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ABSTRACT 

 
Susenas 2010 stated that the mean age of marriage in Indonesia was 19.7 

years old, with the ASFR in adolescent reached 48 by 2012. It was very concerned 
considering mother with age under 20 had 3.9 times higher risk of having 
premature delivery and 7 times higher risk delivering LBW infant. While LBW 
which was contributed 31% in causing neonatal deaths were able to be aided by 
exclusive breastfeeding and continue breastfeeding until 2 years of baby’s life. 
This research was aimed to identify factors influence breastfeeding behavior by 
mothers with age under 20 in Sidotopo, Surabaya. 

This study was observational descriptive with cross sectional study design 
and qualitative approach. In-depth interview was done to 7 research subjects who 
were selected by purposive sampling method. The variables studied were behavior 
intention, social support, accessibility of information, personal autonomy, and 
action situation tackled by mother in giving breastfed. 

It was obtained that the behavior intention of the research subject was low; 
with low social support, even though tent to be positive. The accessibility of 
information regarding breastfeeding was low and late, consequently was obtained 
after giving birth. The personal autonomy of research subject was low because the 
subject tent to follow the advice of others to give infant formula or 
complementary feeding. While the action situation tackled by the subjects could 
be cope by a high intention to breastfeed the infant. 

Improvement of health promotion related to breastfeeding should be 
encouraged not only for mothers but also others close to the mothers as the 
supporter to perform the behavior. It is expected that the knowledge of the mother 
with the age under 20 and those closest could be increased thus the mother 
realized the importance of breastfeeding and able to cope with the action situation 
that hinder the mothers to breastfeed. 
 
Keywords: Breastfeeding, behavior, adolescent mother, mother with age under 20 
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ABSTRAK 

 

Data Susenas 2010 menyebutkan usia rerata kawin di Indonesia adalah 19,7 
tahun, dengan ASFR pada usia remaja mencapai angka 48 di tahun 2012. Hal ini 
sangat mengkhawatirkan mengingat ibu dengan usia di bawah 20 tahun memiliki 
risiko 3,9 kali lebih tinggi untuk memiliki bayi prematur dan 7 kali lebih tinggi 
untuk mengalami BBLR. Sedangkan BBLR yang menyumbang angka sebesar 
31% dari penyebab kematian bayi atau neonatus dapat ditolong dengan pemberian 
ASI eksklusif dan dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi perilaku pemberian 
ASI oleh ibu dengan usia di bawah 20 tahun di Kelurahan Sidotopo, Surabaya. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif dengan rancang 
studi cross sectional dan pendekatan kualitatif. Wawancara mendalam dilakukan 
pada 7 subyek penelitian yang ditentukan dengan metode purposive sampling. 
Variabel yang diteliti adalah niat, dukungan sosial, akses informasi, otonomi 
pribadi, dan situasi yang dihadapi ibu dalam pemberian ASI. 

Diperoleh bahwa niat subyek penelitian tergolong rendah, dengan dukungan 
sosial yang juga tergolong rendah walau cenderung positif. Akses informasi 
subyek penelitian berkaitan dengan ASI tergolong rendah dan terlambat sehingga 
baru didapatkan pasca persalinan. Otonomi pribadi subyek penelitian diperoleh 
rendah karena kecenderungan subyek menuruti anjuran orang lain untuk 
memberikan susu formula dan MP-ASI dini. Sedangkan situasi yang dialami 
subyek sebenarnya dapat diatasi dengan niatan yang tinggi untuk memberikan 
ASI bagi bayi. 

Peningkatan promosi kesehatan berkaitan dengan ASI harus digalakkan tidak 
hanya bagi ibu namun juga orang terdekat ibu sebagai pendukung dalam  
menampilkan perilaku. Diharapkan pengetahuan ibu dengan usia di bawah 20 
tahun dan orang terdekatnya dapat meningkat sehingga ibu dapat menyadari 
pentingnya pemberian ASI dan dapat mengatasi situasi yang menghalangi ibu 
untuk memberikan ASI. 

 
Kata kunci: ASI, perilaku, ibu remaja, ibu dengan usia di bawah 20 tahun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

ASI atau Air Susu Ibu telah banyak diketahui dapat memberikan gizi 

yang sesuai bagi kebutuhan bayi. WHO menyarankan ibu di seluruh dunia 

untuk memberikan ASI eksklusif yaitu memberikan hanya ASI, tanpa 

asupan zat lain termasuk air kecuali vitamin; mineral; atau obat dalam 

bentuk tetes atau sirup, selama enam bulan pertama masa hidup bayi dan 

meneruskannya hingga 2 tahun kehidupan bayi (Fikawati & Syafiq, 2010; 

WHO, 2013). 

ASI erat dikaitkan dengan kesehatan dan gizi pada anak. ASI 

merupakan bentuk investasi dari orang tua bagi masa depan buah hatinya 

karena ASI diketahui mengandung banyak zat gizi dengan porsi tepat bagi 

bayi sesuai usianya. Komposisi kandungan energi pada ASI bergantung 

pada hari, susuan, dan antara variasi komposisi susu, serta pola menyusui 

individu. ASI memiliki efek manfaat dalam waktu panjang bagi masa depan 

anak, seperti menurunkan risiko beberapa penyakit infeksi termasuk diare 

dan juga beberapa penyakit degeneratif seperti obesitas. ASI juga dikenal 

sebagai faktor proteksi baik bagi kesehatan bayi maupun ibu berkaitan 

dengan potensi mengidap kanker payudara dan kanker rahim (Butte, dkk., 

2002; Clemens, 1999; Roesli, 2007). Oleh karena itu berbagai badan dunia 

seperti WHO, UNICEF, dan AAP konsisten menggalakkan berbagai upaya 
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untuk meningkatkan kesadaran memberikan ASI eksklusif bagi bayi sebagai 

bagian dari program yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak 

dalam upaya menurunkan AKB. 

Pengalaman di berbagai negara telah membuktikan bahwa dengan 

perawatan yang sesuai, termasuk soal asupan makanan bayi yaitu ASI, dapat 

menurunkan banyak risiko kematian pada bayi BBLR. ASI adalah makanan 

terbaik bagi bayi BBLR pada semua usia gestasi karena ASI menyesuaikan 

dengan kebutuhan nutrisi bayi BBLR. Konsumsi ASI pada bayi BBLR 

berhubungan dengan rendahnya insiden infeksi dan nekrotik enterokolitis, 

dan meningkatkan perkembangan neuro (Butte, dkk., 2002; Shenoi, dkk., 

2008). Pada kenyataannya, kondisi tersebut tidak didukung dengan 

pencapaian ASI eksklusif di Indonesia yang masih jauh dari target 80% 

yang dicanangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Pembinaan Gizi 

Masyarakat 2010-2014. Capaian ASI eksklusif yaitu hanya sebesar 61,5% 

berdasarkan hasil Susenas 2010 (Kemenkes RI, 2012). 

Pada level internasional secara luas, MDGs yang dikenal sebagai cita-

cita global yang telah disepakati bersama oleh para pemimpin dunia 

setidaknya memiliki dua poin utama dalam tujuannya yang berkaitan 

dengan kesehatan ibu dan anak. Tujuan keempat yaitu menurunkan angka 

kematian bayi dan yang kelima yaitu meningkatkan kesehatan ibu. Pada 

laporan pelaksanaan MDGs di Indonesia tahun 2011, yang dirilis Mei 2013 

oleh Bappenas, menunjukkan bahwa target pencapaian, baik pada AKB dan 

AKBa, masih sangat memerlukan upaya ekstra atau masih dalam status akan 
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tercapai dari target yang ditentukan. Meskipun nyatanya angka ini telah 

mengalami penurunan. 

Tabel 1.1 Capaian Target 4 MDGs berdasar laporan Bappenas 2012 
 

Target 4A Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBa) Hingga Dua per 

Tiga dalam Kurun Waktu 1990-2015 

Indikator 
Acuan 

Dasar 
Saat Ini 

Target 

MDGs 

2015 

Status Sumber 

4.1 Angka Kematian 
Balita (AKBa) 
per 1000 
kelahiran hidup 

97 
(1991) 

44 
(2007) 

32  BPS, SDKI 

4.2 Angka Kematian 
Bayi (AKB) per 
1000 kelahiran 
hidup 

68 
(1991) 

34 
(2007) 

23  

4.2a Angka Kematian 
Neonatal per 
1000 kelahiran 
hidup 

32 
(1991) 

19 
(2007) 

Menurun  

4.3 Presentase anak 
usia 1 tahun yang 
diimunisasi 
campak 

44,50% 
(1991)* 

87,30% 
(2011)** 

Meningkat  *BPS, SDKI 
** BPS, 
Susenas 

Status: Sudah Tercapai   Akan Tercapai  Perlu Perhatian Khusus 
 
Sumber: Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011 

(Bappenas, 2012) 
 

Bila ditelusuri penyebab kematian balita menurut data WHO (2009) 

pada tahun 2004 seperti terlihat pada gambar 1.2, sebesar 37%-nya berasal 

dari kematian bayi atau neonatus. Sedangkan penyebab terbesar kematian 

neonatus, yaitu sebesar 31%, disebabkan oleh kelahiran prematur dan berat 

bayi lahir rendah (BBLR). BBLR sendiri di Indonesia dilaporkan masih 

cukup tinggi dengan prevalensi sebesar 8,8% pada tahun 2010. Berdasarkan 

buku Kerangka Kebijakan Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan 
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(Bappenas, 2012), penyebab BBLR diprediksi karena KEK yang diderita 

oleh ibu pada masa kehamilan. 

Risiko KEK pada ibu hamil lebih besar terjadi pada ibu hamil usia 

remaja khususnya pada usia 15-19 tahun dibandingkan ibu hamil usia 

reproduksi sehat yaitu usia 20-30 tahun. Hal ini juga dikuatkan oleh hasil 

penelitian dari Latifah & Anggraeni (2009) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan antara kehamilan pada usia remaja dengan prematur 

(p=0,012; OR=3,857) dan BBLR (p=0,001; OR=7).  

 
Sumber: Infant and young child feeding, WHO (2009) 
 
Gambar 1.1 Penyebab utama kematian bayi dan anak di bawah lima tahun 

dunia, 2004 
 

Sedangkan menurut Alimoeso (2013), di Indonesia angka kelahiran 

pada usia remaja cukup tinggi dengan perkiraan sebesar 48 per 1.000 

penduduk remaja pada tahun 2012. Lebih tinggi dibandingkan Malaysia 

sebesar 14 per 1.000 (2009), China 6,2 per 1.000 (2009), dan Vietnam 35 

per 1.000 (2009). Hal ini tentu memperbesar kemungkinan peningkatan 
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kejadian BBLR di Indonesia. Bayi dengan status kelahiran BBLR 

merepresentasikan populasi yang rentan terhadap kenaikan risiko retardasi 

pertumbuhan dini, infeksi, perkembangan yang tertunda, dan kematian bayi 

dan anak, serta pelemahan neonatal dan perkembangan neuro (Smith, dkk., 

2003; WHO, 2009). 

Data mengenai capaian ASI eksklusif maupun kehamilan spesifik pada 

ibu dengan usia di bawah 20 tahun kurang terdokumentasi dengan baik di 

Indonesia. Kondisi spesial mereka, karena cenderung kurangnya 

kematangan fisik maupun psikologis pada remaja, kesehatan reproduksi 

pada remaja membutuhkan perhatian yang khusus dan spesifik. Tidak 

terlepas hingga masa kehamilan dan kelahiran bayi. Kurangnya kematangan 

fisik maupun psikologis pada remaja juga mempengaruhi tingkat komitmen 

mereka pada kewajiban pemeliharaan tumbuh kembang anak. Hasil 

penelitian Hartono (2012) menyatakan bahwa ibu pada kelompok usia 

remaja berpotensi 5 kali lebih tinggi untuk melakukan kunjungan antenatal 

kurang dari 4 kali daripada ibu dari kelompok usia dewasa, yang dapat 

menjadi gambaran rendahnya komitmen mereka terhadap kesehatan diri 

maupun bayinya bahkan sejak saat masa kehamilannya. 

Keadaan ini makin diperberat oleh fakta masih terhitung banyaknya 

pernikahan usia dini di Indonesia berkaitan dengan pengaruh sosial budaya 

maupun pola pergaulan remaja saat ini. Hasil Susenas 2010 menyebutkan 

bahwa usia rerata kawin pertama nasional di Indonesia adalah 19,7 tahun. 

BKKBN melaporkan dalam hasil pendataan keluarga tahun 2012 bahwa 
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jumlah PUS dengan usia istri kurang dari 20 tahun adalah sejumlah 

1.765.071 keluarga PUS di seluruh Indonesia. 

Penelitian lain oleh Brownell, dkk. (2002) mendapatkan hasil bahwa 

halangan terbesar bagi ibu usia remaja (15-21 tahun) keturunan Afrika-

Amerika di Florida untuk menyusui adalah rasa sakit, malu, ketakutan akan 

rusaknya bentuk payudara, dan kurangnya ketertarikan untuk menyusui. 

Pada sisi lain diperoleh fakta bahwa responden tersebut memiliki 

pengetahuan yang cukup mengenai manfaat dari ASI. Pada berbagai 

penelitian yang dilakukan oleh sejumlah peneliti ditemukan bahwa 

dukungan sosial adalah faktor yang berperan penting dan dibutuhkan oleh 

ibu dengan usia di bawah 20 tahun  untuk dapat memberikan ASI eksklusif 

(Brown, dkk., 2009; Dykes, dkk., 2003; Moran, dkk., 2006; Pobocik, dkk., 

2000; Volpe, dkk., 2000). Sehingga jelas diperlukan langkah intervensi 

untuk mendorong ibu dengan usia di bawah 20 tahun dalam melakukan 

praktik pemberian ASI. 

Pada penyusunan langkah intervensi, mengetahui aspek yang berperan 

pada proses perubahan perilaku sangat diperlukan agar dapat ditentukan 

strategi yang tepat dalam upaya mengubah perilaku sasaran. Teori oleh 

Snehendu B. Kar untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi 

perilaku kesehatan dengan mempertimbangkan perilaku sebagai fungsi dari 

behavior intention (niat), social support (dukungan sosial), accessibility of 

information (akses informasi), personal autonomy (otonomi pribadi), dan 

action situation (situasi) dapat dijadikan alat dalam mengidentifikasi 
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perilaku ibu dengan usia di bawah 20 tahun dalam memberikan ASI 

(Notoatmodjo, 2003). Sehingga dengan diketahuinya faktor tersebut di 

masyarakat diharapkan dapat membantu dalam penyusunan program 

kesehatan yang tepat sasaran dan efektif dalam mengubah perilaku ibu 

dengan usia di bawah 20 tahun dalam memberikan ASI bagi bayinya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Hasil pendataan keluarga oleh BKKBN 2013 menyebutkan PUS 

dengan usia istri kurang dari 20 tahun di Jawa Timur adalah sebanyak 

270.946 atau sebanyak 3,45%. Sedangkan Kota Surabaya sendiri memiliki 

sebanyak 13.350 atau 2,8% PUS yang istrinya berusia di bawah 20 tahun 

berdasarkan hasil pendataan keluarga Jawa Timur oleh BKKBN tahun 2012. 

Pada sisi lain data pernikahan dini yang didapatkan mengalami peningkatan 

sejak 2007 hingga 2009 adalah pada Kecamatan Semampir, yang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 Data persentase pernikahan dini di Kecamatan Semampir, 
Surabaya 

 
Tahun Persentase pernikahan dini Kecamatan Semampir, 

Surabaya 
2007 26,1% 
2008 29,1% 
2009 29,7% 

Sumber: Juniati, 2010 

Sehingga tidak mengherankan bahwa data ASFR usia remaja, dengan 

kategori kelompok umur 15-19 tahun, di Jawa Timur berdasarkan data 

SDKI 2007 adalah sebesar 66 per 1000 kelahiran. Data ini menunjukkan 
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kenaikan bila dibandingkan dengan data ASFR Jawa Timur berdasar data 

SDKI 2002-2003  yang mencapai 45 per 1000 kelahiran pada kelompok usia 

15-19 tahun (Hartanto & Hull, 2009). Usia kelahiran yang muda ini tentu 

memperbesar risiko kematian neonatus yang lebih besar mengingat 

kerentanan yang dimiliki oleh ibu dengan usia di bawah 20 tahun saat 

kehamilan maupun pasca kelahiran. 

Risiko bagi keselamatan jiwa bayi yang seharusnya dapat ditekan 

dengan memberikan ASI eksklusif ini, sayangnya tidak didukung oleh 

pencapaian ASI eksklusif yang diharapkan di Jawa Timur. Berdasarkan 

laporan Kemenkes RI (2012), cakupan ASI eksklusif di Jawa Timur hanya 

sebesar 57,8% dari harapan target capaian 80%. Sedangkan cakupan ASI 

eksklusif di Surabaya juga masih jauh dari target tersebut yaitu hanya 

60,52% berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surabaya tahun 2012. Pada 

tingkat kecamatan data cakupan ASI eksklusif di beberapa kecamatan di 

Surabaya bahkan masih kurang dari 50%. Pada Kecamatan Semampir, 

puskesmas dengan wilayah kerja yang paling rendah cakupannya adalah 

wilayah kerja puskesmas Sidotopo yang hanya mencapai 49,57%. 

Pada provinsi Jawa Timur kecenderungan menikah pada usia dini atau 

di bawah usia reproduksi sehat yaitu di bawah 20-30 tahun, erat dikaitkan 

dengan etnis Madura dalam hubungannya dengan aspek budaya pada etnis 

tersebut. Kecamatan Semampir yang berada di wilayah Surabaya Utara 

banyak memiliki warga dari etnis Madura karena dekatnya jarak dengan 

Pulau Madura sehingga mobilitas masyarakat etnis Madura di daerah 
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tersebut cukup tinggi. Berdasarkan pertimbangan data tersebut maka 

penelitian dilakukan di wilayah Puskesmas Sidotopo, Kecamatan Semampir, 

Surabaya. 

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi untuk mengidentifikasi faktor yang 

mempengaruhi perilaku pemberian ASI pada ibu dengan usia di bawah 20 

tahun yang memenuhi kriteria inklusi, berdasarkan teori Snehendu B. Kar 

yang meliputi: 

a. Behavior intention (niat), 

b. Social support (dukungan sosial), 

c. Accessibility information (akses informasi), 

d. Personal autonomy (otonomi pribadi), dan 

e. Action situation (situasi). 

Identifikasi terhadap faktor tersebut diharapkan dapat membantu 

memberikan gambaran situasi lapangan, sehingga dapat ditentukan strategi 

intervensi yang sesuai bagi masyarakat sasaran, dalam hal ini ibu dengan 

usia di bawah 20 tahun. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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“Bagaimana latar belakang perilaku pemberian ASI oleh ibu dengan 

usia di bawah 20 tahun sesuai dengan teori Snehendu B. Kar di Kelurahan 

Sidotopo, Surabaya?” 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi latar 

belakang perilaku pemberian ASI oleh ibu dengan usia di bawah 20 tahun di 

Kelurahan Sidotopo, Surabaya sesuai teori Snehendu B. Kar. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus pada penelitian ini adalah: 

a. Mengidentifikasikan karakteristik ibu dengan usia di bawah 20 tahun 

berdasarkan usia pernikahan, jumlah anak, usia melahirkan anak 

pertama, usia anak terakhir, status pendidikan, tingkat pendapatan, 

pekerjaan, suku, kepemilikan tempat tinggal, dan tipe keluarga. 

b. Mengidentifikasi faktor niat (behavior intention) pada perilaku 

pemberian ASI oleh ibu dengan usia di bawah 20 tahun. 

c. Mengidentifikasi faktor dukungan sossial (social support) pada perilaku 

pemberian ASI oleh ibu dengan usia di bawah 20 tahun. 

d. Mengidentifikasi faktor akses informasi (accessibility information) pada 

perilaku pemberian ASI oleh ibu dengan usia di bawah 20 tahun. 

e. Mengidentifikasi faktor otonomi pribadi (personal autonomy) pada 

perilaku pemberian ASI oleh ibu dengan usia di bawah 20 tahun. 
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f. Mengidentifikasi faktor situasi (action situation) pada perilaku 

pemberian ASI oleh ibu dengan usia di bawah 20 tahun. 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut: 

a. Bagi masyarakat: 

1) Masyarakat utamanya ibu dengan usia di bawah 20 tahun 

mengetahui faktor yang berpengaruh dalam perilaku pemberian ASI. 

2) Masyarakat terutama orang-orang di sekitar ibu dengan usia di 

bawah 20 tahun dapat membantu memberikan dukungan bagi ibu 

dengan usia di bawah 20 tahun dalam pemberian ASI. 

