 20,8 

 SMA 23 43,4 

 D3 5 9,4 

 S1 12 22,6 

 Total 53 100 

 

 Berdasarkan tabel 5.1 diatas diperoleh data bahwa paling banyak umur 

responden adalah 26-30 tahun yaitu sebanyak 16 orang (30,2%). Berdasarkan 

pendidikan responden diperoleh pendidikan yang paling banyak yaitu SMA 

dengan jumlah 23 orang (43,4%). 

 

 



 
 

 
 

Tabel  5.2 Distribusi Frekuensi Gambaran Kesiapan Fisik Dalam 

pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kesiapan fisik Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak Siap 7 13,2 

Siap 46 86,2 

Total 53 100 

 

 

 Berdasarkan tabel 5.2 diatas diperoleh bahwa responden yang siap secara 

fisik dalam pemberian ASI eksklusif sebanyak 46 orang (86,2%), sedangkan yang 

tidak siap sebanyak 7 orang (13,2%). 

Tabel  5.3 Distribusi Frekuensi Gambaran kesiapan psikologi/mental Ibu 

dalam Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas 

Pancur Batu 

Kesiapan mental Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak siap 8 15,1 

Siap 45 84,9 

Total 53 100 

 Berdasarkan tabel 5.3, responden yang siap secara mental ada 45 orang 

(84,9%) dan yang tidak siap secara mental ada sebanyak 8 orang (15,1%). 

Tabel  5.4 Distribusi Frekuensi Gambaran kesiapan Ibu dalam 

Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Pancur 

Batu  

Kesiapan Ibu dalam Pemberian 

ASI Eksklusif 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak siap 5 9,4 

Siap 48 90,6 

Total 53 100 

 Berdasarkan tabel 5.4 diatas diperoleh bahwa responden yang siap dalam 

pemberian ASI eksklusif sebanyak 48 orang (90,6%), sedangkan yang tidak siap 

sebanyak 5 orang (9,4%). 

 



 
 

 
 

5.3 Pembahasan 

5.3.1 Gambaran Kesiapan Ibu Dalam Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah 

Kerja Puskesmas Pancur Batu 

 

 Dari hasil penelitian tentang gambaran kesiapan ibu dalam pemberian ASI 

eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Pancur Batu dengan responden 53 orang 

didapatkan banyak ibu yang siap dalam pemberian ASI eksklusif yaitu sebanyak 

48 orang (90,6%), sedangkan yang tidak siap ada 5 orang (9,4%). Kurangnya 

kesiapan dari 5 orang ibu ini dikarenakan pendidikan yang rendah, kurangnya 

dukungan dari suami maupun keluarga serta kurangnya dukungan dari petugas 

kesehatan yang menyatakan begitu pentingnya ASI eksklusif pada bayi yang 

berusia 0-6 bulan. 

Menurut pendapat Mulyani dan Astuti (2018) bahwa dukungan suami 

merupakan salah satu bentuk interaksi yang didalamnya terdapat hubungan yang 

saling memberi dan menerima bantuan yang bersifat nyata. Bantuan tersebut akan 

menempatkan individu-individu yang terlibat dalam sistem sosial yang pada 

akhirnya akan memberikan cinta, perhatian pada keluarga maupun pasangan. 

Dukungan suami terhadap istrinya dapat dilakukan dengan cara membantu istri 

dalam perawatan bayi, misalnya ketika ibu menyusui bayinya, suami seharusnya 

menemani ibu dan bayi ketika proses menyusui berlangsung. Dukungan suami 

sangat penting untuk membangun suasana positif sehingga istri siap untuk 

memberikan ASI eksklusif kepada bayinya (Hargi, 2013). 



 
 

 
 

Pentingnya dukungan petugas kesehatan agar seorang ibu siap 

memberikan ASI eksklusif dengan membekali seorang ibu dalam memberikan 

informasi tentang memberitahu manfaat atau kegunaan ASI,  

mengajarkan cara merawat payudara yang sehat pada ibu, mengingatkan ibu untuk 

memberikan ASI sampai usia 6 bulan, mendukung ibu untuk memberikan ASI 

saja selama 6 bulan pada bayi, serta memotivasi ibu untuk memberikan ASI 

ekslusif pada bayi sampai 6 bulan.  

 Kesiapan ibu dalam pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja puskesmas 

Pancur Batu di dukung oleh Sadiman, Islamiyati dan Sri Lestariningsih (2014) 

yang menunjukkan bahwa di PT GPM Bandar Mataram Kabupaten Lampung 

Tengah lebih banyak ibu yang siap dalam pemberian ASI eksklusif, baik dalam 

kesiapan fisik maupun mental dengan persentase 54,8%. Terdapat kesiapan ibu 

dari hasil penelitian ini karena hasil analisis dari 42 ibu yang menyatakan 

kesiapan fisik dan mental lebih dari separuh yaitu 23 orang (54,8%), sedangkan 

ibu yang menyatakan kurang siap masih ada 2 ibu (9,1%) yang memberikan ASI 

eksklusif, ini disebabkan karena pengetahuan, dukungan suami, dukungan 

keluarga serta dukungan petugas kesehatan sudah siap untuk pemberian ASI 

eksklusif. 

 Penelitian Riyan Rossalin (2014) mengatakan Menurut Widyastuti (2010) 

dalam Suryaningsih (2012), usia > 20 merupakan usia dewasa. Usia dewasa 

mempunyai kematangan fisik dan psikologis sehingga dianggap mampu 

menghadapi berbagai masalah terutama dalam hal menyusui. 



 
 

 
 

 Berdasarkan penelitian Evi dan Hafni (2015) ibu hamil yang sudah 

menyiapkan psikologis untuk menyusui,73% menyiapkan dengan cara yang tepat 

dan sisanya   27% menyiapkan dengan cara yang tidak tepat dikarenakan 4 ibu 

hamil belum yakin bisa menyusui setelah melahirkan. Ibu hamil yang sudah 

melakukan persiapan psikologis untuk menyusui, seluruhnya sudah mendapatkan 

dukungan   dari suami, keluarga serta tenaga kesehatan untuk menyusui setelah 

melahirkan.  

`  Maryunani (2012) menyatakan, persiapan fisik ibu menyusui harus 

dimulai sejak ibu pertama kali melakukan pemeriksaan kehamilan, yaitu dimulai 

dari pemeriksaan payudara dan gizi ibu hamil. Selain itu, persiapan psikologis 

juga tidak kalah pentingnya untuk menentukan sikap dan keputusan yang positif 

terkait hal menyusui. 

 Penelitian yang dilakukan tentang kesiapan ibu dalam pemberian ASI 

eksklusif diperoleh hasil bahwa ibu yang memilih memerlukan perawatan 

payudara ada 31 orang (58,5%), sedangkan ibu yang memilih tidak memerlukan 

perawatan payudara ada 22 orang (41,5%) ini dikarenakan kurangnya 

pengetahuan ibu dalam pemeriksaan payudara untuk mengetahui adanya kelainan 

atau tidak pada payudara, serta kurangnya pengetahuan untuk perawatan payudara 

yang dimulai sejak masa kehamilan. Pengetahuan ibu tentang perawatan payudara 

telah dibekali oleh peneliti melalui pendidikan kesehatan pada ibu hamil yang ada 

di wilayah kerja puskesmas Pancur Batu. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sadiman, dkk yang mengatakan 

bahwa pengetahuan ibu yang kurang baik tentang ASI sebanyak 23,3%. 



 
 

 
 

Kurangnya pengetahuan ibu berkaitan dengan pendidikan, dimana pendidikan 

berkaitan dengan pengetahuan seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka pengetahuanya akan semakin baik pula. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang memilih memerlukan kesiapan mental 

untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya kelak ada 39 orang (73,6%), 

sedangkan yang memeilih tidak memerlukan kesiapan mental untuk memberikan 

ASI eksklusif ada 14 orang (26,4%) di karenakan pengalaman ibu sudah ada 

sebelumnya yaitu ibu hamil yang ada di wilayah kerja puskesmas Pancur Batu 

bukan kelahiran anak pertama sehingga kesiapan mental ibu sudah lebih siap 

untuk memberikan ASInya kelak. Ketidaksiapan ibu hamil dalam pemberian ASI 

eksklusif telah dibekali oleh peneliti melalui pemberian pendidikan kesehatan 

pada ibu hamil tentang kesiapan ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada 

bayinya di wilayah kerja puskesmas Pancur Batu. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sri dan Marya (2018) yang dimana 

hasil analisis didapatkan bahwa dari 34 responden yang pernah memberikan ASI 

Eksklusif sebelumnya, mayoritas responden memberikan ASI Eksklusif yaitu 

sebanyak 26 orang, karena Pengalaman menyusui memiliki hubungan yang positif 

antara durasi menyusui pada anak sebelumnya, terutama anak yang tepat sebelum 

anak yang sekarang dengan pemberian ASI pada anak saat ini. 