3) Masyarakat terutama ibu dengan usia di bawah 20 tahun dapat 

didorong dengan intervensi yang sesuai bagi situasi yang mereka 

hadapi. 

b. Bagi instansi kesehatan: 

1) Memberikan bahan masukan bagi instansi kesehatan dalam 

menyusun strategi langkah intervensi yang ditujukan untuk 

meningkatkan cakupan ASI eksklusif terutama pada ibu dengan usia 

di bawah 20 tahun 

2) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam upaya preventif 

mengurangi angka kematian bayi dengan jalan meningkatkan 

cakupan ASI Eksklusif. 

c. Bagi peneliti: 
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1) Sebagai pengalaman dalam mengaplikasikan teori pada praktik 

lapangan. 

2) Sebagai pengalaman penelitian dalam penerapan metodologi 

penelitian. 

3) Menambah wawasan terkait faktor yang terlibat dalam perilaku 

pemberian ASI. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Mengenai Teori Snehendu B. Kar 

Perilaku kesehatan oleh Snehendu B. Kar dianggap sebagai suatu 

fungsi dari behavior intention, social support, accessibility information, 

person autonomy, dan action situation (Notoatmodjo, 2003). Sehingga 

secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Pengertian dari setiap faktor pada fungsi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. BI (Behavior Intention)/Niat 

Niat seseorang untuk berperilaku tertentu yang berhubungan 

dengan kesehatan, perawatan kesehatan, ataupun tindakan 

pencegahan bagi kesehatannya. 

b. SS (Social Support)/Dukungan Sosial 

Dukungan dari lingkungan sosial seseorang, yang dapat berupa 

dukungan positif maupun negatif untuk berperilaku kesehatan 

tertentu. 

c. AI (Accessibility of Information)/Akses informasi 

Akses terhadap informasi atau ada/tidak adanya informasi 

mengenai kesehatan atau fasilitas kesehatan yang dapat 

mendorong seseorang untuk berperilaku kesehatan tertentu. 

B = f(BI, SS, AI, PA, AS) 
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d. PA (Personal Autonomy)/Otonomi Pribadi 

Otonomi atau kebebasan/independensi seseorang untuk 

bertindak atau berperilaku atau mengambil keputusan tertentu 

berkaitan dengan kesehatan. 

e. AS (Action Situation)/Situasi 

Kondisi atau situasi atau keadaan tertentu yang mempengaruhi 

seseorang untuk berperilaku atau tidak berperilaku kesehatan 

tertentu. 

 

2.2 Tinjauan Mengenai ASI Eksklusif 

2.2.1 Definisi ASI Eksklusif 

ASI eksklusif memiliki beberapa macam definisi. Pada Riskesdas 

2010 misalnya, terdapat 3 kriteria dari ASI eksklusif yaitu: 

a. Kategori 1: menyusui  eksklusif  berdasarkan  kriteria  dalam  24  

jam  terakhir  bayi  hanya disusui/diberi ASI saja;  

b. Kategori  2:  menyusui  eksklusif  berdasarkan  kriteria  dalam  24  

jam  terakhir  bayi  hanya disusui/diberi ASI saja  dan  sejak  lahir 

sampai saat survei bayi belum diberi makanan atau minuman 

selain ASI; dan  

c. Kategori  3:  menyusui  eksklusif  berdasarkan  kriteria  dalam  24  

jam  terakhir  bayi  hanya disusui/  diberi  ASI  saja;  sejak  lahir  

sampai  saat  survei  bayi  belum  diberi  makanan  atau minuman 

selain ASI;  dan  sebelum ASI keluar bayi tidak diberi makanan 
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prelakteal berupa makanan atau minuman lain, termasuk air putih, 

selain menyusui (kecuali obat-obatan dan vitamin atau mineral 

tetes; ASI perah juga diperbolehkan). Kategori 3 adalah menyusui 

eksklusif yang sesuai dengan kriteria WHO. 

Ketiga kategori yang digunakan dalam Riskesdas ini memiliki kriteria 

dengan tingkat keketatan yang berbeda. Namun standar yang sangat 

dianjurkan adalah standar berdasarkan definisi ASI eksklusif dari WHO 

yang juga digunakan sebagai standar ASI eksklusif secara global. 

Penetapan definisi ini dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh WHO secara global di beberapa negara terhadap manfaat 

dari lama pemberian ASI atau durasi optimal dari pemberian ASI eksklusif 

(Kramer & Kakuma, 2002). 

2.2.2 Manfaat ASI Eksklusif 

ASI telah diketahui memiliki banyak manfaat baik bagi bayi maupun 

ibu. Kramer & Kakuma (2002) setidaknya menyampaikan hasil dari 

penelitian oleh tim WHO di 7 negara berkembang dan 9 negara maju, 

bahwa bayi yang disusui ASI eksklusif selama 6 bulan memiliki risiko 

terserang infeksi gastrointestinal lebih rendah dari pada bayi yang hanya 

mendapat ASI eksklusif selama 3-4 bulan maupun bayi yang mendapatkan 

campuran asupan baik dari ASI dan sumber lain. Selain itu kegagalan 

perkembangan tidak ditemukan pada bayi yang mendapatkan ASI 

eksklusif selama 6 bulan baik di negara berkembang maupun negara maju. 
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Bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif bahkan dinyatakan 

memiliki risiko 25 kali lebih tinggi terserang diare daripada yang 

mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif juga menurunkan risiko SIDS 

(sudden infant dead syndrome/sindrom kematian bayi mendadak) dan 

penyakit atopik. Selain itu beberapa penelitian juga menyatakan bahwa 

perpanjangan masa menyusui mempercepat perkembangan neurologis 

pada bayi dan juga didapatkan bersifat protektif bagi kemungkinan risiko 

jangka panjang penyakit kronis seperti obesitas, diabetes mellitus tipe 1, 

dan lymphoma. 

Bagi ibu, manfaat ASI eksklusif terutama terbukti menurunkan berat 

badan ibu pada masa setelah melahirkan atau post partum. Selain itu 

laktasional amenorrhea pada ibu yang menyusui ASI eksklusif juga 

terbukti bertahan lebih panjang. Pada penelitian di negara maju ditemukan 

pula kemungkinan dari ASI eksklusif sebagai faktor proteksi dari kejadian 

kanker payudara pada wanita pre-menopause, kanker ovarium, dan 

osteoporosis (Kramer & Kakuma, 2002). 

2.2.3 Jenis dan Kandungan ASI 

Menurut WHO (2009) ASI terbagi menjadi 3 jenis sesuai hari 

menyusui yang juga memiliki perbedaan pada kandungan nutrisinya. Jenis 

ASI berdasarkan hari susuan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kolostrum 

Kolostrum adalah ASI dalam jumlah kecil yaitu hanya sekitar 40-

50 ml yang keluar pada 2-3 hari pertama menyusui. Kolostrum 
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mengandung zat yang amat dibutuhkan bayi seperti IgA, sel darah 

putih, vitamin larut lemak (vitamin A, E, dan K), dan presentasi 

protein tertinggi dibandingkan ASI pada masa selanjutnya. 

Sedangkan kandungan immunoglobulin A (IgA), laktoferin, dan 

sel darah putih berperan penting bagi imunitas bayi ketika pertama 

kali terpapar oleh mikroorganisme dari lingkungan. Lemak dalam 

kolostrum juga mengandung kolesterol dan lecithin yang lebih 

banyak dibandingkan ASI pada tahap selanjutnya sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan energi bayi baru lahir (Prasetyo, 2012; 

WHO, 2009). Vitamin A sangat penting perannya bagi proteksi 

mata dan integritas dari permukaan sel epitel. Vitamin A inilah 

yang membuat penampakan kolostrum berwarna kekuningan 

(WHO, 2009) dan menyebabkan beberapa orang salah 

mempersepsikannya sebagai ASI yang basi dan kotor sehingga 

memilih tidak memberikan kolostrum tersebut bagi bayinya (Gulo, 

2002). ASI mulai banyak diproduksi antara hari kedua dan 

keempat setelah pemberian pertama. Hal ini menyebabkan 

payudara terasa penuh. 

b. ASI transisi (transitional) 

ASI yang diproduksi dari hari ketujuh hingga keempat belas. 

c. Mature milk 

Mature milk merupakan ASI setelah dua minggu susuan. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERILAKU PEMBERIAN ASI.... RESTU ANANDYA PALUPI



18 
 

 
 

Sedangkan berdasarkan Prasetyo (2012) ASI berdasarkan waktu 

produksi dibagi menjadi tiga jenis pula yaitu: 

a. Kolostrum 

Kolostrum sebagai laksatif membersihkan dan melapisi mekonium 

usus bayi sebagai persiapan bagi saluran pencernaan bayi untuk 

menerima makanan selanjutnya. Kolostrum juga mengandung 

tripsin inhibitor yang menyebabkan protein terhidrolisis kurang 

sempurna, namun hal ini justru menyebabkan peningkatan kadar 

antibodi pada bayi. 

b. Foremilk 

Air susu yang keluar pertama kali disebut foremilk atau susu awal 

yang terlihat lebih encer dari kolostrum dengan kandungan lemak 

hanya sebesar 1-2% lemak. Terdapat dengan jumlah yang sangat 

banyak membuat foremilk dapat membantu menghilangkan rasa 

haus bayi. 

c. Hindmilk 

Setelah foremilk habis keluarlah hindmilk yang merupakan 

penutup pada saat menyusui hampir selesai. Hindmilk sangat kaya, 

kental, mengandung lemak dan bervitamin. Air susu ini pula yang 

memberikan energi yang dibutuhkan bayi. 

Kandungan ASI dilihat dari umur per bulan bayi hingga usia 1 tahun 

atau 12 bulan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Komposisi ASI 
 

Age 
(month) 

Energy 
(kcal/gr) 

Protein 
(g/l) 

Vitamin 
A 

(mol/l) 

Vitamin 
D 

(ng/l) 

Vitamin 
B6 

(mg/l) 

Calcium 
(mg/l) 

Iron 
(mg/l) 

Zinc 
(mg/l) 

1 0.67 11 1.7 645 0.13 266 0.5 2.1 
2 0.67 9 1.7 645 0.13 259 0.4 2 
3 0.67 9 1.7 645 0.13 253 0.4 1.5 
4 0.67 8 1.7 645 0.13 247 0.35 1.2 
5 0.67 8 1.7 645 0.13 241 0.35 1 
6 0.67 8 1.7 645 0.13 234 0.3 1 
7 0.67 8 1.7 645 0.13 228 0.3 0.75 
8 0.67 8 1.7 645 0.13 222 0.3 0.75 
9 0.67 8 1.7 645 0.13 215 0.3 0.75 
10 0.67 8 1.7 645 0.13 209 0.3 0.5 
11 0.67 8 1.7 645 0.13 203 0.3 0.5 
12 0.67 8 1.7 645 0.13 197 0.3 0.5 

Sumber: Nutrient Adequacy of Exclusive Breatfeeding for the Term Infant During the 
First Six Months of Life (Butte, 2002). 

 
Sehingga sangat terbukti bahwa komposisi kandungan energi pada ASI 

bergantung pada hari, susuan, dan antara variasi komposisi susu, serta pola 

menyusui individu seperti yang disampaikan oleh Butte, dkk. (2002). 

2.2.4 Teknik Pemberian ASI 

Payudara memiliki anatomi yang terdiri dari puting susu dan aerola, 

jaringan mammae, pembuluh darah dan limfa, serta syaraf. Mengetahui 

anatomi dari payudara akan membantu dalam mengetahui teknik yang 

tepat dalam memberikan ASI, karena banyak dari masalah dalam 

pemberian ASI berawal dari teknik yang salah dalam pemberian ASI. 

Teknik pemberian ASI yang salah menyebabkan tidak maksimalnya 

pengosongan payudara sehingga menjadikan payudara terasa penuh dan 

membuat ibu merasakan sakit ataupun rasa tidak nyaman bahkan luka pada 

bagian-bagian tertentu dari payudara. Penempatan bayi pada posisi yang 

tepat dan pelekatan bayi pada payudara ibu yang baik akan menjadikan 
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proses susuan dapat menjadi maksimal (WHO, 2009). Anatomi payudara 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Sumber: Infant and Young Child Feeding (WHO, 2009) 
 
Gambar 2.1 Anatomi payudara 

Terdapat dua bagian utama dari payudara yaitu jaringan mammae dan 

puting susu dan areola. Jaringan mammae termasuk di dalamnya adalah 

alveoli yang terdiri dari sel sekresi susu dan dikelilingi oleh sel 

myoephitelial yang berkontraksi dan mengalirkan susu sepanjang saluran. 

Puting susu memiliki setidaknya sembilan saluran untuk mengalirkan air 

susu, serat otot, dan syaraf, dan dikelilingi oleh aerola yang berpigmen 

gelap. Pada aerola terdapat Montgomery’s glands yang mensekresi cairan 

berminyak untuk melindingi puting susu ketika menyusui serta 

memproduksi aroma individual ibu yang menarik bayinya pada 

payudaranya. 

2.2.4.1 Kontrol Hormonal pada Produksi ASI 

Prolaktin dan oksitosin adalah dua hormon yang berpengaruh 

langsung terhadap ASI. Prolaktin dibutuhkan untuk sekresi susu oleh 
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sel pada alveoli. Sedangkan oksitosin menyebabkan sel myoephitelial di 

sekitar alveoli berkontraksi sehingga air susu yang ditampung pada 

alveoli mengalir dan mengisi saluran. Oksitosin yang bereaksi 

umumnya memberikan tanda pada ibu (WHO, 2009), yaitu: 

a. Sensasi rangsangan pada payudara sebelum dan saat menyusui; 

b. Air susu mengalir dari payudara ibu ketika dia memikirkan 

bayinya atau mendengar bayinya menangis; 

c. Air susu yang mengalir dari payudara yang lain ketika bayi 

mangisap; 

d. Air susu mengalir dalam arus bila isapan terinterupsi; 

e. Hisapan yang lambat dan dalam oleh bayi yang menandakan 

bahwa ASI mengalir ke dalam mulutnya; 

f. Rasa sakit pada uterus atau aliran darah dari uterus; 

g. Rasa haus ketika menyusui. 

Feedback inhibitor of lactation atau FIL yaitu sejenis polipeptida 

yang terdapat pada ASI turut mengontrol produksi ASI. Ketika bayi 

hanya menyusu pada satu sisi payudara, maka payudara yang lain akan 

berhenti mensekresi ASI. Hal ini disebabkan oleh adanya FIL tersebut. 

Bila ASI yang telah diprosuksi dikeluarkan baik lewat isapan bayi 

maupun dipompa dengan alat atau ekskresi manual, maka payudara 

akan secara otomatis memproduksi ASI kembali karena FIL terekskresi 

bersama ASI. Maka dari itu sangat dianjurkan untuk menyusui secara 
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bergantian antara payudara kanan dan kiri dan bila bayi tidak dapat 

mengisap maka ASI harus dipompa keluar. 

2.2.4.2 Refleks pada Bayi 

Selain refleks pada ibu yang sangat penting adalah refleks pada 

bayi untuk memastikan pemberian ASI telah dilakukan dengan teknik 

yang benar sehingga bayi mendapatkan makanan sesuai kebutuhannya 

dan pengosongan payudara juga terjadi sempurna. Refleks pada bayi 

tersebut adalah rooting reflex, suckling reflex, dan swallowing reflex. 

Rooting reflex adalah refleks ketika sesuatu menyentuh bibir atau pipi 

bayi, maka bayi akan mencari stimulus tersebut dengan membuka 

mulutnya dan meletakkan lidahnya ke bawah dan ke depan. Suckling 

reflex adalah ketika sesuatu menyentuh langit-langit mulut bayi dan 

bayi akan mulai mengisapnya. Sedangkan swallowing reflex adalah 

ketika mulut bayi terisi oleh air susu dan bayi mulai menelannya. 

2.2.4.3 Pelekatan Bayi dan Pengisapan pada Payudara 

Pelekatan yang baik antara mulut bayi dengan payudara ibu akan 

memungkinkan terjadinya isapan yang efektif. Isapan yang efektif tidak 

hanya memungkinkan bayi mampu mendapatkan asupan yang adekuat 

sehingga dapat tumbuh dengan maksimal namun juga melindungi 

puting payudara ibu dari fissure atau membelah yang sering 

mengakibatkan rasa tidak nyaman pada ibu akibat isapan yang tidak 

efektif dari bayi. Konsekuensi dari isapan tidak efektif antara lain 

adalah: 
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a. Payudara dapat menjadi engorged (terisi darah) atau dapat 

terjadi sumbatan saluran atau mastitis karena tidak cukup ASI 

yang dikeluarkan dari payudara; 

b. Asupan ASI bayi tidak mencukupi sehingga dapat berakibat 

pada rendahnya peningkatan berat badan bayi; 

c. Bayi dapat menjauh dari payudara karena frustasi dan menolak 

untuk menyusu; 

d. Bayi menjadi sangat kelaparan dan terus mengisap untuk waktu 

yang lama, atau menyusu sangat sering; 

e. Payudara menjadi over-stimulated (terstimulasi berlebihan) 

oleh isapan yang terlalu banyak yang berakibat pada persediaan 

ASI yang berlebih. 

Isapan yang efektif atau tidak dapat dilihat melalui tanda yang 

khas. Tanda isapan efektif dan tidak efektif dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 2.2 Tanda isapan efektif dan tidak efektif 

Isapan Efektif Isapan Tidak Efektif 
1) Adanya indikasi bahwa ASI 

mengalir ke dalam mulut 
bayi; 

2) Bayi mengisap dengan pelan, 
dalam yang diikuti oleh 
refleks menelan yang dapat 
terlihat maupun terdengar, 
sekali per detik; 

3) Terkadang bayi akan 
menunda isapan untuk 
memungkinkan saluran terisi 
ASI kembali selama beberapa 
detik; 

1) Bayi akan mengisap dengan 
cepat sepanjang waktu tanpa 
menelan; 

2) Pipi bayi terlihat tertarik ke 
dalam ketika mengisap yang 
memperlihatkan bahwa ASI 
tidak mengalir dengan lancar 
ke dalam mulut bayi; 

3) Ketika bayi berhenti menyusu, 
puting payudara dapat tetap 
meregang dan terlihat hancur 
dari sisi ke sisi, dengan garis 
tekanan yang melintang di 
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Isapan Efektif Isapan Tidak Efektif 
4) Ketika bayi mulai mengisap 

kembali, dia akan mengisap 
dengan cepat selama beberapa 
waktu untuk menstimulasi 
aliran ASI, dan kemudian 
akan mengisap dengan lambat 
kembali; 

5) Pipi bayi terlihat membulat 
ketika menyusu; 

6) Pada akhir susuan, isapan 
akan melambat dengan isapan 
dalam yang lebih sedikit dan 
tundaan yang lebih lama, 
namun harus diteruskan 
karena ini merupakan 
hindmilk yang kaya akan 
lemak; 

7) Ketika bayi sudah merasa 
kenyang, dia biasanya akan 
melepas payudara secara 
spontan; 

8) Puting payudara akan terlihat 
meregang untuk satu atau dua 
detik, namun akan segera 
kembali pada bentuk 
istirahatnya. 

ujungnya. Hal ini 
memperlihatkan bahwa puting 
rusak karena isapan yang tidak 
benar. 

Sumber: Infant and Young Child Feeding (WHO, 2009) 

Pelekatan yang baik untuk itulah menjadi hal yang penting dalam 

proses menyusui. Pelekatan yang baik dengan tidak dapat dilihat dari 

beberapa tanda yang dapat diamati oleh ibu, seperti terlihat pada 

gambar berikut: 

Tabel 2.2 Tanda isapan efektif dan tidak efektif (Lanjutan) 
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Sumber: Infant and Young Child Feeding (WHO, 2009) 
 
Gambar 2.2 Pelekatan yang baik dan buruk dalam mulut bayi 

 
Ketika bayi terlekat dengan baik maka mulut dan lidahnya tidak 

menggosok atau membuat trauma pada kulit puting dan areola. 

Sehingga isapan terasa nyaman dan seringnya menyenangkan bagi ibu, 

karena dia tidak merasakan kesakitan. Pelekatan yang baik memiliki 

poin-poin yang dapat diperhatikan (WHO, 2009), yaitu: 

a. Sebagian besar bagian dari areola dan jaringan dibawahnya, 

termasuk larger ducts, berada dalam mulut bayi; 

b. Payudara meregang dan memanjang, namun putingnya hanya 

sepertiga dari keseluruhannya; 
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c. Lidah bayi jauh ke depan gusi bawah dan terletak di bawah 

saluran ASI; 

d. Bayi mengisap dari payudara bukan dari puting payudaranya. 

Sedangkan pada pelekatan yang buruk akan menyebabkan rasa 

tidak nyaman atau sakit pada ibu dan dapat merusak kulit puting dan 

areola, menyebabkan luka pada puting dan fissure. Poin yang dapat 

diperhatikan pada pelekatan yang buruk adalah sebagai berikut: 

a. Hanya puting yang terlihat masuk dalam mulut bayi, bukan 

jaringan maupun saluran bawah payudara; 

b. Lidah bayi ada di belakang di dalam mulutnya dan tidak dapat 

mencapai saluran ASI untuk menekannya. 