 Berdasarkan hasil yang telah di uraikan di atas maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa kebanyakan ibu sudah ada kesiapan dalam pemberian ASI 

eksklusif baik secara fisik maupun mental karena berbagai faktor seperti usia, 

pengetahuan serta dukungan dari berbagai pihak pun sudah siap dalam pemberian 



 
 

 
 

ASI eksklusif dan bagi ibu yang belum siap telah dibekali peneliti melalui 

pendidikan kesehatan tentang kesiapan dalam memberikan ASI eksklusif dan 

apabila ibu sudah siap memberikan ASI tetapi setelah melahirkan di temukan 

kendala ASInya tidak keluar hal tersebut juga telah di bekali pendidikan 

kesehatan tentang perawatan payudara. Selain itu ibu hamil harus rutin mengikuti 

pendidikan kesehatan tentang kesiapan ibu dalam memberikan ASI dan perawatan 

payudara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di puskesmas Pancur Batu .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan  

1. Gambaran kesiapan ibu secara fisik dalam pemberian ASI termasuk dalam 

kategori siap dengan jumlah 46 orang (86,2%) . 

2. Gambaran kesiapan ibu secara psikologi/mental dalam pemberian ASI 

eksklusif termasuk dalam kategori siap dengan jumlah 45 orang (84,9%). 

3. Gambaran kesiapan ibu dalam pemberian ASI eksklusif termasuk dalam 

kategori siap dengan jumlah 48 orang (90,6%). 

6.2 Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, saran dari peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Puskesmas 

Puskesmas pancur batu rutin dalam memberikan informasi bagi ibu 

hamil tentang kesiapan ibu dalam pemberian ASI eksklusif. 

2. Bagi Pendidikan  

Sebagai bahan masukan untuk menambahkan materi tentang kesiapan 

ibu dalam pemberian ASI eksklusif serta demonstrasi tentang 

perawatan payudara yang diajarkan pada mata kuliah keperawatan 

maternitas. 

3. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang hubungan 

kesiapan fisik dan mental ibu dengan pemberian ASI eksklusif pada 

bayi.  
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Flowchart Gambaran Kesiapan Ibu Dalam Pemberian ASI Eksklusif Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Pancur Batu  

Tahun 2019 
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MATERI 

  KESIAPAN IBU DALAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF 

A. ASI Eksklusif 

1. Definisi 

ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa pemberian makanan lain 

pada umur 0-6 bulan. Selama itu bayi tidak diharapkan mendapatkan tambahan 

cairan lain, seperti susu formula, air jeruk, air teh, madu, air putih. Pada 

pemberian ASI eksklusif, bayi juga tidak diberikan makanan tambahan seperti 

pisang, biskuit, bubur nasi, tim, dan sebagainya. ASI eksklusif diharapkan dapat 

diberikan sampai 6 bulan. Pemberian ASI secara benar akan dapat mencukupi 

kebutuhan bayi sampai usia 6 bulan, bayi memerlukan makanan tambahan tetapi 

pemberian ASI dapat dilanjutkan sampai ia berumur 2 tahun (Maryunani, 2012). 

ASI memberi semua energi dan gizi (nutrisi) yang dibutuhkan selama 

6 bulan pertama hidupnya, sehingga pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi 

tingkat kematian pada bayi yang disebabkan berbagai penyakit yang umum 

menimpa anak-anak seperti diare dan radang paru, serta mempercepat pemulihan 

bila sakit dan membantu menjarangkan kelahiran. Pedoman internasional yang 

menganjurkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama didasarkan pada 

bukti ilmiah tentang manfaat ASI bagi daya tahan hidup bayi, pertumbuhan dan 

perkembangannya (Maryunani, 2012). 



 
 

 
 

2. Manfaat ASI Eksklusif Bagi Bayi dan Ibu 

a. Bagi bayi 

1. Kesehatan 

Kandungan antibodi yang terdapat dalam ASI tetap paling baik 

sepanjang masa. Oleh karena itu, bayi yang mendapat ASI 

eksklusif lebih sehat dan lebih kuat dibanding yang tidak mendapat 

ASI. ASI juga mampu mencegah terjadinya kanker limfomaligna 

(kanker kelenjar). ASI juga menghindarkan anak dari busung 

lapar/malnutrisi. Sebab komponen gizi ASI paling lengkap, 

termasuk protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan zat-zat 

penting lainnya. ASI adalah cairan hidup yang mampu diserap dan 

digunakan tubuh dengan cepat. Manfaat ini tetap diperoleh 

meskipun status gizi ibu kurang. 