Jika ibu dan bayi memerlukan bantuan untuk memutuskan baik 

atau buruknya pelekatan yang terjadi antara mulut bayinya dengan 

payudaranya, maka terdapat empat tanda eksternal yang dapat diamati, 

yaitu: 

Tabel 2.3 Tanda pelekatan yang baik atau buruk 

Tanda pelekatan yang baik Tanda pelekatan yang buruk 
1) Lebih banyak bagian areola 

yang terlihat pada bibir atas 
bayi daripada bagian bawah 
bibir; 

2) Mulut bayi terbuka lebar; 
3) Bibir bayi bagian bawah 

mengeriting ke arah luar; 
4) Dagu bayi menyentuh atau 

hampir menyentuh payudara. 

1) Lebih banyak bagian dari 
areola yang terlihat di bawah 
bibir bawah bayi daripada 
bagian atas atau bagian yang 
terlihat sama banyaknya pada 
bagian atas maupun bawah; 

2) Mulut bayi tidak terbuka 
lebar; 

3) Bibir bawah bayi terarah ke 
depan atau ke dalam; 

4) Dagu bayi jauh dari payudara. 
Sumber: Infant and Young Child Feeding (WHO, 2009) 
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Tanda eksternal dari pelekatan mulut bayi dan payudara dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 
Sumber: Infant and Young Child Feeding (WHO, 2009) 
 
Gambar 2.3 Tanda eksternal pelekatan yang baik dan buruk 
 

2.2.4.4 Posisi Ibu dan Bayi untuk Pelekatan yang Baik 

Beberapa poin harus diperhatikan oleh ibu ketika memilih posisi 

tertentu dalam menyusui bayinya. Posisi juga dapat menjadi penentu 

dapat terjadinya pelekatan yang baik antara bayi dan payudara ibu. Ibu 

dapat dalam posisi duduk, berbaring, maupun berdiri, namun yang 

terpenting adalah ibu harus dalam keadaan rileks dan nyaman, tanpa 

hambatan terutama di daerah punggungnya. Dalam posisi duduk, 

punggung ibu harus disanggah dan ibu harus dapat memegang bayinya 

mendekati payudara tanpa harus condong ke depan. 

Posisi bayi dapat mengikuti posisi ibu baik pada posisi melintang 

di dada ibu dan abdomennya, dibawah lengan, maupun bersisian 

dengan ibunya. Terdapat empat poin mengenai posisi badan bayi yang 

penting untuk diperhatikan, yaitu: 
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a. Badan bayi harus lurus, tidak membengkok ataupun berputar 

dengan kepala yang dapat dipanjangkan pada leher sehingga 

dapat membantu dagunya mendekat ke arah payudara; 

b. Bayi harus menghadap payudara, dengan puting ibu yang 

mengarah ke bawah, sehingga bayi tidak harus sejajar 

berlawanan arah dengan dada atau abdomen ibu tetapi hanya 

harus memutar punggungnya sedikit untuk dapat melihat wajah 

ibunya; 

c. Badan bayi harus dekat dengan ibu yang dapat memungkinkan 

bayi untuk mendekat ke payudara dan dapat membuka mulut 

lebar; 

d. Keseluruhan badan bayi harus ditopang baik di kasur maupun 

bantal, atau lengan ibu. Ibu tidak seharusnya hanya menopang 

kepala dan leher bayinya. Ibu tidak seharusnya memegang 

pantat bayinya karena dapat mendorong bayi terlalu jauh ke 

pinggir dan membuat bayi kesulitan menempatkan dagu dan 

lidahnya di bawah areola. 

Posisi ibu dan bayi yang benar dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Sumber: Infant and Young Child Feeding (WHO, 2009) 
 
Gambar 2.4 Posisi tepat bagi ibu dan bayi 

 

2.3 Tinjauan Mengenai Ibu dengan usia di bawah 20 tahun 

2.3.1 Definisi Ibu dengan usia di bawah 20 tahun 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menterjemahkan ibu sebagai (1) 

wanita yang telah melahirkan seseorang; (2) sebutan untuk wanita yang 

sudah bersuami; (3) panggilan yang takzim kepada wanita baik yang sudah 

bersuami maupun yang belum; (4) bagian yang pokok (besar, asal, dan 

sebagainya); (5) yang utama di antara beberapa hal lain. 

Konsep reproduksi sehat oleh BKKBN yang bertujuan untuk 

menurunkan tingkat fertilitas dan memberikan kesehatan yang baik bagi 
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ibu dan anaknya menetapkan bahwa usia reproduksi sehat adalah pada 

rentang usia 20-30 tahun. Maka definisi ibu dengan usia di bawah 20 tahun 

adalah wanita yang melahirkan anak di bawah usia 20 tahun. 

2.3.2 Berperan Sebagai Ibu dengan Usia di Bawah 20 Tahun 

Bila diamati dengan seksama pada era ini, terbentang kesenjangan 

yang lebar antara kematangan secara fisik (yang dapat diamati dari 

menarche) dan kematangan secara psikologis (yaitu kesiapan menjadi 

orang tua, bekerja, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri) pada 

remaja. Hal ini tentunya berdampak pada kesiapan ibu dengan usia di 

bawah 20 tahun, yang masih tergolong remaja dilihat dari usianya, untuk 

menjadi orang tua dan kebutuhan mereka terhadap dukungan sosialnya 

dalam penentuan keputusan maupun keterampilan dalam berkehidupan 

(Winter & Shaikh, 2007). Kesenjangan ini dipandang turut terlibat dalam 

fenomena depresi maupun kecemasan pada remaja putri. 

Para spesialis perkembangan anak mengidentifikasi bahwa remaja 

memiliki tugas khusus dalam proses perkembangannya diantaranya 

adalah: 

(1) pembangunan perhargaan terhadap diri sendiri; 

(2) penerimaan terhadap kondisi fisik dan emosional mereka; 

(3) pembangunan aspek kemandirian; 

(4) identifikasi dengan peer atau sebayanya; dan 

(5) mulai terbentuknya hubungan dengan lawan jenis dan karir. 
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Seringnya remaja memiliki karakteristik yang egosentris, sehingga 

kemampuan untuk mengembangkan pemikiran formal abstrak dan perilaku 

yang terencana berkembang pada tahap selanjutnya dari remaja atau 

bahkan tertunda hingga dewasa muda (Winter & Shaikh, 2007). 

Meskipun menurut Winter & Shaikh (2007) perkembangan ego dari 

remaja tidak memainkan peran terlalu penting dalam menentukan 

pemberian ASI namun hal ini sangat mungkin membantu dalam 

memprediksi kesuksesan pemberian ASI dan sangat berguna dalam 

merancang program yang tepat sasaran. Ibu dengan usia di bawah 20 

tahun, yang umumnya berusia dalam rentang usia remaja, umumnya masih 

menginginkan penerimaan dari sebayanya dan orang tuanya serta 

mendefinisikan kasih sayang sebagai kepedulian dan rasa aman. Untuk 

itulah banyak dari penelitian yang menyatakan bahwa ibu dengan usia di 

bawah 20 tahun sangat memerlukan dukungan sosial dalam menentukan 

untuk mengadopsi suatu perilaku kesehatan seperti perilaku pemberian 

ASI eksklusif terhadap bayinya (Brown, dkk., 2009; Dykes, dkk., 2003; 

Moran, dkk., 2006; Pobocik, dkk., 2000; Volpe, dkk., 2000). 

Kurang dewasanya remaja untuk menjadi siap dalam menghadapi 

peran sebagai orang tua juga berpengaruh terhadap tingkat komitmen 

mereka terhadap kewajiban pemerhatian kesehatan pribadi apalagi tumbuh 

kembang anaknya. Penelitian Hananto (2012) yang membandingkan risiko 

antara ibu dengan usia di bawah 20 tahun dengan ibu usia reproduksi sehat 

menyatakan bahwa ibu usia remaja berpotensi 5 kali lebih tinggi untuk 
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melakukan kunjungan antenatal kurang dari 4 kali. Hal ini tentu dapat 

menjadi gambaran rendahnya komitmen ibu dengan usia di bawah 20 

tahun yang dapat dikaitkan dengan sikap egosentris dan kurangnya 

kematangan secara psikologis pada ibu dengan usia di bawah 20 tahun 

yang masih dalam rentang usia remaja. 

2.3.3 Hambatan yang Dialami dalam Pemberian ASI oleh Ibu dengan Usia 

di Bawah 20 Tahun 

Pemberian ASI umumnya mengalami kesulitan dan hambatan bagi 

seorang ibu tidak terkecuali ibu dengan usia di bawah 20 tahun. Halangan 

dan hambatan tersebut di antaranya adalah (Astuti, 2012; Brownell et al., 

2002; Gulo, 2002): 

a. Persepsi ASI yang tidak cukup 

b. Anak rewel setelah menyusu 

c. Ibu remaja memberikan makanan tambahan karena tradisi 

d. Budaya berpantang makanan 

e. Masalah fisik ibu 

f. Masalah psikologis ibu 

g. ASI tidak keluar karena payudara keras dan bernanah 

h. ASI berwarna bening 

i. Ibu sakit 

j. ASI tidak keluar lagi 

k. Malu 

l. Tidak tertarik untuk menyusui 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 
 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual penelitian 
 
 

Identifikasi perilaku kesehatan oleh Snehendu B. Kar mengasumsikan 

perilaku sebagai fungsi dari niat, dukungan sosial, akses informasi, otonomi 

pribadi, dan situasi. Niat untuk berperilaku tertentu tidak hanya disampaikan 

dalam teori Snehendu B. Kar saja, namun teori lain seperti TRA/TPB/IBM juga 

Niat 

Dukungan Sosial 

Akses Informasi 

Otonomi Pribadi 

Situasi 

Perilaku 
pemberian 

ASI oleh ibu  
dengan usia di 

bawah 20 
tahun 

Karakteristik ibu dengan usia di 
bawah 20 tahun: 

1. usia pernikahan 
2. jumlah anak 
3. usia melahirkan anak pertama 
4. usia anak terakhir 
5. status pendidikan 
6. tingkat pendapatan 
7. pekerjaan 
8. suku 
9. tempat tinggal 
10. tipe keluarga 
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menyertakan niat sebagai pembentuk utama motivasi seseorang untuk berperilaku 

tertentu. Seseorang diasumsikan tidak akan berperilaku tertentu tanpa adanya 

motivasi atau niat (Glanz, 2008). 

Teori Snehendu B. Kar ini dinilai cocok untuk membantu peneliti 

mengidentifikasi perilaku pemberian ASI pada ibu dengan usia di bawah 20 tahun 

karena dapat merangkum beberapa faktor yang telah ditemukan penelitian 

terdahulu seperti pengaruh orang terdekat dalam memberikan referensi mengenai 

beberapa kepercayaan yang merupakan pengaruh budaya yang berkembang di 

masyarakat. Dukungan sosial adalah faktor yang dapat digunakan untuk meneliti 

pengaruh atau dukungan lingkungan sosial ibu dengan usia di bawah 20 tahun 

dalam pemberian ASI. Karena menurut hasil penelitian Astuti (2012) di Denpasar, 

salah satu yang mempengaruhi ibu usia remaja (dengan usia di bawah 20 tahun) 

untuk menyusui adalah karena meniru keberhasilan orang terdekat dalam 

memberikan ASI eksklusif. Hambatan yang dihadapi ibu dengan usia di bawah 20 

tahun dalam memberikan ASI dalam aspek budaya yang antara lain adalah adanya 

tradisi memberikan makanan tambahan pada bayi baru lahir, budaya berpantang 

makanan, dan budaya minum jamu, yang didapatkan ibu dengan usia di bawah 20 

tahun dari referensi orang terdekatnya atau lingkungan sosialnya. 

Akses informasi dapat membantu mengarahkan pada identifikasi sejauh apa 

pengetahuan ibu dengan usia di bawah 20 tahun mengenai ASI dan dari mana asal 

pengetahuan atau informasi yang mereka dapatkan tersebut. Sedangkan otonomi 

pribadi dapat mengarahkan identifikasi pada sejauh apa otonomi ibu dengan usia 

di bawah 20 tahun dalam memutuskan tindakan dalam pemberian ASI bagi 
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bayinya dengan keadaan atau dukungan sosial baik yang bersifat positif maupun 

negatif. Faktor terakhir adalah situasi yang dapat mengarahkan pada identifikasi 

situasi yang memungkinkan atau tidak memungkinkan bagi pemberian ASI oleh 

ibu dengan usia di bawah 20 tahun seperti kemungkinan ibu bekerja, keluar rumah 

atau bepergian, ataupun keadaan tertentu seperti tidak keluarnya ASI karena 

payudara yang keras dan bernanah, asumsi ASI yang berwarna bening sehingga 

tidak layak (Gulo, 2002). 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERILAKU PEMBERIAN ASI.... RESTU ANANDYA PALUPI



 
 

36 
 

BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian 

Penelitian observasional deskriptif dengan rancang studi cross sectional 

dan pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini. Penelitian 

observasional deskriptif adalah peneliti tidak memberikan perlakuan pada 

objek yang diteliti sehingga hanya dilakukan pengamatan dan dengan tujuan 

untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang diteliti. Pada studi cross 

sectional tidak dilakukan follow up terhadap objek yang diteliti. Sedangkan 

pendekatan kualitatif dilakukan dengan tujuan eksplorasi terhadap fenomena 

yang diteliti. 

 

4.2 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian pada penelitian ini adalah ibu dengan usia di bawah 

20 tahun yang memiliki bayi berumur 6-12 bulan di Kelurahan Sidotopo, 

Kecamatan Semampir, Surabaya.  Subyek penelitian ini adalah sebanyak 7 

orang dengan rincian 2 ibu dari RW 3, 2 ibu dari RW 10, dan 3 ibu dari RW 

1 Kelurahan Sidotopo. Sedangkan informan adalah orang tua, suami, atau 

orang terdekat subyek penelitian. 

Sejumlah 7 subyek penelitian ini diperoleh dengan mendatangi kader di 

sejumlah RW yang ada di Kelurahan Sidotopo. Berdasarkan data registrasi 

bayi yang digunakan untuk mendata ibu dan bayi ketika posyandu maka 
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peneliti mendatangi calon-calon subyek penelitian yang memenuhi kriteria 

inklusi. Beberapa subyek juga didapatkan dengan mendatangi warga door to 

door bersama kader karena tidak adanya data usia ibu pada buku registrasi 

yang dimiliki oleh kader posyandu. 

 

4.3 Teknik Penentuan Subyek dan Informan Penelitian 

Teknik penentuan subyek dengan metode purposive sampling. Subyek 

penelitian dipilih dengan menentukan kriteria inklusi sebagai berikut: 

a. Ibu berusia  20 tahun, 

b. Memiliki bayi berusia 6-12 bulan, 

c. Berdomisili di wilayah penelitian (Kelurahan Sidotopo, Kecamatan 

Semampir, Surabaya), 

d. Memberikan ASI atau pernah memberikan ASI pada bayinya, 

e. Mampu berkomunikasi dengan baik, dan 

f. Menyatakan bersedia untuk menjadi partisipan. 

 

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kelurahan Sidotopo dengan pertimbangan data 

cakupan ASI eksklusif di wilayah tersebut yang masih cukup jauh dari 

target 80% Dinkes, yaitu hanya sebesar 49,57%. Selain itu pertimbangan 

lain adalah adanya peningkatan persentase pernikahan usia dini pada tahun 

2007-2009 di Kecamatan Semampir yaitu dari 26,1%, meningkat menjadi 
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29,1% dan 29,7% secara berturut-turut. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu 

pada bulan Mei hingga Juni 2014. 

 

4.5 Variabel, Cara Pengumpulan Data, dan Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Variabel, Cara Pengumpulan Data, dan Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Cara/ Teknik 

Pengumpulan 

Data  

Instrumen 

Penelitian dan 

Kategorisasi Data 

1. Usia 
pernikahan  

Lama waktu pernikahan 
yang dihitung 
berdasarkan waktu 
pernikahan hingga saat 
dilakukan penelitian 

Wawancara 
mendalam 

Kuesioner 

2.  Jumlah anak Total banyaknya anak 
yang pernah dilahirkan 
oleh ibu dengan usia di 
bawah 20 tahun 

Wawancara 
mendalam 

Kuesioner 

3. Usia 
melahirkan 
anak pertama 

Lama waktu hidup ibu 
ketika melahirkan anak 
pertama 

Wawancara 
mendalam 

Kuesioner 

4. Usia anak 
terakhir 

Lama waktu hidup anak 
terakhir yang dilahirkan 
ibu  

Wawancara 
mendalam 

Kuesioner 

5. Status 
pendidikan 

Tingkat pendidikan 
formal terakhir yang 
pernah ditempuh oleh ibu 
hingga dinyatakan lulus 
sampai saat penelitian 

Wawancara 
mendalam 

Kuesioner dengan 
kategorisasi status 
pendidikan, yaitu: 

a. SD/MI 
b. SMP/MTs 
c. SMA/SMK/

MA 
d. PT/Sekolah 

Tinggi 
e. Tidak 

Sekolah 
6. Tingkat 

pendapatan 
Tingkat pendapatan 
keluarga ibu dengan usia 
di bawah 20 tahun yang 
dinilai dari pendapatan 
bersumber dari pekerjaan 
suami dan/atau pekerjaan 
ibu dengan usia di bawah 

Wawancara 
mendalam 

Kuesioner dengan 
kategorisasi tingkat 
pendapatan yaitu: 
a.  Rp 2.200.000,- 

= rendah 
b. > Rp 2.200.000,- 

= tinggi 
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No Variabel Definisi Operasional Cara/ Teknik 

Pengumpulan 

Data  

Instrumen 

Penelitian dan 

Kategorisasi Data 

20 tahun sendiri yang 
digunakan untuk 
menghidupi keluarga per 
bulannya 

 
*) Nilai Rp 
2.200.000,- adalah 
berdasarkan nilai 
Upah Minimum 
Kota (UMK) 
Surabaya Tahun 
2014 sesuai 
Peraturan Gubernur 
No. 78 Tahun 2013 
tentang Upah 
Minimum 
Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur Tahun 
2014. 

7. Pekerjaan Mata pencaharian ibu 
dengan usia di bawah 20 
tahun yang dilakukan 
untuk menghidupi 
keluarga 

Wawancara 
mendalam 

Kuesioner 

8. Ras/suku Kelompok etnis asal dari 
ibu dengan usia di bawah 
20 tahun 

Wawancara 
mendalam 

Kuesioner 

9. Tempat 
tinggal 

Tempat ibu dengan usia 
di bawah 20 tahun 
berdomisili dan tinggal 
bersama keluarganya 

Wawancara 
mendalam 

Kuesioner dengan 
kategorisasi tempat 
tinggal, yaitu: 
a. Rumah sendiri 
b. Sewa/kos 

10. Tipe keluarga Susunan keluarga subyek 
yang dapat terdiri dari 
keluarga inti atau 
keluarga batih 

Wawancara 
mendalam 

Kuesioner dengan 
kategorisasi tipe 
keluarga, yaitu: 
a. Nuclear family 

(keluarga inti) 
b. Extended family 

(keluarga besar) 
11. Niat  Keinginan yang dimiliki 

ibu dengan usia di bawah 
20 tahun untuk 
memberikan ASI 
eksklusif bagi bayinya 

Wawancara 
mendalam 

Panduan wawancara 

12. Dukungan 
Sosial 

Dukungan dari 
lingkungan sosial ibu 
dengan usia di bawah 20 

Wawancara 
mendalam 

Panduan wawancara 

Tabel 4.1 Variabel, Cara Pengumpulan Data, dan Definisi Operasional (Lanjutan) 
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No Variabel Definisi Operasional Cara/ Teknik 

Pengumpulan 

Data  

Instrumen 

Penelitian dan 

Kategorisasi Data 

tahun (orang tua, suami, 
dan bidan), yang dapat 
berupa dukungan positif 
maupun negatif untuk 
berperilaku memberikan 
ASI eksklusif bagi 
bayinya 

13. Akses 
Informasi 

Akses terhadap informasi 
atau ada/tidak adanya 
informasi mengenai ASI 
eksklusif atau fasilitas 
kesehatan yang dapat 
mendorong ibu dengan 
usia di bawah 20 tahun 
untuk berperilaku 
memberikan ASI 
eksklusif pada bayinya 

Wawancara 
mendalam 

Panduan wawancara 

14. Otonomi 
Pribadi 

Kebebasan/independensi 
ibu dengan usia di bawah 
20 tahun untuk bertindak 
atau berperilaku atau 
mengambil keputusan 
tertentu berkaitan dengan 
perilaku pemberian ASI 
eksklusif bagi bayinya 

Wawancara 
mendalam 

Panduan wawancara 

15. Situasi Kondisi atau keadaan 
tertentu yang 
memungkinkan ibu 
dengan usia di bawah 20 
tahun untuk berperilaku 
atau tidak berperilaku 
memberikan ASI 
eksklusif bagi bayinya. 
- Bagi ibu yang masih 

memberikan ASI maka 
dilihat proses 
menyusuinya: kegiatan 
menyusui oleh ibu 
dengan melihat dari 
benar tidaknya 
pelekatan bayi pada 
payudara ibu 

 

Wawancara 
mendalam & 
observasi 

Panduan wawancara 
& Lembar observasi 
berdasarkan 
panduan Breastfeed 
Observation Job 
Aid. (sumber: Infant 
and Young Child 
Feeding (WHO, 
2009)) 

Tabel 4.1 Variabel, Cara Pengumpulan Data, dan Definisi Operasional (Lanjutan) 
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No Variabel Definisi Operasional Cara/ Teknik 

Pengumpulan 

Data  

Instrumen 

Penelitian dan 

Kategorisasi Data 

16. ASI Eksklusif Bayi menerima hanya 
ASI dari ibu atau 
inangnya, atau ASI 
perah, dan tanpa cairan 
atau bahan padat lain, 
tidak pula air, dengan 
pengecualian solusi 
rehidrasi oral, gula atau 
sirup terdiri dari vitamin, 
suplemen mineral atau 
obat-obatan 

Wawancara 
mendalam 

Panduan wawancara 

 

4.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data Penelitian 

4.6.1 Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Data penelitian yang dikumpulkan merupakan data primer. Data primer 

diperoleh dari hasil wawancara mendalam (indepth interview) dengan 

kuesioner, panduan wawancara, lembar observasi, dan catatan lapangan 

(field note) dengan responden yang memenuhi kriteria inklusi yang telah 

ditetapkan. Wawancara mendalam dan data kuesioner diperoleh dengan 

mengunjungi responden langsung di kediamannya. Catatan lapangan dan 

observasi dilakukan ketika melaksanakan wawancara sebagai bahan 

tambahan bagi ketajaman analisis. 

Kerangka operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Variabel, Cara Pengumpulan Data, dan Definisi Operasional (Lanjutan) 
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Gambar 4.1 Kerangka Operasional Penelitian 

 
 

4.6.2 Instrumen Pengumpulan Data Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian dengan pendekatan 

kualitatif adalah: 

a. Peneliti, yaitu orang yang memegang peranan penting sekaligus 

instrumen kunci yang terlibat dalam penelitian. 

b. Instrumen bantu, yaitu instrumen yang mendukung instrumen kunci 

dalam pengumpulan informasi. Instrumen bantu dalam penelitian ini 

yaitu kuesioner, panduan wawancara, lembar observasi, catatan 

lapangan, kamera, tape recorder. 

 

Populasi ibu dengan usia 
di bawah 20 tahun 

Subyek Penelitian: 
Purposive sampling 

Informan: 
1) Orang tua 
2) Suami 
3) Orang terdekat 

Pengumpulan data: 
1) Wawancara 
2) Observasi  

Analisis data: 
Content analysis 

Kesimpulan & saran 
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4.7 Validitas Data 

Validasi data yang dapat dilakukan peneliti untuk menjamin kredibilitas 

dan validitas data antara lain (Aman, 2007), yaitu: 

a. Triangulasi sumber yaitu dengan mengumpulkan data sejenis dari 

beberapa sumber yang berbeda. 

b. Observasi yaitu dengan mengamati secara langsung kegiatan yang 

ingin diteliti (pemberian ASI). 

 

4.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini dengan content analysis, yaitu: 

a. Peneliti menentukan subyek penelitian yang sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan dan mewawancarai secara mendalam subyek 

penelitian mengenai perilaku pemberian ASI pada ibu dengan usia 

di bawah 20 tahun; 

b. Hasil wawancara dibuat transkrip dan dibaca berulang-ulang untuk 

dimengerti; 

c. Kata kunci berdasarkan jawaban subyek penelitian disusun untuk 

dibuat kategorisasinya; 

d. Analisis kategori jawaban ke dalam tema faktor yang 

mempengaruhi perilaku sesuai teori yang dijadikan acuan yaitu teori 

oleh Snehendu B. Kar; 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

5.1 Gambaran Umum Kecamatan Sidotopo, Surabaya 

Kelurahan Sidotopo yang terletak 2,5 kilometer dari pusat pemerintahan 

kota Surabaya adalah salah satu kelurahan yang terletak dalam wilayah 

Kecamatan Semampir. Kelurahan dengan luas wilayah sebesar 40 Ha ini 

dihuni oleh sejumlah 8.325 kepala keluarga dengan rincian jumlah 

penduduk laki-laki sejumlah 14.543 jiwa dan perempuan sejumlah 15.490 

jiwa. Wilayah yang berkantor kelurahan di Jalan Sidotopo Kulon No. 331 

Surabaya ini memiliki sejumlah total 29.816 penduduk berstatus WNI dan 9 

penduduk berstatus WNA berdasarkan data kelurahan per 1 Oktober hingga 

Desember 2013. Jumlah penduduk musiman di Kelurahan Sidotopo adalah 

sejumlah 1000 laki-laki dan 637 perempuan. 

Kelurahan dengan ketinggian tanah dari permukaan laut setinggi 63 

meter ini berbatasan dengan Kelurahan Pegirian di utara, Kelurahan 

Simolawang di timur, Kelurahan Simokerto di selatan, dan Kelurahan 

Ampel di barat. Berada di wilayah Surabaya Utara, Kelurahan Sidotopo 

berjarak relatif dekat dengan Pulau Madura yang dapat diakses melalui jalur 

darat lewat Jembatan Suramadu.  

Penduduk Kelurahan Sidotopo berdasarkan agamanya dapat dilihat 

sebagai berikut: 

a. Islam : 22.567 orang 
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b. Kristen : 5.067 orang 

c. Katolik : 2.184 orang 

d. Hindu : 15 orang 

e. Budha : 20 orang 

f. Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: 268 orang 

 Hal ini didukung oleh sejumlah sarana ibadah seperti 6 masjid dan 14 

musholla bagi pemeluk agama Islam serta 2 gereja, 1 gereja Katolik, dan 1 

vihara bagi pemeluk kepercayaan lainnya. 

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, jenjang sekolah dasar 

didominasi oleh sejumlah 4.631 orang yang mengenyam pendidikan formal. 

Selain itu jenjang SMP sejumlah 1.684 orang, SMA sejumlah 3.100 orang, 

jenjang akademi sejumlah 103 orang, dan sarjana sejumlah 122 orang. 

Sarana pendidikan formal yang terdapat di wilayah Kelurahan Sidotopo 

diantaranya adalah 8 unit SD negeri dan 5 unit SD swasta. 1 unit SMP 

negeri dan 2 unit SMP swasta, 1 unit SMA swasta, serta 1 unit Perguruan 

Tinggi swasta. 

Kelurahan dengan total 12 Rukun Warga dan 96 Rukun Tetangga ini 

memiliki beberapa sarana kesehatan seperti 1 unit Rumah Sakit Bersalin, 1 

unit apotek, 15 unit posyandu, dan 1 unit puskesmas di wilayahnya. 

Sedangkan berdasarkan pekerjaan, mayoritas penduduk Sidotopo yaitu 

sejumlah 11.017 orang berstatus sebagai ibu rumah tangga dan sejumlah 

besar lainnya bekerja sebagai karyawan, pensiunan/purnawirawan, 
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wiraswasta, tani/ternak, pelajar/mahasiswa, buruh, dagang, nelayan, belum 

bekerja dan lain-lain. 

 

5.2 Gambaran Karakteristik Subyek Penelitian 

Berdasarkan data hasil penelitian, sejumlah tujuh subyek penelitian 

diidentifikasikan karakteristiknya. Karakteristik subyek penelitian pada 

penelitian ini dilihat dari usia pernikahan, jumlah anak, usia melahirkan 

anak pertama, usia anak terakhir, status pendidikan, tingkat pendapatan, 

pekerjaan, suku, kepemilikan tempat tinggal, dan tipe keluarga. Tabel 5.1 

menampilkan data karakteristik subyek penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 5.1 Karakteristik Subyek Penelitian 
 

Subyek 01MR 02RD 03NR 04NH 06KR 07SL 09MD 

Usia Subyek 20 tahun 17 tahun 17 tahun 19 tahun 20 tahun 20 tahun 20 tahun 
Usia 

Pernikahan 

1 tahun 8 
bulan 

1 bulan 24 hari 2 tahun 5 
bulan 

4 tahun 11 
bulan 

2 tahun 9 
bulan 

1 tahun 11 
bulan 

1 tahun 11 
bulan 

Jumlah Anak 1 1 1 1 1 1 1 
Usia 

Melahirkan 

Anak 

Pertama 

19 tahun 17 tahun 16 tahun 18 tahun 19 tahun 19 tahun 19 tahun 

Usia Anak 

Terakhir 

11 bulan 6 bulan 6 bulan 12 bulan 12 bulan 10 bulan 12 bulan 

Status 

Pendidikan 

SMA/SMK/M
A 

SMP/MTs SMP/MTs SMP/MTs SD/MI SMA/SMK/M
A 

SD/MI 

Tingkat 

Pendapatan 

Rp 2.500.000,- Rp (-) Rp 1.000.000,- Rp 900.000,- Rp 2.000.000,- Rp 1.500.000,- Rp 3.000.000,- 

Pekerjaan Karyawan 
swasta 
(ekspedisi) 

Ibu rumah 
tangga 

Ibu rumah 
tangga 

Ibu rumah 
tangga 

Ibu rumah 
tangga 

Ibu rumah 
tangga 

Ibu rumah 
tangga 

Kepemilikan 

Tempat 

Tinggal 

Rumah sendiri Rumah sendiri Kost/sewa Kost/sewa Rumah sendiri Rumah sendiri Kost/sewa 

Tipe 

Keluarga 

Extended 
family 
(keluarga 
besar) 

Extended 
family 
(keluarga 
besar) 

Extended 
family 
(keluarga 
besar) 

Extended 
family 
(keluarga 
besar) 

Extended 
family 
(keluarga 
besar) 

Nuclear family 
(keluarga inti) 

Nuclear family 
(keluarga inti) 

Suku Jawa Jawa Madura Madura Madura Madura Madura 
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Semua subyek penelitian, termasuk subyek dengan usia paling muda 

yaitu 17 tahun, berdasar data hasil penelitian menunjukkan usia atau 

lamanya  pernikahan yang relatif muda yaitu rata-rata 2 tahun. Kecuali 

subyek 02RD yang memang menikah karena hamil di luar nikah sehingga 

usia pernikahannya baru akan menginjak 2 bulan. Sedangkan yang paling 

lama adalah subyek 04NH yaitu telah menikah selama 4 tahun 11 bulan. 

Dapat dipahami bila dari setiap subyek penelitian didapatkan jumlah anak 

yang dimiliki adalah satu, dengan mempertimbangkan usia pernikahan yang 

memang relatif masih muda. 

Sejumlah 4 dari 7 subyek penelitian melahirkan anak pertamanya pada 

usia 19 tahun, sedangkan sisanya untuk yang termuda berusia 16 tahun, 

diikuti dengan 17 tahun dan 18 tahun. Usia anak subyek penelitian 3 

diantaranya berusia 12 bulan, 2 berusia 6 bulan, 1 berusia 10 bulan, dan 1 

berusia 11 bulan.  

Status pendidikan subyek penelitian berada pada kisaran jenjang SD/MI 

hingga SMA/SMK/MA. Seperti pada tabel 5.1 dapat dilihat bahwa 3 orang 

subyek berstatus pendidikan SMP/MTs, 2 orang berstatus pendidikan 

SMA/SMK/MA, dan 2 orang berstatus pendidikan SD/MI. Hal ini dapat 

menggambarkan cenderung rendahnya tingkat pendidikan perempuan yang 

menjadi ibu di usia yang dapat dikatakan masih remaja ini. Berdasarkan 

keterangan dari kader didapatkan bahwa ada kecenderungan rendahnya 

minat subyek untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi karena pola 

pikir yang terbentuk di masyarakat masih memandang wanita dengan status 
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pendidikan yang tinggi hanya akan menjadi hal yang tidak berguna karena 

pada akhirnya wanita akan berakhir dengan menjadi ibu rumah tangga. 

Berikut cuplikan kuotasinya: 

“Terus terang ya Mbak ya kalo orang Madura itu anu.. Memang 
masih banyak yang menikah usianya muda. Terus terang aja ini 
Mbak.. Endak, meskipun saya sendiri orang Madura. 
Anak sekarang kan banyak yang pacar-pacaran. Daripada ada 
apa-apa gitu lho Mbak makanya orang tuanya itu menikahkan. 
Iyah.. 
Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan. Orang sekolah tinggi 
itu lho ya apa Mbak.. Orang Madura itu mikirnya, maaf ya.. 
Kalau sekolah tinggi-tinggi, apalagi anak perempuan ya. 
Percuma Mbak. Nanti ya di rumah, ngurus anak. Saudara saya 
itu ada, sudah disekolahkan tinggi sama orang tuanya. S1 mbak 
lulusan itu Universitas X. Pas menikah pas di rumah aja. Jadi ibu 
rumah tangga. Kan percuma Mbak. Gitu mikirnya orang itu 
Mbak..” (Kader X) 
 
Selain hal itu terdapat pula pola pikir yang menyatakan bahwa tanpa 

menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi pun seseorang akan tetap 

mampu meraih kesuksesan secara materiil. Sehingga menjadi hal yang 

umum dan wajar bagi masyarakat khususnya subyek penelitian yang 

masyoritas berlatar belakang etnis Madura untuk tidak melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih memilih untuk menikah. 

Berikut cuplikan kuotasinya: 

“Orang Madura itu Mbak biasanya dagang. Jarang itu yang 
kerja ikut orang. Jadi ya.. Orang itu mikirnya ngapain sekolah 
tinggi-tinggi orang bisa dapat duit. Maaf lho ya Mbak.. Kayak 
gitu.. Tapi ya nggak semua Mbak. Keluarga saya ya ada yang 
sekolah sampai tinggi. Tapi kadang itu anaknya sendiri yang 
nggak mau.. Iyah, sudah bisa cari uang sendiri.” (Kader X) 
 
Berdasarkan tingkat pendapatan dapat dilihat bahwa hanya terdapat dua 

subyek yaitu 01MR dan 09MD yang memiliki pendapatan di atas nilai 
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UMK atau termasuk tinggi, sedangkan 5 subyek lainnya memiliki 

pendapatan yang rendah di bawah nilai UMK. Subyek 02RD tidak 

tercantum tingkat pendapatannya karena subyek tinggal terpisah dengan 

suaminya. Yaitu subyek dengan orang tuanya, begitu pula dengan suaminya 

yang juga tinggal dengan orang tuanya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tingkat ekonomi keluarga subyek tergolong menengah ke bawah. 

Berikut cuplikan kuotasinya: 

“Maka dari itu kan saya sudah bilang ekonominya agak lemah. 
Ndak lemah, cuma agak lemah gitu.. Terus terang aja..” (Ayah 
subyek 06KR) 
 

Hanya 1 dari ketujuh orang subyek penelitian yang bekerja, sedangkan 

lainnya berstatus sebagai ibu rumah tangga. 

Sebagian dari subyek hidup di rumah pribadi bersama keluarga besar 

mereka seperti subyek 01MR, 02RD, dan 06KR. Subyek 03NR dan 04NH 

tinggal di rumah sewa dalam lingkup keluarga besar. Sedangkan subyek 

06SL dan 09MD tinggal di rumah sewa dengan keluarga intinya. Tipe 

keluarga dan tempat tinggal diasumsikan memiliki peranan dalam pilihan 

ibu untuk memberikan ASI bagi bayinya. Berikut cuplikan kuotasi subyek 

09MD yang dipaksa mertuanya untuk memberikan pisang kepada bayinya 

ketika belum berusia 6 bulan, namun menolak: 

“Sampe rame dulu itu Mbak.. (berbisik) 
Ya kan masalahnya itu Mbak.. Kasihan.. Kan anaknya masih 
kecil dipaksa dikasih itu.. Dikasih pisang. Kan katanya dokter kan 
bayi boleh makan kan kalau udah umur 6 bulan. Dipaksa Mbak.. 
Dibilangin.. Pancet (tetap) Mbak dikasih makan juga.. Saya kan 
itu Mbak, kan kesel.. Soalnya kan ya namanya anak pertama lho 
Mbak.. Kasihan..” (09MD, 20 tahun) 
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Berdasarkan hasil pengamatan dan catatan lapangan didapatkan bahwa 

tipe keluarga, antara keluarga besar dan keluarga inti, memberikan 

perbedaan tingkat kemandirian pada subyek penelitian. Subyek 07SL dan 

09MD terlihat lebih mandiri ketika diwawancarai dan menunjukkan upaya 

yang lebih baik dalam niatan untuk memberikan ASI bagi bayinya 

dibandingkan dengan subyek yang tinggal bersama keluarga besarnya. 

Berikut cuplikan kuotasinya: 

“Ya kan istri saya ndak apa putingnya itu Mbak.. Saya nanya 
teman saya. Katanya disuruh belikan puting buatan gitu, merk 
Pigeon. Saya tanya ke apotek ternyata ada gitu. 
Teman saya itu istrinya juga gitu..” (Suami 07SL) 

Subyek yang tinggal dengan keluarga besarnya cenderung 

memperlihatkan ketergantungan pada orang tuanya. Hal tersebut terlihat 

lewat jawaban subyek yang umumnya mencari persetujuan ibu atau orang 

terdekatnya ketika diwawancarai. Subyek yang memperlihatkan 

ketergantungan mereka dalam menjawab pertanyaan dari peneliti yaitu 

subyek 01MR, 03NR, dan 04NH. Berikut cuplikan kuotasi ketika subyek 

ditanya mengenai ASI dan menunjukkan gelagat meminta jawaban kepada 

orang di sekitarnya: 

“Subyek : Ehm.. (tersenyum, melihat ke arah ibu dan 
adiknya untuk mencari jawaban) 

Adik Subyek : Hmm.. Poleh.. (Hmm.. Lagi..) 
Subyek : Ya kok tak tao.. (Ya saya tidak tahu..) 
Ibu Subyek : (memanggil orang lain) Sia! Sia! Ya.. Sia ra! Sia 

ra! 
 Ae atanya anu rea polanya apa.. ASI.. ASI.. Apa 

Nya? Heh? (Ini ditanya soal apa.. ASI.. ASI.. Apa 
Nya? Ya?) 

X : Susu.. 
Ibu Subyek : Susu?”   (Subyek 03NR (17 tahun) dan ibunya) 
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Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa karakteristik ibu dengan 

usia di bawah 20 tahun berdasarkan usia pernikahan, jumlah anak, usia 

melahirkan anak pertama, usia anak terakhir, status pendidikan, tingkat 

pendapatan, pekerjaan, suku, kepemilikan tempat tinggal, dan tipe keluarga 

adalah hampir seragam. Semua pernikahan subyek penelitian berusia muda 

yaitu sekitar 2 tahun dengan jumlah anak 1 dan usia melahirkan anak 

pertama berkisar antara 16-19 tahun, sehingga rata-rata usia anak terakhir 

ketika dilakukan penelitian hampir menginjak 12 bulan. 

Status pendidikan subyek penelitian tergolong rendah dengan tidak 

adanya seorang pun yang menempuh jenjang perguruan tinggi. Mayoritas 

subyek penelitian tidak bekerja dengan tingkat pendapatan keluarga yang 

tergolong rendah karena di bawah nilai UMK. Sedangkan kepemilikan 

tempat tinggal nyaris berimbang antara subyek penelitian yang tinggal di 

rumah sendiri dan menyewa. Berbeda halnya dengan tipe keluarga subyek 

penelitian yang mayoritas merupakan tipe keluarga besar. 

 

5.3 Perilaku Pemberian ASI oleh Ibu Usia di Bawah 20 Tahun 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa semua 

subyek penelitian tidak memberikan ASI eksklusif dengan alasan yang 

beragam. Subyek yang masih memberikan ASI hanya sejumlah 2 subyek 

yaitu subyek penelitian 03NR dan 04NH, sisanya berhenti memberikan ASI 

sebelum bayi menginjak usia 6 bulan. Hingga saat dilakukan pengambilan 

data diperoleh bahwa asupan bagi bayi umumnya digantikan dengan sumber 
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makanan lain. Seperti bubur, pisang yang dihaluskan, maupun makanan 

keluarga bagi yang berusia 1 tahun. 

Berikut ini dijelaskan identifikasi perilaku pemberian ASI oleh ibu 

dengan usia di bawah 20 tahun dengan teori Snehendu B. Kar: 

5.3.1 Niat (Behavior Intention) 

Berdasarkan data hasil wawancara mendalam dengan subyek penelitian, 

niat atau keinginan yang dimiliki ibu dengan usia di bawah 20 tahun untuk 

memberikan ASI bagi bayinya dapat dilihat dari beberapa aspek berikut: 

5.3.1.1 Pengertian mengenai ASI dan ASI Eksklusif 

Pengertian mengenai ASI dan ASI eksklusif merupakan tahapan 

dari seseorang untuk membangun kesadaran yang akan mengarahkan 

pada terbentuknya niat untuk berubah perilakunya. Hal ini sesuai 

dengan tahapan dari perubahan perilaku berdasarkan teori Precaution 

and Adoption Process Model. Pada hasil wawancara mendalam hanya 3 

dari 7 subyek yang memberikan keterangan mengenai ASI walaupun 

tidak dapat menjelaskan secara mendetail. Berikut uraian rinci pada 

tabel 5.2: 

Tabel 5.2 Pengertian ASI berdasarkan hasil wawancara mendalam 
dengan subyek penelitian 

 
Pengertian ASI Jumlah 

Susu agar anak tumbuh kuat 1 orang 
Makanan terbaik bagi bayi 2 orang 
Air Susu Ibu 1 orang 
Tidak tahu 3 orang 
Total 7 orang 
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Subyek 02RD yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

ASI adalah air susu yang diberikan pada anak agar anak tumbuh kuat. 