2. Kecerdasan 

Manfaat bagi kecerdasan bayi, antara lain karena: 

Dalam ASI terkandung DHA terbaik, selain laktosa yang berfungsi 

untuk proses mielinisasi otak. 

a. Seperti diketahui, mielinisasi otak adalah salah satu proses 

pematangan otak agar bisa berfungsi optimal. 

b. Saat ibu memberikan ASI, terjadi pula proses stimulasi yang 

merangsang terbentuknya networking antar jaringan otak 

hingga menjadi lebih banyak dan terjalin sempurna. 



 
 

 
 

c. Ini terjadi melalui suara, tatapan mata, detak jantung, elusan, 

pancaran dan rasa ASI. 

3. Emosi  

a. Pada saat disusui, bayi berada dalam  dekapan ibu.  

b. Hal ini akan merangsang terbentuknya “Emotional 

Intelligence/EI”. 

c. Selain itu, ASI merupakan wujud curahan kasih sayang ibu 

pada buah hatinya. 

d. Doa dan harapan yang didenungkan ditelinga bayi/anak selama 

proses menyusui pun akan mengasah kecerdasan spiritual anak. 

 

 

 

b. Bagi ibu  

d. ASI eksklusif adalah diet alami bagi ibu. 

1. Dengan memberikan ASI eksklusif, berat badan ibu yang 

bertambah selama hamil, akan segera kembali mendekati berat 

semula. Naiknya hormon oksitosin selagi menyusui, menyebabkan 

kontraksi semua otot polos, termasuk otot-otot uterus. Karena hal 

ini berlangsung terus-menerus, nilainya hampir sama dengan 

senam perut. Dengan demikian, memberikan ASI juga membantu 

memperkecil ukuran rahim ke ukuran sebelum hamil. Demikian 

juga halnya dengan aktivitas bangun malam untuk menyusui bayi 



 
 

 
 

yang haus dan meganti popok basahnya, serta dengan olahraga. 

Berbagai kegiatan seperti menggendong, memberi makan, dan 

mengajak bermain juga merupakan kegiatan yang dapat 

menurunkan berat badan. Dengan demikian, menyusui (ASI) dapat 

membakar kalori sehingga membantu penurunan berat bada lebih 

cepat. 

2. Mengurangi risiko anemia  

a. Pada saat memberikan ASI, otomatis risiko perdarahan pasca 

bersalin berkurang. 

b. Naiknya kadar hormon oksitosin selama menyusui akan 

menyebabkan semua otot polos mengalami kontraksi. 

c. Kondisi inilah yang mengakibatkan uterus mengecil sekaligus 

menghentikan perdarahan. 

d. Perlu diketahui, perdarahan yang berlangsung dalam tenggang 

waktu lama merupakan salah satu penyebab anemia. 

e. Dengan demikian, memberikan ASI segera setelah melahirkan 

akan meningkatkan kontraksi rahim, yang berarti mengurangi 

risiko perdarahan. 

3. Mencegah kanker 

a. Dalam berbagai penelitian diketahui bahwa ASI dapat 

mencegah kanker, khususnya kanker payudara. 

b. Pada saat menyusui tersebut, hormon estrogen mengalami 

penurunan. 



 
 

 
 

c. Sementara tanpa aktivitas menyusui, kadar hormon estrogen 

tetap tinggi dan hal inilah yang diduga menjadi salah satu 

pemicu kanker payudara karena tidak adanya keseimbangan 

antara hormon estrogen dan progesteron. 

4. Manfaat ekonomis 

a. Dengan menyusui, ibu tidak perlu mengeluarkan dana untuk 

membeli susu/suplemen bagi bayi. 

b. Cukup dengan ASI eksklusif, kebutuhan bayi selama 6 bulan 

terpenuhi dengan sempurna. 

c. Selain itu, ibu tidak perlu repot untuk mensterilkan peralatan 

bayi seperti dot, cangkir, gelas, atau sendok untuk memberikan 

susu kepada bayi (Maryunani, 2012). 