Berikut cuplikan kuotasinya: 

“Kayak susu buat bayi.. kayak kalau besar biar.. kuat gitu.” 
(02RD, 17 tahun) 
 
Sedangkan subyek 07SL dan 09MD menyatakan bahwa ASI 

merupakan makanan terbaik untuk bayi, seperti diungkapkan berikut: 

“Makanan terbaik untuk bayi..” (07SL, 20 tahun) 

“Katanya ASI itu baik buat anak ya.. Ketimbang apa itu 
namanya.. Susu botol..” (09MD, 20 tahun) 
 

Subyek 01MR hanya dapat menyebutkan kepanjangan dari ASI yaitu 

Air Susu Ibu tanpa dapat memberikan definisi lebih lanjut. Sedangkan 

ketiga subyek lainnya tidak mengetahui dan tidak dapat 

mendeskripsikan ASI. 

Pengertian mengenai ASI eksklusif berdasarkan definisi dari WHO 

(2009) tidak dapat disebutkan oleh sebagian besar subyek penelitian. 

Berikut uraian rinci pada tabel 5.3: 

Tabel 5.3 Pengertian ASI eksklusif berdasarkan hasil wawancara 
dengan subyek penelitian 

 
Pengertian ASI Eksklusif Jumlah 

Benar  1 orang 
Salah 0 orang 
Tidak tahu 6 orang 
Total 7 orang 

 

Hanya subyek 01MR yang dapat menyebutkan definisi ASI eksklusif 

sebagai berikut: 
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“ASI yang diberikan mulai umur 0 sampai 6 bulan.” (01MR, 
20 tahun) 
 
Jawaban ini pun keluar dari subyek pada kunjungan kedua ketika 

pertanyaan yang sama dilontarkan kembali pada subyek. Informasi ini 

kemungkinan diberikan oleh ibu subyek yang merupakan kader 

posyandu di wilayah RW-nya. Sedangkan 6 subyek lainnya tidak dapat 

menyebutkan definisi mengenai ASI eksklusif sama sekali. 

5.3.1.2 Alasan memberikan atau tidak memberikan ASI 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti 

diperoleh alasan yang beragam diungkapkan oleh subyek yang 

menghentikan pemberian ASI bagi bayinya. Berikut uraian rinci pada 

tabel 5.4: 

Tabel 5.4 Alasan memberikan atau tidak memberikan ASI 
berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan subyek 
penelitian 

 
Kategori Alasan Jumlah 

Tidak 
memberikan ASI 

ASI tidak lancar 2 orang 
Bayi menolak ASI 2 orang 
Dilarang karena tidak 
dapat mengontrol asupan 
makanan 

1 orang 

Memberikan ASI Tidak sanggup membeli 
susu formula 

2 orang 

Total  7 orang 
 

Alasan tidak lancarnya ASI diungkapkan oleh subyek 01MR dan 06KR 

seperti dalam cuplikan kuotasi berikut: 

“Soalnya ndak keluar.” (01MR, 20 tahun) 
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“Ya.. Satu nggak.. Nggak.. Apa itu.. Nggak keluar air 
susunya. Terus dipake susu botol aja.. Terus sampe 
sekarang.” (06KR, 20 tahun) 
 
Subyek 01MR mengungkapkan bahwa alasannya menghentikan 

pemberian ASI bagi bayinya selain karena tidak lancarnya ASI juga 

karena subyek harus kembali bekerja setelah cuti melahirkan selama 2 

minggu. Berbeda dengan subyek 01MR, subyek 06KR mengaku ASI 

sama sekali tidak keluar sejak pasca persalinan. 

Alasan pemberhentian pemberian ASI karena bayi menolak 

diungkapkan oleh 2 orang subyek yaitu subyek 07SL dan 09MD. 

Subyek 07SL mengungkapkan bahwa anaknya menolak untuk menyusu 

pada ibu karena kesulitan menggunakan puting buatan, karena puting 

subyek yang tidak menonjol atau tidak protaktil, yang membuat 

keluarnya ASI tidak lancar. Suami subyek 07SL mengungkapkan 

bahwa ASI sempat diberhentikan ketika bayi mengalami sariawan yang 

diakibatkan penggunaan puting buatan dan ibu mengonsumsi obat, 

kemudian ketika diberikan kembali bayi menolak karena ASI tidak 

lancar lagi dan akhirnya sama sekali tidak keluar. 

“Tapi anaknya mau cuma sampe 2 bulan.. Terus 3 bulannya 
itu udah nggak mau soalnya dari puting buatan itu nggak 
keluar keluar. 
Ya gara-gara kebanyakan obat, mungkin pahit itu di dalam.. 
Iyah.. Mungkin pahit. 2 bulan 1 minggu pas nggak mau 
mbak.Ya mungkin pahit. Ya terus dia nggak mau terus nggak 
keluar..” (07SL, 20 tahun) 
 

Sedangkan subyek 09MD mengungkapkan bayinya menolak menyusu 

setelah subyek salah makan dan bayi menunjukkan tanda alergi. ASI 
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sempat berhenti diberikan selama beberapa saat sebelum akhirnya 

dicoba untuk kembali diberikan namun ternyata bayi menolak. Berikut 

cuplikan kuotasinya: 

“Tapi itu mbak anak saya kan itu.. Apa.. Pernah salah makan 
saya. Jadi anak saya nggak bisa nyusu. Kalau nyusu itu 
mbak, muntah.. Nyusu lagi, muntah.. Yaudah akhirnya saya 
kan memutuskan untuk itu.. Apa itu namanya.. Ngambil susu 
itu aja.. Botol. 
He’eh.. Kalau diminum (ASI) itu ya mbak ya disemprot lagi 
keluar.. Ndak mau.. Panas itu mbak air susunya itu..” 
(09MD, 20 tahun) 
 
Alasan pemberhentian pemberian ASI dilakukan subyek 02RD 

karena salah makan sehingga anak sempat sakit. Menurut keterangan 

ibu subyek, ASI terpaksa diberhentikan karena larangan kakek subyek. 

Setelahnya tidak pernah dicoba kembali memberikan ASI karena 

menurunnya produksi ASI dan subyek tidak dapat mengontrol asupan 

makannya sesuai anjuran orang tua sehingga orang tua melarang 

pemberian ASI. Berikut cuplikan kuotasinya: 

“Iyah, sudah enggak keluar sama makan-makan yang 
pedes..” (02RD, 17 tahun) 
 
“Habis makan panas-panas, pedes-pedes, sama kakeknya 
nggak boleh dikasih ASI.” (Ibu 02RD) 
 
Berbeda dengan subyek lainnya, subyek 03NR dan 04NH tetap 

memberikan ASI hingga saat dilakukan penelitian. Namun didapatkan 

kesan bahwa kedua subyek beranggapan susu formula lebih baik 

daripada ASI. Kedua subyek tidak memberikan ASI eksklusif karena 

subyek 03NR pernah memberikan susu formula sebelum usia anak 

mencapai 6 bulan. Sedangkan subyek 04NH pernah memberikan MP-
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ASI dini berupa pisang yang dihaluskan sebelum bayi berusia 6 bulan. 

Cuplikan kuotasi keterangan subyek adalah sebagai berikut: 

“Nggak pernah (ASI tidak keluar).. Iyah.. Lancar.. 
Iyah.. Kadang kalau minggu dikasih susu formula.” (03NR, 
17 tahun) 
 
“Ndak (ASI tidak pernah terkendala).. Lancar. 
Ndak mampu beli susu nggak ada duitnya. Cuma dibeliin 
pampers..” (04NH, 19 tahun) 
 
”Iyah, kalau bisa iyah (diberi susu formula).. Tapi nggak 
mampu. Gitu..” (Kakak subyek 04NH) 
 
Kecenderungan subyek 03NR dan 04NH untuk memberikan susu 

formula dibandingkan ASI seandainya mereka mampu dapat menjadi 

indikasi belum adanya kesadaran dari subyek penelitian terhadap 

manfaat ASI sehingga membuat mereka termotivasi memberikan ASI 

bagi bayinya. 

5.3.1.3 Pentingnya ASI 

Walaupun 5 dari 7 subyek penelitian memberhentikan pemberian 

ASI mereka terhadap bayinya dan 2 subyek lainnya cenderung setuju 

terhadap pemberian susu formula namun ketika ditanyakan soal 

pentingnya ASI ketujuh subyek penelitian berpendapat bahwa ASI 

penting bagi bayi dengan beragam alasan. Berikut uraian rinci pada 

tabel 5.5: 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERILAKU PEMBERIAN ASI.... RESTU ANANDYA PALUPI



59 
 

 

Tabel 5.5 Pentingnya ASI berdasarkan hasil wawancara dengan 
subyek penelitian 

 
Pentingnya ASI Jumlah 

Berperan penting dalam tumbuh 
kembang bayi/supaya sehat dan tidak 
gampang sakit 

4 orang 

Apabila anak sakit pengobatan bisa 
melalui ibu 

2 orang 

Supaya anak menjadi cerdas 1 orang 
Total 7 orang 

 

4 dari 7 subyek mengungkapkan bahwa ASI berperan penting terhadap 

tumbuh kembang bayi serta supaya sehat dan tidak gampang sakit. 

Subyek yang berpendapat demikian adalah subyek 02RD, 03NR, 

04NH, dan 09MD. Berikut adalah cuplikan kuotasi dari subyek: 

“Ya disuruh ngasih ASI biar enggak gampang sakit, biar 
kuat, gitu..” (02RD, 17 tahun) 
 
“Penting. Supaya sehat..” (03NR, 17 tahun) 
 
“Penting.. Biar sehat gitu..” (04NH, 19 tahun) 
 
“Penting mbak.. Buat pertumbuhan anak kan juga baik. 
Ketimbang susu formula itu mbak.. 
Ya sekarang itu anak saya.. Haduh.. Kurus, kurus.. 
(menggelengkan kepala) Sudah umur 1 tahun itu mbak kayak 
anak umur 3 bulan.. 
Tapi aktif.. Anaknya itu aktif.. Kalau aktifnya itu, aduh.. 
Sampe kesel saya mbak.. 
Cuma ya itu mbak.. Kurus. Nggak gedhe-gedhe. Kapan 
gedhenya gitu mbak. Anaknya orang itu mbak yang baru 
lahir itu mbak badannya, aduh lucu mbak.. Anak saya.. 
Aduh.. Kurus gitu. Kan bapaknya juga kurus mbak..” (09MD, 
20 tahun) 
 
Subyek 01MR dan 07SL menyatakan bahwa pentingnya ASI 

adalah karena apabila anak sakit, pengobatan dapat dilakukan oleh ibu. 
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Sehingga anak tidak perlu minum obat karena dapat digantikan oleh 

ibu. Berikut cuplikan kuotasinya: 

“Ibunya.. Kalau anaknya sakit.. Langsung lewat ibunya 
(pengobatannya)..” (01MR, 20 tahun) 
 
“Penting banget mbak. Biar kalau anaknya sakit biar ibunya 
yang makan makanan bergizi. Jadi anaknya biar sehat. 
Kalau anaknya mimik (minum) susu (formula) kan ibunya 
nggak bisa ngapa-ngapain. Pake dokter terus. Kalau pake 
ASI kan kalau anaknya sakit ibunya yang minum obat..” 
(07SL, 20 tahun) 
 
Sedangkan subyek 06KR berpendapat bahwa pentingnya ASI 

adalah supaya anak menjadi cerdas. Hal tersebut disampaikan subyek 

seperti cuplikan kuotasi berikut ini: 

“Ya, penting.. 
Ya, biar cerdas katanya..” (06KR, 20 tahun) 

 
 
Maka berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 

pertimbangan hasil per aspek terlihat bahwa secara umum niat dari subyek 

penelitian untuk memberikan ASI bagi bayinya cenderung kurang kuat. 

Pengetahuan subyek penelitian yang rendah terhadap ASI maupun ASI 

eksklusif mempengaruhi persepsi mereka mengenai pentingnya ASI 

maupun ASI eksklusif bagi bayinya. Rendahnya ketiga aspek tersebut juga 

mempengaruhi rendahnya niat subyek penelitian untuk memberikan ASI 

bagi bayinya. 
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5.3.2 Dukungan Sosial (Social Support) 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti 

didapatkan bahwa dukungan sosial dari orang-orang terdekat subyek baik 

suami maupun orang tua subyek dapat diidentifikasi berdasar aspek berikut: 

5.3.2.1 Sikap Orang Terdekat 

Dukungan sosial dari orang terdekat berperan bagi proses 

pemberian ASI oleh ibu dengan usia di bawah 20 tahun. Sikap yang 

ditunjukkan oleh orang terdekat baik suami maupun ibu atau mertua 

subyek turut berperan sebagai penentu keberlangsungan subyek untuk 

memberikan ASI bagi bayinya. Semua subyek penelitian mengaku 

orang terdekat mereka, baik suami atau ibu/mertua secara umum 

mendukung pemberian ASI kepada bayi mereka. Berikut uraian rinci 

pada tabel 5.6: 

Tabel 5.6 Sikap orang terdekat terhadap ide pemberian ASI 
berdasarkan wawancara dengan subyek penelitian 

 
Sikap orang terdekat Jumlah 

Mendukung pemberian ASI 5 orang 
Mendukung namun terdapat indikasi 
pro susu formula 

2 orang 

Total  7 orang 
 

Namun lebih lanjut beberapa subyek mengungkapkan hal yang 

mengarahkan pada indikasi bahwa justru orang terdekat tersebut yang 

mencetuskan pemberian susu formula. 

Subyek 06KR contohnya dari wawancara mendalam yang 

dilakukan peneliti didapatkan bahwa suami subyek justru menyuruh 
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subyek untuk memberikan susu formula supaya tidak mengganggu si 

ibu. Berikut cuplikan kuotasinya: 

“Iyah, didukung juga tapi sama bapaknya dikasih susu botol 
aja gitu. 
Ya biar gampanglah biar nggak ganggu sama ibunya gitu..” 
(06KR, 20 tahun) 

Sedangkan subyek 09MD mengungkapkan hal yang senada seperti 

cuplikan kuotasi berikut: 

“Kalau suami itu nggak terlalu nuntut mbak.. Mau disusuin, 
mau di, apa.. ASI. Ya itu terserah mbak. Ya dulu kan juga 
pake ASI dibantu juga mbak. Soalnya kan kasihan kalau 
sayanya lagi tidur, anak mau nyusu kan sek bangunin ibunya. 
Jadi kasihan.. Ya gantian mbak..” (09MD, 20 tahun) 
 

5.3.2.2 Peran Orang Terdekat 

Berdasarkan keterangan subyek penelitian, setidaknya orang 

terdekat yang banyak berperan dalam upaya pemberian ASI bagi 

bayinya yaitu ibu dan suami subyek. Dominannya peran suami terjadi 

pada pasangan subyek penelitian dengan tipe keluarga inti (nuclear 

family). Sedangkan dominannya peran ibu terjadi pada pasangan subyek 

dengan tipe keluarga besar (extended family). Berikut uraian rinci pada 

tabel 5.7: 

Tabel 5.7 Orang terdekat yang berperan mendukung pemberian ASI 
berdasarkan wawancara dengan subyek penelitian 

 
Orang terdekat Jumlah 

Orang tua/keluarga 5 orang 
Suami/pasangan 2 orang 
Total 7 orang 
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Subyek 01MR, 02RD, 03NR, 04NH, dan 06KR merasakan peranan 

yang besar dari ibu mereka. Kelima subyek tersebut setidaknya pernah 

diajarkan cara menyusui oleh ibunya. Berikut uraian rinci pada tabel 

5.8: 

Tabel 5.8 Peran orang terdekat dalam upaya mendukung pemberian 
ASI berdasarkan wawancara dengan subyek penelitian 

 
Peran orang 

terdekat 

01MR 02RD 03NR 04NH 06KR 07SL 09MD 

Orang tua 
mengajarkan cara 
menyusui yang 
benar 

       

Diajarkan perawatan 
payudara menjelang 
kelahiran 

       

Diminta mandi 
wuwung pasca 
persalinan yang 
dipercaya dapat 
memperlancar ASI 

       

Diingatkan/didukung 
untuk memberikan 
ASI 

       

Dilarang makan 
sembarangan karena 
mempengaruhi 
kesehatan bayi 

       

Mencari informasi 
mengenai solusi 
kesulitan 
memberikan ASI 

       

 

Ibu subyek 01MR juga mengajarkan perawatan payudara saat 

kehamilan subyek dan menyuruh subyek untuk mandi wuwung yang 

merupakan adat orang Jawa yang dipercaya dapat membantu 

melancarkan ASI. Berikut cuplikan kuotasinya: 
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“Iyah, wuwung.. Biar apa itu.. Dikasih air (memperagakan 
menyiram air di atas kepala) gini biar padhang (terang) lagi 
gitu lho.. Trus air susunya itu digini-ginikan biar anu.. 
(memeragakan seperti menyangga payudara ke atas 
kemudian melepas ke bawah hingga beberapa kali) Teteknya 
itu biar anu gitu lho.. Ndak meng-ngrempel (menggumpal) 
gitu lho.. Tidak menggumpal biar air teteknya itu..” (Ibu 
Subyek 01MR) 
 
Subyek 02RD mendapatkan dukungan dari tante dan nenek subyek 

selain dari ibunya. Tante dari subyek 02RD memberikan dorongan agar 

subyek memberikan ASI bagi bayinya. Sedangkan nenek subyek 

melarang subyek memberikan makanan padat atau MP-ASI dini bagi 

bayinya. Tante dan ibu subyek juga sering mengingatkan subyek untuk 

tidak makan sembarangan karena percaya akan mempengaruhi kualitas 

ASI dan berakibat buruk bagi anaknya. Berikut cuplikan kuotasinya: 

“Iyah.. Kayak tentang.. Seperti kayak biasanya orang awam, 
ya kan masih kecil masih usia 2 bulan, 3 bulan sudah dikasih 
pisang ya. Pisang atau apa gitu. Ini enggak.. Mek minum 
susu tok, nggak boleh sama neneknya. Selama 6 bulan. Wes 
aku..” (Ibu subyek 02RD) 
 
“Ya Tante itu (memberikan informasi tentang ASI). 
Ya disuruh ngasih ASI biar enggak gampang sakit, biar kuat, 
gitu..” (02RD, 17 tahun) 
 
Berbeda dengan subyek lainnya yang bertipe keluarga extended 

family atau keluarga besar, sejumlah 2 subyek lain yang bertipe 

keluarga nuclear family mendapatkan dukungan terbesar dari suaminya. 

Hal ini ternyata memberikan kemungkinan terhadap keterbukaan 

informasi yang diterima subyek karena baik subyek maupun suami 

berusaha mencari tahu dari lingkungan sekitarnya. Sedangkan bila 

subyek hanya mendapatkan informasi dari orang tua terdapat 
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kecenderungan informasi yang diterima tidak begitu berkembang. 

Umumnya informasi dari orang tua masih kuat berkaitan dengan aspek 

adat dan budaya kecuali orang tua aktif pula mencari informasi seperti 

latar belakang orang tua subyek 01MR dan 02RD yang merupakan 

kader posyandu. Latar belakang kader ini membuat informasi yang 

dimiliki orang tua subyek 01MR dan 02RD bergeser ke informasi yang 

lebih modern sehingga pengetahuan dan informasi mengenai ASI lebih 

luas. 

Seperti yang dialami oleh subyek 07SL yang memiliki masalah 

dengan puting yang tidak protaktil. Adalah suami subyek yang 

mencarikan informasi cara mengatasi masalah tersebut dengan bertanya 

kepada temannya. Berikut cuplikan kuotasinya: 

"Ya kan istri saya ndak apa putingnya itu mbak.. Saya nanya 
teman saya. Katanya disuruh belikan puting buatan gitu, 
merk Pigeon. Saya tanya ke apotek ternyata ada gitu. 
Teman saya itu istrinya juga gitu.. ” (Suami 07SL) 
 
Subyek 09MD menyatakan bahwa dukungan didapatkan dari 

suaminya yang memberikan dorongan dengan mengingatkan untuk 

memberikan ASI bagi bayinya hingga sedikit memaksa. Berikut 

cuplikan kuotasinya: 

“Maksa.. Ya gitu.. ‘Ayo dek, anu.. Kasihan anaknya kalau 
nggak dipake ASI.’ 
Itu pernah mbak. Orang dicoba itu langsung mbak, langsung 
muntah.. Ndak mau anaknya itu ndak mau.” (09MD, 20 
tahun) 
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5.3.2.3 Tindakan yang Diberikan Orang Terdekat 

Pemberian ASI yang seringkali dipengaruhi banyak faktor 

menyebabkan beragamnya alasan yang mendasari ibu termasuk subyek 

penelitian pada khususnya untuk memilih tidak memberikan ASI bagi 

bayinya. Seringkali orang terdekat berupaya dengan memberikan 

tindakan agar subyek dapat terus memberikan ASI bagi bayinya. 