B. Kesiapan Ibu 

1. Mempersiapkan fisik dan mental ibu 

a. Persiapan fisik 

Persiapan fisik dapat dilakukan pada saat kunjungan pertama 

pada saat pemeriksaan antenatal adalah dengan pemeriksaan 

payudara, terutama puting susu dan gizi ibu. 

1. Pemeriksaan payudara 

a) Pemeriksaan payudara pada seorang ibu hamil pada 

pemeriksaan antenatal perlu diperiksa keadaan puting 

susu. 



 
 

 
 

b) Pada saat kunjungan pertama perlu dilakukan untuk 

mengenali adanya kelainan payudara, yang dilakukan 

dengan cara. 

c) Inspeksi (puting susu menonjol, datar/masuk). 

d) Palpasi (adanya benjolan-benjolan). 

e) Pada ibu hamil perlu dilakukan perawatan payudara 

karena proses laktasi dimulai sejak masa kehamilan. 

f) Perawatan payudara 

2. Memantau gizi ibu  

1)  Keadaan gizi ibu juga perlu diperhatikan. 

2) Mulai trimester kedua ibu perlu mengkonsumsi kalori 

ekstra sebanyak 300 kalori. 

3) Kalori ekstra ini selain untuk pertumbuhan janin, 

pembesaran uterus, pembentukkan plasenta, 

penambahan volume darah ibu, akan disimpan sebagai 

lemak untuk persediaan pembentukkan ASI kelak. 

b. Persiapan mental/psikologis 

Dalam menyusui yang paling penting daripada menyiapkan 

fisik (payudara) adalah menyiapkan mental atau psikologis ibu. 

1. Persiapan mental atau psikologis ini sangat penting karena 

sikap atau keputusan ibu yang positif terhadap pemberian 

ASI harus dihayati ibu dalam masa kehamilan atau sebelum 

hamil. 



 
 

 
 

2. Karena proses menyusui bagi ibu merupakan proses 

penghayatan terhadap kodrat kewanitaannya. 

3. Sikap ibu terhadap pemberian ASI dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, antara lain pengalaman sendiri atau orang 

lain, pengalaman menyusui dalam keluarga atau kerabat, 

adat kebiasaan, kepercayaan menyusui di daerah masing-

masing. 

4. Disamping itu, faktor ketidaktahuan dan pengaruh 

modernisasi dengan semakin banyaknya produk-produk 

susu formula yang mempromosikan keunggulannya juga 

mempengaruhi keputusan ibu untuk menyusui bayinya atau 

tidak. 

5. Padahal, menyusui bayi sendiri adalah peran yang paling 

penting setelah melahirkan. 

6. Peran ibu sangat menentukan kelangsungan hidup bayinya 

dan peran ini perlu dipersiapkan, salah satunya dengan 

memberikan ASI pada bayinya. 

7. Untuk itu, sangat dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak 

seperti dokter, bidan, perawat atau petugas kesehatan 

lainnya, suami, keluarga, kerabat, dan teman dekat agar 

wanita hamil dan ibu yang melahirkan bersedia menyusui 

bayinya. 



 
 

 
 

8. Informasi-informasi akan pentingnya ASI juga selalu 

disebarkan baik dimedia massa, tempat kerja, pengajian dan 

lain-lain (Maryunani, 2014). 

c. Persiapan Ibu Bekerja Untuk Pemberian ASI Eksklusif 

Untuk memberikan ASI eksklusif, ibu jauh-jauh hari 

sebelumnya sudah harus menyiapkan diri dan bayinya, apalagi 

jika bayinya tersebut merupakan anak pertama didalam 

keluarga. 

Persiapan pertama adalah mental ibu untuk meninggalkan 

bayi dan menumpuk rasa percaya diri dan percaya bahwa 

bayinya akan baik-baik saja selama ditinggal pergi. Persiapan 

kedua, ibu belajar dan mempersiapkan diri memerah ASI-nya. 

Memerah ASI bisa dimulai pada saat bayi tertidur dan 

payudara sudah mulai membengkak, maka segera perahlah ASI 

lalu disimpan dalam botol dengan diberi label tanggal 

pemerahan dan disimpan dalam freezer, atau bisa diberikan 

pada saat bayinya terbangun, atau bisa juga disimpan dalam 

lemari es untuk diberikan keesokan harinya.  