Berikut uraian rinci pada tabel 5.9: 

Tabel 5.9 Tindakan yang diberikan orang terdekat dalam upaya 
mendukung pemberian ASI berdasarkan wawancara dengan 
subyek penelitian 

 
Tindakan yang 

diberikan orang 

terdekat 

01MR 

 

02RD 03NR 04NH 06KR 07SL 09MD 

Pemberian asupan 
makanan bergizi 
seperti sayur dan buah 

       

Pemberian makanan 
terkait kepercayaan 
untuk memperlancar 
ASI (kacang, sari 
asem, telur kepiting, 
dsb.) 

       

Pemberian jamu/obat 
untuk memperlancar 
ASI 

       

Konsumsi susu untuk 
ibu menyusui        

Membantu merawat 
bayi ketika di rumah        

Membelikan alat 
khusus untuk subyek 
yang berkebutuhan 
khusus 

       

 

Hasil wawancara mendalam dengan subyek dan orang terdekatnya 

didapatkan bahwa tindakan tersebut antara lain adalah pemberian 
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asupan makanan bergizi seperti sayur dan buah untuk mendukung 

produksi ASI subyek penelitian. Subyek 01MR, 02RD, dan 06KR 

adalah 3 diantara subyek penelitian yang mendapatkan perlakuan 

demikian dari orang terdekatnya. Berikut adalah cuplikan kuotasinya: 

“Minum jamu.. Makan sayuran.. 
Iyah.. Makan kacang. Biar lancar, biar keluar tetek’e itu 
wae. ASI..” (01MR, 20 tahun) 
 
“Ya, ngasih itu apa.. Vitamin-vitamin.. Kayak sayuran, kayak 
ikan-ikan gitu.. 
Ya, sayuran kayak seperti bayem, sop.. Kalau ikan ya mujaer, 
tahu, tempe..” (Wali subyek 02RD) 
 
“Ya makan buah-buahan.. Makan apa.. Kacang tanah gitu.. 
Minum apa gitu.” (06KR, 20 tahun) 
 
Tindakan lain yang pernah dilakukan orang terdekat dalam upaya 

pemberian ASI yaitu dengan memberikan jamu yang dipercaya dapat 

membantu melancarkan ASI. 4 dari 7 subyek yaitu subyek 01MR, 

03NR, 04NH, dan 06KR mengaku pernah mengkonsumsi jamu agar 

produksi ASInya lancar melalui anjuran orang terdekatnya. 

“Ya minum jamu. Galian parem, peluntur..” (01MR, 20 
tahun) 
 
“Pernah.. Minum jamu. 
Jamu nggak tau.. Orang di sini yang jual. Ibu saya yang 
beli.” (03NR, 17 tahun) 
 
“Ya jamu.. Kalau beli di.. apa itu? Toko. 
Jamu ya.. orang melahirkan itu lho sampe 40 hari itu..” 
(Kakak subyek 04NH) 
 
“Pernah juga dikasih jamu.. 
Ndak tau pokoknya ramuan dari Madura..” (06KR, 20 tahun) 
 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERILAKU PEMBERIAN ASI.... RESTU ANANDYA PALUPI



68 
 

 

Selain hal tersebut pemberian obat pelancar ASI, susu untuk ibu 

menyusui, dan makanan kepercayaan seperti kacang, sari asem, dan 

telur kepiting diberikan orang terdekat bagi subyek penelitian. Tidak 

terkecuali perlakuan khusus dari suami bagi subyek penelitian dengan 

membantu istri merawat bayi ketika di rumah serta membelikan alat 

khusus bagi istri yang memiliki keadaan khusus. Perlakuan/tindakan 

tersebut dilakukan orang terdekat agar subyek terus melanjutkan 

pemberian ASI bagi bayinya. Berikut adalah cuplikan kuotasinya: 

” Ini (menunjuk suami), tanya ke apotek. ‘Ada nggak puting 
buatan?’‘Oh, ada..’ Merk Pigeon. Soalnya ayahnya ini 
pengennya itu dikasih ASI. Jadi meskipun pake puting buatan 
harus itu dianjurkan. Yang penting ASI masuk gitu.. Orang 
nggak ada putingnya saya.. Ndak ada blas, lurus..” (07SL, 
20 tahun) 
 

Berdasarkan data hasil penelitian terlihat bahwa dukungan yang 

diberikan oleh orang terdekat cenderung positif dan beragam. Namun 

rendahnya pengetahuan orang terdekat mengenai pentingnya ASI membuat 

dukungan mereka terkesan setengah-setengah, karena ketika terhambat oleh 

satu hal mereka akan mudah beralih mendukung untuk memberikan susu 

formula. Hal ini juga disebabkan oleh rendahnya pengetahuan mereka untuk 

mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pemberian ASI dengan cara yang 

benar. 

5.3.3 Akses Informasi (Accessibility of Information) 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti 

didapatkan bahwa akses informasi subyek mengenai ASI dapat 

diidentifikasi berdasar aspek berikut: 
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5.3.3.1 Kesempatan Mendapatkan Informasi Mengenai ASI 

Informasi mengenai ASI merupakan hal awal yang wajib 

didapatkan oleh ibu agar ibu sadar bahwa suatu perilaku penting untuk 

diadaptasi. Semua subyek penelitian mengaku tidak pernah 

mendapatkan informasi yang berhubungan dengan ASI pada masa 

kehamilannya. Kecuali subyek 01MR yang mengungkapkan bahwa 

orang tuanya pernah menyuruh subyek untuk merawat payudara semasa 

kehamilan subyek. Berikut uraian rinci pada tabel 5.10: 

 

Tabel 5.10 Kesempatan subyek penelitian mendapatkan informasi 
berkaitan dengan ASI 

 
Kesempatan mendapatkan informasi 

berkaitan dengan ASI 

Jumlah 

Belum pernah 3 orang 
Pernah 4 orang 
Total  7 orang 

 

Beberapa subyek penelitian berdasarkan keterangan yang diperoleh 

setelah wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengaku tidak pernah 

sama sekali mendapatkan informasi berkaitan dengan ASI. Beberapa 

subyek yang mengaku tidak pernah sama sekali terpapar informasi 

mengenai ASI juga menyatakan tidak pernah memeriksakan 

kehamilannya kepada tenaga medis. Seperti subyek 02RD yang hamil 

di luar nikah sehingga membuat orang tuanya kecewa dan tidak 

memperhatikan kehamilan subyek. Subyek 02RD menyatakan baru 

mendapat informasi tentang ASI pasca persalinan. Berikut cuplikan 

kuotasinya: 
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“Iyah tetep.. Cuma saya itu hati itu ya jenenge wong tuwo iku 
yo mangkel ya (namanya orang tua itu ya sebal ya). Cuma 
tetep saya perhatikan. Cuma ndak.. ndak.. itu.. 
Iyah ini.. gak pernah saya periksakan.. Begitu saya 
periksakan langsung masuk. Langsung melahirkan.” (Wali 
subyek 02RD) 
 
Beberapa subyek juga mengaku ketika memeriksakan kehamilan ke 

tenaga medis tidak pernah sekalipun terpapar informasi mengenai ASI. 

Seperti dinyatakan berikut ini: 

“Ndak pernah.. Cuma diperiksa, dikasih obat, sudah..” 
(Kakak subyek 04NH) 
 
“Ya cuma disuntik aja.. diperiksa.. 
Eh, kok.. gak disuntik.. Diperiksa.. Dikasih obat..” (03NR, 17 
tahun) 
 
Sejumlah 4 orang dari 7 subyek mengaku baru mendapatkan 

informasi mengenai ASI pasca persalinan. Seperti diungkapkan berikut 

ini: 

“Iyah.. Ya orang banyak bicara ya ikuti aja mbak.. Gitu.. 
Ya kalau mau ke pasar itu.. Dikasih tahu..” (07SL, 20 tahun) 
 
“Waktu melahirkan..Orang tua mbak.. 
Disuruh pake ASI katanya itu biar sehat, biar anaknya nggak 
lemes. Tapi kan mau gimana lagi mbak orang anaknya nggak 
mau dipake ASI.” (09MD, 20 tahun) 
 
Subyek 01MR pernah mendapatkan informasi mengenai perawatan 

payudara dari ibunya semasa kehamilannya pada trimester akhir. 

Berikut adalah cuplikan kuotasi keterangan ibu subyek: 

“Ndak pernah (dipijat payudaranya semasa kehamilan).. Ya 
waktu kalau mandi-mandi biasa waktu hamil tua itu biasanya 
saya suruh untuk.. Pentilnya itu saya suruh untuk dibuka-
buka gini lho.. (memperagakan seperti mengurut puting susu 
ke arah belakang, seperti sedang membuka puting) 
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Dibersihkan.. Ya biar air anu.. Air susunya biar banyak gitu 
lho.. 
Ya kadang-kadang itu ya saya suruh, ‘Pentile anu.. 
Diberseni.’ Kadang-kadang dibersihin sama koton (cotton) 
sama air hangat gitu lho. Dibersih-bersihkan gitu pentilnya 
itu. Waktu masih hamil dulu.” (Ibu Subyek 01MR) 

 
5.3.3.2 Sumber Informasi Mengenai ASI 

Sumber informasi mengenai ASI berperan penting terhadap 

keterpaparan subyek mengenai informasi berkaitan dengan ASI. 

Sedangkan informasi yang diperoleh oleh subyek penelitian berasal dari 

sumber yang berbeda-beda. Berikut uraian rinci pada tabel 5.11: 

Tabel 5.11 Sumber informasi subyek penelitian mengenai ASI 
   
Sumber informasi Jumlah 

Orang tua/keluarga 3 orang 
Tetangga/lingkungan 1 orang 
Tidak ada 3 orang 
Total 7 orang 

 

Keluarga, baik itu orang tua kandung maupun kerabat, memiliki 

peranan sebagai sumber informasi bagi 3 dari 4 subyek yang pernah 

terpapar informasi berkaitan dengan ASI. Hal ini seperti disampaikan 

oleh subyek penelitian: 

“Waktu itu. Udah lahiran. 
Ya Tante itu..” (02RD, 17 tahun) 
 
“Waktu melahirkan.. 
Orang tua mbak..” (09MD, 20 tahun) 
 

5.3.3.3 Bentuk Informasi 

Beragamnya sumber informasi subyek penelitian mengenai ASI 

juga mempengaruhi kualitas informasi yang diperoleh oleh subyek 
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penelitian. Bentuk informasi yang diperoleh subyek penelitian di 

antaranya adalah seperti yang dapat dilihat pada tabel 5.12: 

Tabel 5.12 Bentuk informasi yang diterima subyek penelitian 
 
Bentuk informasi Jumlah 

ASI eksklusif merupakan ASI yang 
diberikan mulai usia 0-6 bulan 

1 orang 

ASI harus diberikan agar bayi tumbuh 
sehat dan kuat 

3 orang 

Tidak tahu 3 orang 
Total 7 orang 

 

Berikut adalah cuplikan kuotasi mengenai informasi yang diterima 

subyek penelitian berkaitan dengan ASI: 

“ASI yang diberikan mulai umur 0 sampai 6 bulan.” (01MR, 
20 tahun) 
 
“Ya disuruh ngasih ASI biar enggak gampang sakit, biar 
kuat, gitu..” (02RD, 17 tahun) 
 
“Disuruh pake ASI katanya itu biar sehat, biar anaknya 
nggak lemes. Tapi kan mau gimana lagi mbak orang anaknya 
nggak mau dipake ASI.” (09MD, 20 tahun) 
 

5.3.3.4 Reaksi Subyek Terhadap Informasi yang Diterima 

Reaksi subyek terhadap informasi yang diterima akan berkaitan 

dengan niat atau kemauan subyek untuk memberikan ASI bagi bayinya. 

Reaksi dari subyek penelitian antara lain dapat dilihat pada tabel 5.13 

berikut: 
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Tabel 5.13 Reaksi subyek terhadap informasi berkaitan dengan ASI 
 
Reaksi subyek Jumlah 

Subyek menyatakan ingin memberikan 
ASI namun terlihat kurang 
berkomitmen 

2 orang 

Subyek menyatakan ingin memberikan 
ASI 

2 orang 

Subyek tidak menunjukkan reaksi 
tertentu karena tidak pernah 
mendapatkan informasi 

3 orang 

Total 7 orang 
 

Subyek yang menyatakan ingin memberikan ASI namun terlihat 

kurang berkomitmen dengan ide pemberian ASI ini adalah subyek 

02RD yang memang masih berusia 17 tahun dan memiliki anak karena 

hamil di luar nikah. Subyek tersebut dinilai belum siap untuk memiliki 

anak. Berikut cuplikan kuotasinya: 

“Ya.. Namanya juga masih anak-anak ya.. Ya ndak bisa 
Mbak. Apalagi diajak temannya ke mana-mana. Makan.. Ya 
ndak dikontrol Mbak. Apa ya saya harus.. Ditutno anake 
(diikuti anaknya).. Njaga makanan. Ndak mungkin. Ya 
cuma kakeknya itu, ‘Wes nggak oleh nyusoni.’ 
Waktu dulu saya sempet ke Rumah sakit waktu mencret.” 
(Ibu Subyek 02RD) 
 

Selain itu adalah subyek 01MR di mana pada pernyataan dari ibu 

subyek terdapat kesan bahwa pemberian susu formula juga dikarenakan 

keadaan subyek yang harus kembali bekerja. Hal ini mengesankan 

bahwa komitmen yang dimiliki subyek dan orang terdekatnya kurang 

tinggi karena jika ibu bekerja sebenaranya tetap dapat disiasati dengan 

menyimpan ASI yang diperah selama ibu bekerja. Berikut cuplikan 

kuotasi dari pernyataan ibu subyek: 
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“Iyah sebetulnya.. Tapi berhubung ya nomer satu tidak 
keluar air teteknya. Terus nomer dua dia ya kerja.. Jadi ya 
wes bagaimana lagi, ya terpaksa.. Terpaksa kan dia nanti 
kerja ya anaknya nanti tetep minum susu formula.. Ya jadi ya 
sudah kalau teteknya ndak begitu banyak ya dikasih susu 
formula aja.ya sebetulnya ya kalau selagi anak air teteknya 
banyak ya enak minum ibunya sebetulnya..” (Ibu subyek 
01MR) 
 
Sedangkan sejumlah 3 dari 7 subyek lainnya menyatakan ingin 

memberikan ASI bagi bayinya. Berikut adalah pernyataan subyek yang 

ingin memberikan ASI setelah terpapar informasi mengenai ASI. 

“Iyah pengen.. Pengennya sampe 2 tahun kayak saya dulu.” 
(07SL, 20 tahun) 
 

Secara umum berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa akses 

informasi subyek penelitian dan orang terdekatnya sangatlah terbatas. 

Bahkan kunjungan ke pelayanan kesehatan tidak menjamin mereka 

mendapatkan informasi yang adekuat mengenai ASI. Hal ini menjadi tanda 

bahwa ASI belum menjadi prioritas yang tinggi bahkan bagi petugas 

kesehatan sendiri untuk diinformasikan pada pasien. 

5.3.4 Otonomi Pribadi (Personal Autonomy) 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti 

didapatkan bahwa otonomi pribadi subyek penelitian mengenai pemberian 

ASI dapat diidentifikasi berdasar aspek berikut: 

5.3.4.1 Adanya Anjuran Pemberian Susu Formula dan MP-ASI Dini 

Mayoritas subyek penelitian mengaku pernah mendapatkan anjuran 

untuk memberikan susu formula dan MP-ASI dini pada masa 

pemberian ASI eksklusif. Pemberian susu formula dan MP-ASI dini 
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dinyatakan subyek berasal dari sumber yang beragam. Bahkan terdapat 

peran orang terdekat yang menganjurkan pemberian asupan lain selain 

ASI bagi bayi. Berikut uraian rinci pada tabel 5.14: 

Tabel 5.14 Anjuran pemberian susu formula dan MP-ASI dini pada 
subyek penelitian  

 
Subyek 

 

Perlakuan 

Anjuran 

memberi 

susu formula 

Oleh Anjuran 

memberi 

MP-ASI dini 

Oleh 

01MR  Ibu - - 
02RD  Kakek  Tetangga 
03NR  Bidan  Orang tua 
04NH - -  Ibu 
06KR  Bidan  Orang tua 
07SL 

 Inisiatif 
sendiri  Ibu 

09MD 
 Suami  

 Ibu & 
Mertua 

 

Seluruh subyek penelitian adalah non-ASI eksklusif, di mana pada 

masa 6 bulan pertama kehidupannya bayi pernah diberi susu formula 

ataupun MP-ASI dini. Pemberian MP-ASI dini terjadi pada bayi yang 

berasal dari keluarga dengan latar belakang etnis Madura. Sedangkan 

keluarga dengan latar belakang etnis Jawa walau menerima anjuran 

untuk memberikan MP-ASI dini namun tidak dilakukan, hanya 

memberikan susu formula sebelum bayi berusia 6 bulan. 

Subyek 02RD pernah mendapatkan anjuran untuk memberikan 

pisang pada bayinya namun keluarga, yang memiliki latar belakang 

kader posyandu, tidak mengijinkan. Namun bayi diberi susu formula 

karena subyek tidak bisa mengontrol asupan makanannya yang 
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dipercaya dapat mempengaruhi kualitas keluaran ASI. Berikut adalah 

cuplikan kuotasi mengenai anjuran pemberian susu formula dan MP-

ASI dini: 

“Ada yang disuruh ngasih pisang.. Itu tetangga-tetangga itu. 
Tapi sama nenek nggak boleh.” (02RD, 17 tahun) 
 
“Ndak.. Ndak boleh (menyusui) sama kakeknya. Ya itu Mbak. 
Makannya itu lho nggak bisa menjaga itu kan. Anak-anak 
ya.. Jadi makan nasi pake Indomie kasih cabe, bakso 
sambelnya banyak.. Jadi kan ini mencret. (menunjuk ke 
bayi)” (Ibu Subyek 02RD) 
 

Subyek 01MR, 03NR dan 06KR mendapatkan susu formula dari 

tenaga medis baik ketika masih di tempat persalinan hingga penyediaan 

stok susu formula oleh tenaga medis yang menangani. Berikut adalah 

cuplikan kuotasinya: 

“Iyah.. Anu! Masih di sana.. Masih di Rumah Sakit aja sudah 
dikasih susu formula.. Dibantu susu formula soalnya kan air 
teteknya belum keluar.. anaknya kan sudah minta minum. 
Jadi saya kasih susu formula di sana.. 
Jadi mulai lahir anaknya sudah anu.. Sudah dikasih susu 
formula..” (Ibu Subyek 01MR) 
 
“Iyah.. Pertama dari bidannya terus sama suami juga (yang 
menganjurkan pemberian susu formula).” (06KR, 20 tahun) 
 

Sedangkan subyek 04NH, 07SL, dan 09MD pernah dianjurkan 

memberikan MP-ASI dini. Berikut cuplikan kuotasinya: 

“Ya, dikasih pisang.. 
Iyah memang tradisinya kayak gitu.” (04NH, 19 tahun) 
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5.3.4.2 Sikap Ibu Terhadap Ide Pemberian Susu Formula dan MP-ASI 

Dini 

Sikap ibu terhadap ide pemberian susu formula dan MP-ASI dini 

umumnya menerima. Sebab itu maka tidak ada satu pun dari subyek 

penelitian yang memberikan ASI eksklusif. Pemberian susu formula 

pada beberapa bayi dari subyek yang mengalami kesulitan karena ASI 

tidak keluar adalah dengan dalih supaya tetap adanya asupan yang 

masuk dalam tubuh bayi. Berikut cuplikan kuotasinya: 

“Ya mau gimana lagi mbak.. Orang ininya (anak) udah 
nggak mau.. 
Ya kalau orang tua dari suami sama ibu saya sendiri ya 
harus dipaksa gitu.. Sampe besar, sampe 2 tahun.. Kan 
anaknya udah nggak mau, mau gimana lagi? Terpaksa 
gitu..” (07SL, 20 tahun) 
 
“Disuruh pake ASI katanya itu biar sehat, biar anaknya 
nggak lemes. Tapi kan mau gimana lagi mbak orang 
anaknya nggak mau dipake ASI. 
He’em.. Kan kasihan kan kalau nggak pake ASI terus nggak 
dikasih susu formula kan kasihan..” (09MD, 20 tahun) 
 
Subyek 09MD walaupun pada akhirnya mengganti asupan bagi 

bayinya dengan susu formula, pernah menolak memberikan MP-ASI 

dini bagi bayinya ketika disarankan oleh orang tua dan mertuanya. 

Berikut cuplikan kuotasinya: 

“Sempet dikasih pisang tapi itu mbak, apa.. Langsung jadi 
muntah gitu lho.. Mungkin pisangnya terlalu kasar. Jadinya 
nggak habis gitu lho mbak. Perutnya itu lho, kembung. Pas 
dibawa ke itu.. Ke bidan, katanya itu lho mbak infeksi 
lambung.. 
Ya pas di rumah (rumah orang tua di Madura) itu mbak.. 
Disuruh ngasih pisang. Ya saya pura-pura bawa anaknya 
jalan-jalan sambil ngasih makan. Pas saya buang mbak 
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pisangnya. Kan nggak ada yang ngelihat. Terus pas pulang 
bilang kalau habis sudah.” (09MD, 20 tahun) 
 
Hanya subyek 09MD yang menunjukkan upaya untuk menentang 

terhadap ide pemberian MP-ASI dini yang memang banyak dilakukan 

oleh orang dengan etnis Madura karena anaknya menderita infeksi 

lambung setelah dibberi pisang. Namun subyek tidak dapat menolak 

ketika mertuanya memaksakan untuk memberikan pisang bagi bayinya. 

Berikut cuplikan kuotasinya: 

“Ya kan masalahnya itu mbak.. Kasihan.. Kan anaknya 
masih kecil dipaksa dikasih itu.. Dikasih pisang. Kan 
katanya dokter kan bayi boleh makan kan kalau udah umur 
6 bulan. Dipaksa mbak.. Dibilangin.. Pancet mbak dikasih 
makan juga.. Saya kan itu mbak, kan kesel.. Soalnya kan ya 
namanya anak pertama lho mbak.. Kasihan..” (09MD, 20 
tahun) 

Selain subyek 09MD, subyek lainnya dengan latar belakang etnis 

Madura tidak keberatan ketika anaknya diberikan pisang sebagai MP-

ASI dini karena menganggap bagian dari budaya dan supaya anak 

kenyang dan tidak rewel. Berikut cuplikan kuotasinya. 

“Iyah. Dikasih (pisang dihaluskan).. Umur.. Sebulan. Biar 
sehat. Kurang.. Kurang kenyang..” (04NH, 19 tahun) 

“Iyah.. Pernah, waktu bayi dikasih pisang.. Umur.. waktu 
lahir. Ya gak papa.. Cuma disuruh makan aja. Keluar 
(ASInya).. Cuma diberi pisang.. Iyah, orang Madura 
memang kayak gitu..” (03NR, 17 tahun) 

Otonomi pribadi subyek penelitian berdasarkan hasil penelitian dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek di atas dapat disimpulkan masih 

tergolong rendah. Hal ini masih berkaitan erat dengan rendahnya informasi 
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yang adekuat mengenai ASI yang tidak didapatkan oleh subyek penelitian 

sehingga tidak timbul niatan yang tinggi dalam diri subyek penelitian yang 

mempengaruhi otoritasnya dalam mengambil keputusan untuk memberikan 

ASI. Subyek penelitian yang mayoritas tinggal bersama keluarga besarnya 

juga menjadikan otonominya berkurang karena banyaknya campur tangan 

dan pendapat orang lain di sekitar subyek penelitian. 

5.3.5 Situasi (Action Situation) 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti 

didapatkan bahwa situasi yang dihadapi subyek penelitian ketika berupaya 

memberikan ASI dapat diidentifikasi berdasar aspek berikut: 

5.3.5.1 Kendala yang Dihadapi Ibu Ketika Memberikan ASI 

Beberapa subyek penelitian mengalami kondisi yang menghambat 

mereka untuk memberikan ASI bagi bayinya. Terdapat dua subyek 

penelitian yang tidak mengalami kendala tertentu dalam pemberian ASI 

namun ber-mindset susu formula. Berikut adalah uraian rincinya pada 

tabel 5.15: 

Tabel 5.15 Situasi yang dihadapi subyek dalam pemberian ASI 

Situasi yang dihadapi Bentuk kendala Jumlah 

Terdapat kondisi yang 
memaksa menghentikan 
pemberian ASI 

ASI tidak lancar 2 orang 
Puting tidak protaktil 
(rata) 

1 orang 

Anak menunjukkan 
gejala alergi setelah ibu 
makan ikan “Talang” 

1 orang 

Tidak terdapat kondisi yang 
memaksa menghentikan 
pemberian ASI 

Subyek kurang 
berkomitmen dalam 
pemberian ASI 

1 orang 

Tidak terdapat kendala 2 orang 
Total 7 orang 
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Dua orang subyek yaitu subyek 01MR dan 06KR mengalami 

kondisi ASI yang tidak lancar sejak awal melahirkan sehingga tidak 

dapat memberikan ASI bagi bayinya. Subyek 01MR juga harus kembali 

bekerja setelah 2 minggu pasca persalinan. Hal ini juga dianggap 

menguatkan untuk menjadi alasan bagi subyek 01MR untuk tidak 

memberikan ASI bagi bayinya. Berikut cuplikan kuotasinya: 

“Sempet pengin.. Menyusui sendiri.. Hehe. Ndak keluar.. 
Ndak neteki..” (01MR, 20 tahun) 
 
“Iyah sebetulnya.. Tapi berhubung ya nomer satu tidak 
keluar air teteknya. Terus nomer dua dia ya kerja.. Jadi ya 
wes bagaimana lagi, ya terpaksa.. Terpaksa kan dia nanti 
kerja ya anaknya nanti tetep minum susu formula.. Ya jadi ya 
sudah kalau teteknya ndak begitu banyak ya dikasih susu 
formula aja. Ya sebetulnya ya kalau selagi anak air teteknya 
banyak ya enak minum ibunya sebetulnya..” (Ibu subyek 
01MR) 
 
“Ya.. Satu nggak.. Nggak.. Apa itu.. Nggak keluar air 
susunya. Terus dipake susu botol aja.. Terus sampe 
sekarang.” (06KR, 20 tahun) 
 

Subyek 07SL berkeinginan untuk memberikan ASI hingga anak 

berusia 2 tahun. Namun mengalami kesulitan karena putingnya yang 

tidak protaktil atau rata sehingga memaksa subyek menghentikan 

pemberian ASI karena anak mengalami sariawan dan puting buatan 

yang digunakannya bertekstur agak kasar sehingga anak kesusahan. 

Pemberian ASI dihentikan sementara ketika bayi mengalami sariawan 

dan diganti dengan susu formula, ketika diberikan kembali produksi 

susu sudah berkurang dan tidak lancar. 
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“Sempet susah itu pas anaknya sariawan itu mbak. Pake 
puting buatan itu kan terlalu keras. Terlalu keras gitu kurang 
lemot buat anak seumur itu. Jadi mungkin kesusahan. Sakit 
gitu kan. Jadi sempet berhenti semingguan. Pas semingguan 
sudah sembuh saya coba lagi tapi sudah gak lancar.” (Suami 
subyek 07SL) 
 
“Iyah masalah puting rata sama ASI ndak lancar itu mbak. 
Ndak bisa lancar mbak..” (07SL, 20 tahun) 
 
Sedangkan subyek 09MD mengaku sang anak sempat mengalami 

gejala alergi yang menyebabkan subyek harus berhenti memberikan 

ASI selama beberapa saat dan digantikan dengan susu formula. Ketika 

dicoba kembali memberikan ASInya, anak menolak. Berikut cuplikan 

kuotasinya: 

“Nggak bisa mbak.. Kasihan.. Kasihan muntah terus.. 
Dikasih lagi, dikasih lagi, muntah lagi mbak. Pas keluar itu 
mbak, apa namanya.. Mencret, sampe mencret.. Pas keluar 
bintik-bintik merah itu lho mbak.. Apa.. Ya gara-gara itu.. 
Makan Talang itu.. Ikan Talang itu.. Pas langsung itu. 
He’eh.. Kalau diminum itu ya mbak ya (ASI) disemprot lagi 
keluar.. Ndak mau.. Panas itu mbak air susunya itu..” 
(09MD, 20 tahun) 
 
 Subyek 02RD menunjukkan komitmen yang rendah terhadap 

upaya pemberian ASI bagi bayinya. Hal ini terlihat dari 

ketidakmampuan subyek untuk menjaga asupan makanannya yang 

menyebabkan orang terdekat subyek meminta subyek untuk berhenti 

menyusui bayinya karena si bayi pernah mengalami diare yang 

dipercaya karena subyek makan sembarangan. Berikut adalah cuplikan 

kuotasinya: 

“Ndak.. Ndak boleh (menyusui) sama kakeknya. Ya itu Mbak. 
Makannya itu lho nggak bisa menjaga itu kan. Anak-anak 
ya.. Jadi makan nasi pake Indomie kasih cabe, bakso 
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sambelnya banyak.. Jadi kan ini mencret. (menunjuk ke 
bayi)” (Ibu Subyek 02RD) 
 

Keterbatasan subyek karena situasi maupun kondisi subyek sejatinya 

adalah hal-hal yang dapat diatasi jika subyek memiliki pengetahuan yang 

mencukupi. Karena rendahnya pengetahuan subyek mengenai ASI maka 

rendah pula lah kesadaran, niat, dan upaya dari dalam diri subyek untuk 

berjuang memberikan ASI bagi bayinya. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

6.1 Karakteristik Ibu dengan Usia di Bawah 20 Tahun 

Ibu dengan usia di bawah 20 tahun memiliki karakteristik yang khas. 

Berdasarkan usia pernikahan, lama pernikahan mereka rata-rata adalah 2 

tahun dengan jumlah anak 1. Usia melahirkan anak pertama berkisar antara 

usia 16 hingga 19 tahun sehingga saat dilakukan penelitian beberapa subyek 

sudah berusia 20 tahun karena usia bayi rata-rata juga sudah hampir atau 

telah menginjak 12 bulan. 

Status pendidikan subyek penelitian dikategorikan cenderung rendah 

dengan pendidikan terakhir yang tidak satupun menempuh pendidikan 

perguruan tinggi. Pendidikan tertinggi subyek penelitian adalah SMA dan 

terendah SD. Hal ini juga terjadi pada suami subyek sehingga tidak 

mengherankan bahwa keluarga subyek juga merupakan keluarga dengan 

tingkat ekonomi yang rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat 

pendapatan keluarga yang rata-rata di bawah nilai UMK untuk wilayah 

Surabaya yaitu di bawah bilangan Rp 2.200.000,-. Hanya subyek 01MR dan 

09MD yang memiliki penghasilan gabungan di atas nilai UMK. 

Sejumlah 6 dari 7 subyek penelitian tidak bekerja dan menjadi ibu 

rumah tangga kecuali subyek 01MR. Sehingga tidak terdapat kondisi 

eksternal yang memaksa dan mempengaruhi pemberian ASI bagi sebagian 

besar subyek penelitian dengan tidak bekerjanya ibu. Sejumlah 5 dari 7 
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subyek berasal dari etnis Madura sedangkan 2 sisanya berasal dari etnis 

Jawa. 

Kepemilikan tempat tinggal bagi sebagian subyek penelitian merupakan 

rumah pribadi sedang sebagian lain adalah rumah sewa. Sedangkan tipe 

keluarga subyek penelitian rata-rata adalah tipe keluarga besar atau extended 

family dan hanya 2 subyek yang memiliki tipe keluarga inti atau nuclear 

family. Bentuk tipe keluarga ini diasumsikan berhubungan dengan tingkat 

kemandirian subyek karena didapatkan di lapangan bahwa subyek yang 

bertipe keluarga besar umumnya menunjukkan ketergantungan kepada 

keluarganya. Berbeda dengan subyek dengan tipe keluarga inti yang 

menunjukkan kemandirian bersama suaminya. 

 

6.2 Niat (Behavior Intention) 

Niat sangat erat dikaitkan dengan perilaku dan perubahan perilaku pada 

khususnya. Tidak hanya teori yang dikemukakan oleh Snehendu B. Kar 

yang memasukkan niat dalam unsur perilaku. Theory of Reasoned Action 

(TRA) dan pengembangannya Theory of Planned Behavior (TPB) bahkan 

mengasumsikan bahwa niat merupakan prediktor terbaik bagi perubahan 

perilaku seseorang yang ditentukan oleh sikap terhadap suatu perilaku 

(Glanz et al., 2008). 

Sedangkan berdasarkan teori perubahan perilaku The Precaution 

Adoption Process Model (PAPM) diperoleh bahwa tahapan hingga subyek 

menentukan sikap terhadap suatu perilaku dimulai dengan tidak tahu tentang 
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suatu isu yang akan berkembang menjadi tidak terikat dengan isu. Setelah 

tahapan tersebut seseorang baru akan memasuki tahapan untuk memilih 

memutuskan sikapnya untuk mempraktikkan atau tidak suatu perilaku. 

Berdasarkan data hasil penelitian terlihat bahwa subyek penelitian tidak 

mengetahui isu mengenai ASI maupun ASI eksklusif, maka hal yang wajar 

apabila ditemukan tidak ada satupun dari subyek yang memilih untuk 

memberikan ASI eksklusif bagi bayinya. 

Seorang subyek dapat menyebutkan bahwa ASI eksklusif adalah 

pemberian ASI bagi bayi dari usia 0 hingga 6 bulan. Namun informasi ini 

didapatkan hanya sepenggal dan sebatas definisi secara umum sehingga 

tidak tergolong informasi yang adekuat. Sehingga ketika dihadapkan pada 

situasi yang tidak mendukung pemberian ASI seperti tidak keluarnya 

produksi susu ibu, subyek tidak mengetahui hal yang harus dilakukan. 

Subyek ini memilih untuk berhenti memberikan ASI karena ASI yang 

diproduksi tidak keluar dengan lancar. 

Subyek melakukan berbagai upaya seperti meminum jamu dan 

melakukan ritual adat yang dipercaya dapat membantu melancarkan ASI. 

Padahal berdasarkan teori, pemberian ASI sangat berkaitan dengan aspek 

emosional sang ibu dengan hubungannya terhadap produksi hormon 

oksitosin yang bertugas untuk merangsang mengalirnya ASI dari alveoli 

menuju duktus/saluran hingga ke puting payudara ibu (WHO, 2009). 

Subyek yang mengalami kesulitan karena tidak lancarnya produksi ASI 

harus mencari dan mengetahui cara mengatasi kesulitan ini dengan berusaha 
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menempatkan diri agar dapat tenang sehingga ASI dapat lancar diproduksi. 

Hormon oksitosin sendiri dapat dirangsang dengan berbagai cara seperti 

merangsang puting payudara, memijat payudara, dan pada saat yang 

bersamaan mengadakan skin-to-skin contact dengan bayi, serta melihat bayi 

untuk membangun kedekatan antara ibu dan anak (WHO,2009). 

Hanya 2 subyek dari 7 orang subyek penelitian yang masih memberikan 

ASI hingga saat dilakukannya penelitian. Namun dari kedua subyek ini pun 

ditemukan bahwa masih kuatnya mindset susu formula dalam pandangan 

mereka, yang ditunjukkan dengan adanya kecenderungan untuk memberikan 

susu formula seandainya mereka mampu secara finansial. 

 

6.3 Dukungan Sosial (Social Support) 

Dukungan sosial dipercaya juga turut berperan dalam keputusan ibu 

untuk memberikan ASI. Dykes, et al. (2003) menyatakan bahwa dukungan 

yang dibutuhkan ibu dengan usia remaja (adolescent mother) diantaranya 

adalah dukungan emosional, dukungan kepercayaan diri, dukungan 

instrumental, dukungan informasi, dan dukungan jaringan. Sedangkan 

pemberi dukungan kunci bagi ibu dengan usia remaja adalah ibu dari si ibu, 

pasangan, dan bidan atau petugas kesehatan (Dykes et al., 2003). Hal ini 

pula yang memiliki korelasi dengan tipe keluarga subyek seperti telah 

dijelaskan pada hasil. 

Subyek yang tinggal dengan keluarga besar (extended family) lazim 

menunjukkan sikap yang cenderung bergantung terhadap orang tuanya. Hal 
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ini terlihat dari kemandirian subyek untuk menjawab pertanyaan ketika 

wawancara. Pada subyek yang tinggal bersama dengan keluarga besarnya 

umumnya orang tua akan mengambil alih peran besar termasuk mengurus 

anak. 

Berdasarkan hasil catatan lapangan, individu yang tinggal bersama 

keluarga besarnya umumnya akan mencari jawaban dari orang terdekatnya 

terutama orang tua. Sehingga ditemukan pula bahwa pilihan subyek untuk 

memberikan atau tidak memberikan ASI juga besar dipengaruhi oleh 

keterlibatan orang terdekat untuk membantu memberikan dukungan kepada 

ibu dalam bentuk apapun. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar anggota keluarga 

terdekat subyek memberikan dukungan yang positif bagi subyek dengan 

memberikan perlakuan seperti memberikan pengetahuan mengenai cara 

menyusui yang benar, membantu merawat anak di rumah, mengingatkan 

untuk memberikan ASI bagi bayi, memberikan makanan bergizi bagi ibu 

menyusui, memberikan jamu/obat agar produksi ASI ibu dapat lancar. 

Hingga membelikan alat khusus seperti puting buatan dan pompa payudara 

bagi subyek yang memiliki keadaan khusus. 

Namun di lain sisi diperoleh pula kenyataan bahwa anggota keluarga 

sebagai sumber dukungan sosial bagi subyek juga tidak memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang ASI dan ASI eksklusif. Sehingga ketika 

terjadi kesulitan dalam pemberian ASI dukungan kepada subyek terkesan 

setengah-setengah. Karena pada sisi lain terdapat beberapa orang yang 
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merupakan anggota keluarga dekat subyek justru menyarankan subyek 

untuk memberikan susu formula di samping ASI. 

 

6.4 Akses Informasi (Accessibility Information) 

Akses terhadap informasi sejatinya merupakan unsur penting mengingat 

rendahnya pengetahuan ketujuh subyek penelitian ini soal ASI maupun ASI 

eksklusif. Seperti dinyatakan oleh Dykes et al. (2003) bahwa yang 

dibutuhkan ibu juga merupakan dukungan informasi dari orang-orang 

terdekatnya baik itu ibunya, suaminya, maupun bidan atau tenaga kesehatan. 

Namun pada kenyataannya ketujuh orang subyek penelitian mengaku 

tidak pernah mengakses informasi baik mengenai ASI maupun ASI 

eksklusif pada masa kehamilannya. Hal ini membuat ketujuh subyek 

penelitian berada pada stase unaware of issue berdasarkan teori perubahan 

perilaku PAPM dan tidak berpindah ke stase unengaged by issue yang akan 

mengarah pada tahapan penentuan sikap untuk mengadopsi suatu perilaku 

atau tidak. 

Beberapa subyek penelitian mendapatkan informasi justru pasca 

persalinan, yang membuat subyek tidak dapat mempersiapkan diri baik fisik 

maupun mental untuk menyusui. Padahal subyek yang mengalami situasi 

khusus seperti tidak protaktilnya puting payudara membutuhkan perawatan 

dan persiapan sebelum masa menyusui atau selama masa kehamilan, dan 

sebenarnya dapat tetap diupayakan seandainya subyek penelitian paham 
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bahwa menurut teori menyusui bukanlah pada puting namun pada payudara 

(WHO, 2009). 

Subyek penelitian yang berstatus pendidikan rata-rata rendah juga 

dinilai mempengaruhi kemauan untuk mencari informasi secara mandiri 

sehingga hal ini turut pula menghambat subyek memperkaya dirinya dengan 

informasi. 

 

6.5 Otonomi Pribadi (Personal Autonomy) 

Gunawan (2010) yang menyatakan bahwa kehamilan memang 

dianjurkan pada ibu dengan usia di atas 20 tahun yang dinilai telah matang 

secara fisik dan psikologis. Hal ini berkaitan dengan komitmen ibu terhadap 

kesehatan diri sendiri maupun bayinya. Seperti yang diuraikan oleh 

Brownell, dkk. (2002) bahwa halangan terbesar bagi ibu usia remaja (15-21 

tahun) keturunan Afrika-Amerika di Florida untuk menyusui salah satunya 

adalah kurangnya ketertarikan untuk menyusui yang menunjukkan bahwa 

rendahnya komitmen ibu dengan usia di bawah 20 tahun dalam hal 

perawatan bagi tumbuh kembang anaknya. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa otonomi pribadi yang 

dimiliki subyek juga tergolong rendah di mana hal ini sangat berpengaruh 

pada keputusan subyek memberikan ASI bagi bayinya. Semua subyek 

menuruti anjuran baik untuk memberikan susu formula maupun MP-ASI 

dini. Usia subyek yang masih muda menjadi satu penyebab rendahnya 
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otonomi pribadi subyek untuk memutuskan memberikan ASI bagi bayinya, 

selain karena budaya. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Astuti (2012) bahwa ibu remaja 

memberikan makanan tambahan pada bayinya dengan alasan sekedar ingin 

coba-coba karena banyak dari tetangganya yang juga melakukan hal yang 

sama. Selain itu aspek budaya untuk memberikan makanan tambahan sejak 

dini juga diungkapkan Astuti (2012) sebagai hambatan pemberian ASI 

eksklusif yang dialami ibu remaja dalam penelitiannya. Hal ini jelas 

menunjukkan rendahnya komitmen dan otonomi pribadi dari ibu berusia di 

bawah 20 tahun dalam perawatan tumbuh kembang bayinya. 