Persiapan berikutnya adalah persiapan yang benar-benar 

membutuhkan kerjasama yang baik dan sangat membutuhkan 

pemahaman yang sama. Apalagi kalau bayi akan ditinggalkan 

pada ibu atau ibu mertua yang masih punya asumsi yang kolot. 

Hal ini merupakan tantangan bagi ibu dan suaminya untuk bisa 



 
 

 
 

bekerja sama mampu menjelaskan kepada ibu ataupun ibu 

mertuanya. Begitu pula pada pengasuh bayi yang bekerja pada 

keluarga tersebut. Apalagi pengalaman ibu atau ibu mertua 

zaman mereka mengasuh bayinya yang dengan memberikan 

ASI-nya ditambah dengan makanan padat seperti pisang, 

karena kurang pemahaman mereka terhadap manfaat ASI 

eksklusif, dan berbagai faktor lainnya. 

Persiapan lainnya, adalah motivasi diri terutama dukungan 

penuh dari suami. Dan akan lebih baik lagi seandainya tinggal 

bersama orangtua/mertua, untuk bisa mendapatkan 

dukungan/support penuh dari mereka. Tentu saja ibu harus 

mempunyai keyakinan yang kuat untuk bisa melakukan 

pemberian ASI eksklusif pada bayinya. Kondisi psikologis ibu, 

pikiran positif ibu akan sangat mempengaruhi keberhasilan 

yang utama dalam produksi ASI yang dilakukan oleh hormon-

hormon. 

Periapan lain yang dapat membantu program ASI eksklusif 

adalah dukungan dari atasan/pimpinan tempat ibu bekerja. 

Sebaiknya ibu menginformasikan dan meminta pemahaman 

mereka bahwa ibu menjalankan program ASI eksklusif. Tidak 

harus dengan cara ibu meluangkan waktu untuk pulang 

langsung memberikan ASI-nya pada bayi, namun ibu bisa 

melakukan pemerahan ditempat kerja. Memang belum banyak 



 
 

 
 

tempat kerja yang mempunyai pojok laktasi, sebaiknya 

walaupun tidak atau belum ada, ibu bisa melakukannya di 

ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk memerah, dan kalau 

sangat terpaksa sekali bisa dilakukan di toilet. Ibu tidak perlu 

khawatir, selama proses pemerahan dilakukan dengan benar, 

maka tidak akan terkontaminasi walaupun dilakukan di toilet 

(Widuri, 2013). 

d. Mempersiapkan pemberian ASI dan gizi bagi ibu 

Langkah awal dalam mempersiapkan pemberian ASI 

adalah kejiawaan dari ibu sendiri. Sedapat mungkin  ibu harus 

dalam kondisi tenang dan sebaiknya menghindari ketegangan 

dari masalah. Hygiene perorangan dan kesejahteraan, puting 

susu sebaiknya tidak disentuh dengan tangan yang belum 

dicuci, penggunaan sapu tangan atau bantalan disposibel 

sebaiknya dikenakan dalam waktu yang sesingkat mungkin. 

Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan ibu dengan 

kebutuhan nutrisi yang cukup dan bergizi tinggi, terutama dari 

bahan sayur-mayur. Tidak harus mahal makanan yang bergizi, 

bahkan kita bisa mengadakan sendiri dilahan rumah atau 

diteras rumah kita, terutama bahan-bahan sayur-mayur. Selain 

nilai gizinya masih cukup tinggi, dijamin juga bisa bebas dari 

zat kimia yang sangat membahayakan sel-sel tubuh manusia. 



 
 

 
 

Menambah jumlah konsumsi makanan saja tidak akan 

meningkatkan suplai ASI. Walaupun demikian bila ibu 

kekurangan gizi, ibu harus meningkatkan konsumsi untuk 

menjaga kesehatan dan energi buat ibu sendiri. Bila ibu tidak 

kurang gizi, makanan dan minuman bergizi hangat-hangat bisa 

membantu ibu rileks dan meningkatkan rasa percaya diri. 

Beberapa ibu menyusui merasakan lebih haus daripada 

biasanya, terutama menjelang waktu penyusuan. Ibu menyusui 

perlu minum untuk menghilangkan hausnya. Meskipun 

demikian mengkonsumsi cairan lebih daripada pemenuhan 

haus tersebut tidak akan meningkatkan suplai ASI. 

Persiapan lainnya, sebaiknya pada kehamilan memasuki 

bulan ke 7, pada calon ibu dianjurkan untuk menyiapkan diri 

menyusukan bayinya. Setiap kali sesudah mandi, gosoklah 

puting susu dengan handuk basah secara perlahan-lahan. Bagi 

para calon ibu yang puting susunya tenggelam (masuk 

kedalam) hendaknya digosok-gosok secara perlahan-lahan 

dengan minyak lalu dengan handuk. Bila puting susunya telah 

menonjol keluar, teruskan upaya tersebut setiap kali sehabis 

mandi agar kulit puting susu menjadi kuat sehingga mencegah 

terjadinya retak-retak di kemudian harinya (Widuri, 2013). 

 

 



 
 

 
 

SATUAN ACARA PENYULUHAN  

(SAP) 

 

Pokok pembahasan : Pemberian penyuluhan tentang kesiapan ibu dalam 

pemberian ASI   eksklusif 

Waktu    :  45 menit (1 kali pertemuan) 

Sasaran   : Ibu-ibu yang belum siap memberikan ASI eksklusif di 

wilayah kerja puskesmas pancur batu 

Penyuluh   : Yolanda Nova Yanti Harefa 

 

A. Tujuan  

1. Tujuan Umum : Setelah mengikuti kegiatan penyuluah tentang 

kesiapan ibu dalam pemberian ASI eksklusif  mampu menambah 

pengetahuan dan motivasi kepada ibu di wilayah kerja puskesmas 

pancur batu 

2. Tujuan khusus  

a. Setelah mengikuti kegiatan Penyuluhan ini ibu di wilayah kerja 

puskesmas pancur batu mampu mengetahui tentang pentingnya 

kesiapan ibu dalam pemberian ASI eksklusif  

b. Setelah mengikuti Kegiatan Penyuluhan ini ibu menyusui mampu 

memahami tentang pentingnya kesiapan ibu dalam pemberian ASI 

eksklusif 

B. Materi   : Modul Penyuluhan Kesiapan Ibu dalam Pemberian ASI 

Eksklusif 



 
 

 
 

C. Media   : Power point/ Slide 

D. Metode  : Audiovisual dan Tanya jawab 

 

 

 

 

E. Kegiatan  :  

 

No

. 

Waktu  Kegiatan  Respon peserta  

1. Pembukaa

n  

(5 menit) 

1. Memberi salam 

2. Memperkenalkan 

diri 

3. Menjelaskan tujuan 

penyuluhan  

4. Membuat kontrak 

waktu 

1. Menjawab salam 

2. Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

3. Menyetujui 

kontrak waktu 

 

2. Penjelasan 

materi  

(20 menit) 

1. Menjelaskan 

tentang ASI 

eksklusif 

2. Menjelaskan 

tentang kesiapan 

ibu dalam 

Mendengarkan dan 

memperhatikan  



 
 

 
 

pemberian ASI 

eksklusif baik 

secara fisik maupun 

mental 

3. Menjelaskan 

persiapan ibu 

bekerja untuk 

pemberian ASI 

eksklusif 

4. Menjelaskan 

persiapan 

pemberian ASI dan 

gizi ibu 

3. Evaluasi  

(15 menit) 

1. Memberikan 

kesempatan 

bertanya kepada 

peserta 

2. Menanyakan 

kembali materi 

1. Memberi 

pertanyaan 

tentang materi 

2. Menjawab 

pertanyaan 

4. Penutup  

(5 menit) 

1. Menutup kegiatan 

penyuluhan 

2. Mengucapkan 

salam 

1. Mengucapkan 

salam 

 



 
 

 
 

INFORMENT CONSENT 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama inisial : 

Umur  : 

Alamat  : 

 Setelah saya mendapat keterangan secukupnya serta mengetahui tentang 

tujuan yang jelas dari penelitian yang berjudul “Kesiapan Ibu Dengan Pemberian 

ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Pancur Batu Medan Tahun 2019” 

menyatakan bersedia atau tidak bersedia menjadi responden, dengan catatan bila 

suatu waktu saya merasa dirugikan, saya berhak membatalkan persetujuan ini. 

Saya percaya apa yang akan saya informasikan dijamin kerahasiaannya. 

 

 

Medan,             Januari 2019 

 

 Peneliti         

         Responden 

 

 

 

Yolanda Nova Y. Harefa        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INSTRUMEN PENELITIAN  

Kesiapan Ibu Dengan Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas 

Pancur Batu Medan Tahun 2019 

Petunjuk Pengisian: 

a. Saudara diharapkan bersedia mengisi pernyataan yang tersedia dilembar 

kuesioner. Pilihlah sesuai yang dengan tanpa dipengaruhi orang lain 

b. Bacalah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik. Jangan ragu-ragu dalam 

memilih jawaban dan jawablah dengan jujur karena jawaban anda sangat 

membantu hasil penelitian ini. 

Data Demografi Responden 

a. Initial   : 

b. Umur  : 

c. Pendidikan : 

A.  Kuesioner Kesiapan Ibu  

Berilah tanda (√) pada kolom angka yang ada disebelah kanan pada masing-

masing butir pernyataan dengan pilihan sesuai dengan yang saudara berikut ini: 

No. Kesiapan Ibu  Ya Tidak 

Kesiapan Fisik 

1. Pada saat keadaan hamil ibu memerlukan pemeriksaan 

payudara untuk mengetahui adanya kelainan pada 

payudara 

  

2. Pada saat hamil perlu dilakukan perawatan payudara 

karena preoses laktasi dimulai sejak masa kehamilan 

  

3. Pada saat kehamilan ibu sangat memerlukan perawatan 

payudara 

  

4.  Pada saat proses kehamilan keadaan gizi ibu sangat 

perlu diperhatikan 

  

5. Pada saat kehamilan ibu sangat memerlukan makanan 

yang berkalori untuk pertumbuhan janin 

  

6. Persiapan puting susu berguna untuk menguatkan dan 

melenturkan puting susu 

  

7. Tujuan perawatan payudara berguna untuk kebersihan 

payudara 

  

8. Ibu harus mengetahui teknik persiapan puting susu   

9. Ibu perlu mengetahui bila puting susu terbenam bukan 

berarti ada kelainan atau abnormal 

  

10. Ibu perlu mengetahui jika puting susu terbenam untuk 

menonjolkannya dapat digunakan pompa  

  

11. Bagi bu hamil kalori sangat penting untuk membentuk   



 
 

 
 

plasenta 

12. Ibu hamil perlu memeriksa bagian payudara apakah 

terdapat benjolan atau tidak 

  

13. Sikap ibu yang positif terhadap pemberian ASI harus 

dihayati ibu dalam masa kehamilan 

  

14. Pengaruh modernisasi dengan semakin banyak produk 

susu formula mempengaruhi keputusan ibu untuk 

menyusui bayinya 

  

Kesiapan Mental/Psikologi 

15. Dukungan sangatlah berguna bagi ibu yang akan 

memberikan ASI pada bayinya kelak 

  

16. Dalam hal menyusui yang paling penting ialah ibu perlu 

mempersiapkan mental secara matang  

  

17. Ibu perlu belajar dan mempersiapkan diri dalam 

memerah ASI-nya 

  

18. Sikap ibu sangat berpengaruh dalam pemberian ASI 

eksklusif 

  

19. Dukungan suami dan keluarga sangatlah berguna bagi 

ibu yang memberikan ASI eksklusif 

  

20. Faktor ketidaktahuan mempengaruhi keputusan ibu 

untuk menyusui bayinya atau tidak 

  

21. Selama masa kehamilan ibu perlu mempersiapkan 

mental untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya 

kelak 

  

22. proses menyusui bagi ibu merupakan proses 

penghayatan terhadap kodrat kewanitaannya 

  

23. pemberian ASI dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara 

lain pengalaman sendiri atau orang lain, pengalaman 

menyusui dalam keluarga atau kerabat, adat kebiasaan, 

kepercayaan menyusui di daerah masing-masing 

  

24. Menyusui bayi adalah peran yang paling penting setelah 

melahirkan 

  

25. Peran ibu sangat menentukan kelangsungan hidup 

bayinya dan peran ini perlu dipersiapkan, salah satunya 

dengan memberikan ASI pada bayinya 

  

26. Bayi memiliki kebutuhan menyusu pada satu waktu 

dalam sehari (pagi atau malam) 

  

27. Anda bisa melepaskan isapan bayi dari satu payudara 

setelah 20 menit, dan memberikan payudara yang lain 

  

28. Bayi disusui sekitar setiap dua samapai tiga jam dan 

biasanya akan mengisap selama 5-20 menit 

  

29. Jarak antar minum setidaknya 45 menit adalah cukup 

normal untuk bayi yang baru lahir 

  

30. bayi yang menyusu ASI akan diberi ASI 8 - 12 kali 

dalam 24 jam 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

  

 