Seperti hasil penelitian Hartono (2012) yang menyatakan bahwa ibu 

pada kelompok usia remaja berpotensi 5 kali lebih tinggi untuk melakukan 

kunjungan antenatal kurang dari 4 kali daripada ibu dari kelompok usia 

dewasa, kunjungan antenatal beberapa subyek juga kurang dari 4 kali 

sepanjang kehamilan. Beberapa subyek bahkan mengaku mereka mengalami 

eklamsi ketika kehamilannya sehingga harus dilakukan operasi ketika 

kelahiran. 

Hal ini semakin menguatkan asumsi terhadap rendahnya komitmen 

subyek yang berusia muda ini bahkan terhadap dirinya sendiri. Sehingga 

ketika dianjurkan oleh orang lain untuk memberikan asupan lain bagi 

bayinya selain ASI saat masa ASI eksklusif, subyek penelitian cenderung 

setuju dan tidak menggunakan otoritasnya untuk memberikan yang terbaik 

bagi tumbuh kembang bayinya. 
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6.6 Situasi (Action Situation) 

Beberapa subyek penelitian mengalami situasi yang menghalangi 

mereka untuk mempraktikkan perilaku pemberian ASI bagi bayinya. Situasi 

tersebut antara lain adalah karena tidak keluarnya ASI. beberapa subyek 

mengaku ASI mereka tidak keluar sejak masa-masa awal pasca persalinan 

sehingga memaksa mereka memberikan susu formula bagi bayinya bahkan 

sejak hari pertama kehidupan bayi. Namun sejatinya menurut dr. Farapti, 

seorang narasumber ahli, ASI memang tidak keluar lancar pasca persalinan 

dan terkesan sangat sedikit namun itu normal. Hal ini senada dengan yang 

diungkapkan oleh Roesli (2007) bahwa memang ASI pada awal masa pasca 

persalinan hanya diproduksi sedikit dan bayi dapat bertahan selama 2x24 

jam tanpa asupan karena telah memiliki bekal sejak dari dalam kandungan. 

Subyek seharusnya tidak terburu-buru memberikan susu formula bagi 

bayi karena bayi dapat bertahan dengan asupan yang berasal dari dalam 

kandungan selama 2x24 jam. Di samping hal tersebut ibu dapat 

berkonsenterasi menenangkan diri agar ASI dapat lancar diproduksi. Karena 

produksi ASI sangat dipengaruhi oleh aspek emosional ibu yang akan 

berpengaruh terhadap hormon yang mempengaruhi produksi ASI yaitu 

oksitosin. Ibu dapat banyak melakukan kontak atau skin-to-skin contact 

dengan bayinya untuk merangsang produksi hormon oksitosin bagi 

kelancaran produksi ASI si ibu. Hal ini sayangnya tidak diketahui oleh 

seluruh subyek penelitian. 
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Subyek 07SL yang mengalami masalah dengan puting yang tidak 

protaktil atau rata (tidak menonjol), menurut dr. Farapti juga dapat diatasi 

dengan berbagai cara yang tersedia dengan kemajuan teknologi yang telah 

ada saat ini dan sejatinya tidak menghalangi ibu untuk tetap memberikan 

ASI bagi bayinya karena menyusui tidak hanya melibatkan puting saja 

namun keseluruhan aerola payudara ibu. Hal ini ditunjang oleh pernyataan 

Roesli (2007) bahwa puting yang tidak protaktil bukan menjadi halangan 

karena menyusu tidak pada puting melainkan pada payudara. Hal ini 

berkaitan dengan pelekatan yang benar ketika menyusui yang memang 

harus menutupi sebagian besar aerola (WHO, 2009), sehingga seharusnya 

hal tersebut tidak menjadi kendala bagi ibu. Dan ibu dapat tetap 

memberikan ASI asal pelekatan mulut bayi dengan payudara ibu terjadi 

dengan benar. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

1. Karakteristik ibu dengan usia di bawah 20 tahun cenderung memiliki 

kemiripan satu sama lain, yaitu: 

a. Rata-rata usia pernikahan  2 tahun, dengan: 

1) Termuda: 2 bulan  

2) Terlama: 4 tahun 11 bulan  

b. Jumlah anak: 1 

c. Usia melahirkan anak pertama: 

1) Termuda: 16 tahun sebanyak 1 orang 

2) Tertua: 19 tahun sebanyak 4 orang 

d. Status pendidikan: Cenderung rendah yaitu SD hingga SMA, 

tidak satupun subyek penelitian yang menempuh jenjang 

perguruan tinggi. 

e. Tingkat pendapatan: rendah yaitu di bawah UMK, hanya 2 

subyek penelitian yang memiliki pendapatan di atas nilai UMK. 

f. Pekerjaan mayoritas subyek penelitian adalah ibu rumah tangga, 

hanya 1 orang subyek yang bekerja.  

g. Suku: 

1) Madura: 5 

2) Jawa: 2 
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h. Kepemilikan tempat tinggal:  

1) Rumah sendiri: 4 

2) Sewa: 3 

i. Tipe Keluarga: 

1) Extended family (keluarga besar): 5 

2) Nuclear family (keluarga inti): 2 

2. Niat (behavior intention) subyek penelitian dilihat dari beberapa aspek 

tergolong rendah dengan tingkat pengetahuan yang juga rendah. 

3. Dukungan sosial (social support) bagi subyek penelitian berasal dari 

orang-orang terdekat subyek yaitu orang tua atau keluarga dan suami 

subyek. Dukungan sosial ini walau cenderung positif namun tergolong 

rendah karena rendahnya pula pengetahuan yang adekuat dari orang 

terdekat mengenai ASI. 

4. Akses informasi (accessibility of information) subyek penelitian juga 

tergolong rendah dan terlambat. Sebagian besar subyek mengaku tidak 

pernah mengetahui ASI maupun ASI eksklusif sejak masa kehamilan, 

hanya beberapa subyek yang mengaku mendapatkan informasi 

mengenai ASI pasca persalinan. 

5. Otonomi pribadi (personal autonomy) tergolong rendah dengan 

mayoritas subyek penelitian menuruti anjuran orang lain untuk 

memberikan susu formula maupun MP-ASI dini. 

6. Situasi (action situation) yang dihadapi oleh subyek penelitian yaitu 

tidak lancarnya ASI, subyek penelitian harus kembali bekerja, puting 
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yang tidak protaktil, dan anak yang menolak ASI. Situasi tersebut 

sejatinya dapat diatasi oleh subyek, namun rendahnya pengetahuan 

subyek menghalangi niat subyek. 

 

7.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil dari penelitian ini yaitu: 

1. Peningkatan promosi kesehatan berkaitan dengan ASI dan ASI 

eksklusif pada ibu dan keluarga maupun orang terdekatnya untuk 

meningkatkan pengetahuan ibu sehingga diharapkan ibu dapat 

menumbuhkan niat untuk memberikan ASI bagi bayinya.  

2. Penguatan penerapan peraturan dan peningkatan kompetensi 

petugas kesehatan untuk memberikan pengetahuan mengenai ASI 

dan ASI eksklusif bagi calon ibu sejak masa kehamilan. Hal ini 

dapat dilakukan dengan memasukkan materi informasi mengenai 

pemberian ASI sebagai SOP bagi petugas kesehatan. 

3. Penguatan pengetahuan yang adekuat mengenai ASI dan peran 

kader sebagai ujung tombak promosi kesehatan di masyarakat selain 

petugas kesehatan. 

4. Penguatan penerapan peraturan pembatasan promosi susu formula 

di unit pelayanan medis maupun di media massa untuk merubah 

mindset susu formula yang masih banyak terjadi di masyarakat. 
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5. Penguatan penerapan peraturan 10 Langkah Keberhasilan Menyusui 

di fasilitas kesehatan yang dicanangkan pada Pekan ASI Sedunia 

tahun 2010. 
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permintaan izin dan pemberian penjelasan kepada Kepala Puskesmas atau yang 
mewakili mengenai penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, peneliti akan 
melakukan pencarian subyek penelitian sesuai dengan kriteria yang telah 
ditentukan berdasarkan data yang ada baik di Puskesmas maupun kader. Setelah 
calon subyek penelitian yang dianggap memenuhi kriteria terpilih, peneliti yang 
akan didampingi oleh asisten peneliti/penerjemah akan mendatangi calon subyek 
penelitian di kediaman dan mulai memberikan penjelasan kepada calon subyek 
penelitian mengenai maksud dan tujuan penelitian dan data apa saja yang peneliti 
butuhkan dari calon subyek penelitian. 

Selama penelitian, peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan yang 
dapat Anda jawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jawaban tersebut akan 
peneliti gunakan untuk mengidentifikasi latar belakang perilaku pemberian ASI 
eksklusif oleh ibu dengan usia di bawah 20 tahun. Selain hal tersebut peneliti juga 
akan melakukan observasi terkait cara menyusui oleh ibu. 

Manfaat dari penelitian ini adalah subyek penelitian mendapatkan 
pengetahuan mengenai ASI Eksklusif secara umum dan/atau sesuai kebutuhan, 
sehingga subyek penelitian dapat mengerti peran penting ASI eksklusif terhadap 
tumbuh kembang anak dan termotivasi untuk memberikan ASI eksklusif bagi 
bayinya. Subyek penelitian juga akan mendapatkan informasi tentang cara 
menyusui yang benar dan akan dimotivasi untuk memberikan ASI hingga anak 
berusia 2 tahun. Penelitian ini tidak memiliki risiko bahaya potensial yang dapat 
menimpa subyek penelitian. Sehingga penelitian aman bagi subyek penelitian. 
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Kesukarelaan untuk ikut dalam penelitian ini adalah tanpa paksaan. 
Apabila Bapak/Ibu/Saudara/Saudari memutuskan untuk ikut, 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari juga bebas untuk mengundurkan diri/berubah pikiran  
setiap saat tanpa dikenai denda atau sanksi apapun. Apabila 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tidak bersedia untuk berpartisipasi maka 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tetap dapat beraktifitas seperti biasanya. 

Sebagai bentuk penghargaan dari peneliti, peneliti akan memberikan 
apresiasi berupa souvenir yang akan diserahkan setelah penelitian berakhir. 
Demikian permohonan dari Saya, atas bantuan dan partisipasi Anda, Saya 
ucapkan terima kasih. 
 

Surabaya, April 2014 
Peneliti 

 
 
 

Restu Anandya Palupi 
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INFORMED CONSENT 

(SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama  : …………………………………………………………… 

Umur  : ……. Thn    L / P *) 

Pekerjaan : …………………………………………………………… 

Alamat  : ……………………………………..………………..…… 

No. tlp/hp : …………………………………………………………… 

 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Perilaku Pemberian ASI oleh Ibu dengan Usia di 

Bawah 20 Tahun di Kelurahan Sidotopo, Surabaya”. 

2. Subyek penelitian diminta untuk menjawab pertanyaan wawancara dan 

bersedia untuk diobservasi mengenai cara menyusuinya oleh peneliti yang 

akan didampingi oleh asisten peneliti/penerjemah. Estimasi waktu wawancara 

adalah 45 menit. 

3. Pengambilan data dilakukan pada 21 April 2014 sampai 20 Mei  2014 atau 

sesuai dengan kesepakatan antara peneliti dan subyek penelitian. 

4. Tidak ada bahaya yang akan ditimbulkan jika menjadi subyek penelitian 

penelitian. 

5. Manfaat bagi subyek penelitian penelitian, antara lain: dapat memperoleh 

pengetahuan mengenai ASI Eksklusif secara umum dan/atau sesuai 

kebutuhan, mendapat informasi mengenai cara menyusui yang benar, 

mendapatkan motivasi untuk menyusui hingga anak berusia 2 tahun, dapat 

berkontribusi terhadap penurunan risiko AKI dan AKB, dan mendapat 

souvenir. 

6. Subyek penelitian penelitian memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai 

subyek penelitian karena penelitian bersifat sukarela. 
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7. Kerahasiaan data dan informasi yang diberikan oleh subyek penelitian dijamin 

oleh peneliti. 

Dan peneliti memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian 

penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari 

pihak manapun. 

Surabaya, ……………………. 2014 

Subyek Penelitian 

 

 

 

 

(…………………………..) 

Peneliti 

 

 

 

 

(Restu Anandya Palupi) 

 

Saksi 

 

 

 

(…………………………..) 

                  Wali Subyek Penelitian 

 

 

 

                (…………………………..) 

 

*) coret salah satu 
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KUESIONER DATA SUBYEK PENELITIAN 

        
No. subyek penelitian :      

 Tanggal wawancara :      
 Alamat :      
A. Istri/Ibu Menyusui             
1 Nama   

2 Tempat/Tanggal 
Lahir Tanggal   Bulan   Tahun   

3 Pendidikan Terakhir   SD / 
MI 

 SMP 
/ MTs 

  SMA 
/ SMK / 
MA 

  PT / 
Vokasi 
/ 
Sekolah 
Tinggi 

 Tidak 
Sekolah   

4 Latar Belakang 
Etnis/Suku   

5 Pekerjaan  

6 Pendapatan  Rp 2.200.000,- 
sebutkan: 

 >Rp 2.200.000,- 
sebutkan: 

7 Tanggal Pernikahan Tanggal   Bulan   Tahun   

8 Jumlah Anak   Orang         

9 Tanggal Lahir Anak 
Pertama Tanggal   Bulan   Tahun   

10 Tanggal Lahir Anak 
Terakhir Tanggal   Bulan   Tahun   

B. Suami             
11 Nama Suami   

12 Tempat/Tanggal 
Lahir Suami Tanggal   Bulan   Tahun   

13 Pendidikan Terakhir 
Suami 

  SD / 
MI 

 SMP 
/ MTs 

  SMA 
/ SMK / 
MA 

  PT /  
Sekolah 
Tinggi 

 Tidak 
Sekolah   

14 Pekerjaan Suami   

15 
Latar 
Belakang/Etnis 
Suami  
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16 Pendapatan Suami   Rp 2.200.000,- 
sebutkan: 

  >Rp 2.200.000,- 
sebutkan: 

17 Tempat Tinggal   Rumah sendiri   Kost/Sewa 

18 Bentuk Keluarga   Nuclear family/Keluarga 
Inti 

  Extended family/Keluarga 
Besar 
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FIELD NOTE 

 

No. subyek penelitian : 
Tanggal Kunjungan : 
 
Kronologis: 
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LEMBAR OBSERVASI MENYUSUI 

 

 No. subyek penelitian: 

Nama Ibu : 

Nama Bayi : 

Tanggal Observasi : 

Usia Bayi : 

 

 
Sumber: Infant and Young Child Feeding (WHO, 2009) 

Gambar 2.2 Pelekatan yang baik dan buruk dalam mulut bayi 
 

 
Sumber: Infant and Young Child Feeding (WHO, 2009) 
Gambar 2.3 Tanda eksternal pelekatan yang baik dan buruk 

 

Tanda pemberian ASI berjalan baik: Tanda adanya kesulitan: 

UMUM  
Ibu: Ibu: 
 Ibu terlihat sehat  Ibu terlihat sakit atau depresi 
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 Ibu relaks dan nyaman  Ibu terlihat tegang dan tidak nyaman 
 Tanda ikatan antara ibu dan bayi  Tidak ada kontak mata ibu/bayi 
Bayi: Bayi: 
 Bayi terlihat sehat  Bayi terlihat ngantuk dan sakit 
 Bayi tenang dan relaks  Bayi lelah atau menangis 
 Bayi melakukan rooting dan meraih 
payudara ketika haus 

 Bayi tidak meraih payudara ataupun 
rooting 

PAYUDARA  
 Payudara terlihat sehat  Payudara terlihat merah, bengkak, 

atau sakit/luka 
 Tidak ada rasa sakit atau 
ketidaknyamanan 

 Payudara atau puting sakit 

 Payudara terdukung/tertopang baik 
dengan jari jauh dari putting 

 Payudara dipegang dengan jari pada 
aerola 

 Puting menonjol, protractile  Puting rata, tidak protractile 
POSISI BAYI  
 Kepala dan badan bayi sejajar  Leher dan kepala bayi membelit 

ketika menyusu 
 Bayi dipegang dekat dengan badan ibu  Bayi tidak dipegang dekat 
 Seluruh badan bayi tersokong  Bayi tersokong oleh kepala dan leher 
 Bayi mendekati payudara, hidung 
berlawanan dengan puting  

 Bayi mendekati payudara, bibir yang 
lebih rendah pada putting 

PELEKATAN BAYI  
 Lebih banyak aerola terlihat di atas 
bibir bagian atas bayi 

 Lebih banyak aerola terlihat di 
bawah bibir bagian bawah 

 Mulut bayi terbuka lebar  Mulut bayi tidak terbuka lebar 
 Bibir yang lebih rendah terlipat keluar  Bibir menunjuk ke depan atau 

berbalik 
 Dagu bayi menyentuh payudara  Dagu bayi tidak menyentuh 

payudara 
HISAPAN  
 Hisapan pelan dan dalam dengan jeda  Hisapan cepat dan dangkal 
 Pipi membulat ketika menghisap  Pipi tertarik ke dalam ketika 

menghisap 
 Bayi melepas payudara ketika selesai  Ibu menjauhkan bayi dari payudara 
 Ibu merasakan tanda refleks oxytocin  Tidak ada tanda refleks oxytocin 

yang terlihat 
Sumber: Infant and Young Child Feeding (WHO, 2009) 
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PANDUAN WAWANCARA 

BAGI IBU 

 
1. Niat: 

a. Bagaimana pendapat Ibu mengenai ASI? Bagaimana dengan ASI 
Eksklusif? 

b. Tolong ceritakan bagaimana Ibu memberikan ASI pada bayi dari usia 0-6 
bulan? 

c. Apa yang membuat Ibu berniat untuk memberikan/tidak memberikan 
ASI/ASI Eksklusif? 

d. Seberapa penting ASI/ASI Eksklusif bagi bayi/anak Ibu? 
2. Dukungan Sosial: 

e. Bagaimana sikap orang terdekat terhadap ide pemberian ASI Eksklusif 
bagi bayi? 

f. Selama memberikan ASI bagaimana peran orang terdekat (suami, ibu, 
mertua, dsb.)? 

g. Tindakan apa saja yang diberikan orang terdekat agar Ibu memberikan 
ASI Eksklusif? 

3. Akses Informasi: 
h. Pernahkah Ibu mendapat informasi mengenai ASI Eksklusif pada masa 

kehamilan? 
i. Kapan dan siapa yang memberikan informasi mengenai ASI Eksklusif? 
j. Ceritakan informasi yang Ibu dapat mengenai ASI Eksklusif selama ini? 
k. Bagaimana reaksi Ibu setelah mendapat informasi tentang ASI Eksklusif 

tersebut? 
4. Otonomi Pribadi: 

l. Pernahkah ada yang menganjurkan Ibu memberikan ASIP atau MP-ASI 
saat bayi berusia 0-6 bulan? Bagaimana sikap Ibu? 

m. Bagaimana upaya Ibu selama ini dalam memberikan ASI Eksklusif? 
5. Situasi: 

n. Bagaimana kendala yang dihadapi Ibu ketika memberikan ASI Eksklusif? 
o. Bagaimana cara Ibu mengatasi kendala yang dihadapi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERILAKU PEMBERIAN ASI.... RESTU ANANDYA PALUPI



 
 

 
 

PANDUAN WAWANCARA 

BAGI INFORMAN (SUAMI/IBU MERTUA/ORANG TUA IBU) 

 
1. Niat: 

a. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai ASI? Bagaimana dengan ASI 
Eksklusif? 

b. Tolong ceritakan bagaimana subyek penelitian (ibu) memberikan ASI 
pada bayi dari usia 0-6 bulan? 

c. Apa yang membuat subyek penelitian (ibu) berniat untuk 
memberikan/tidak memberikan ASI Eksklusif? 

d. Seberapa penting ASI Eksklusif bagi bayi/anak informan? 
2. Dukungan Sosial: 

e. Bagaimana sikap informan terhadap ide pemberian ASI Eksklusif bagi 
bayi? 

f. Selama memberikan ASI bagaimana peran informan? 
g. Tindakan apa saja yang diberikan informan agar Ibu memberikan ASI 

Eksklusif? 
3. Akses Informasi: 

h. Pernahkah subyek penelitian mendapat informasi mengenai ASI 
Eksklusif? 

i. Kapan dan siapa yang memberikan informasi mengenai ASI Eksklusif? 
j. Ceritakan informasi yang subyek penelitian dapat mengenai ASI Eksklusif 

selama ini? 
k. Bagaimana reaksi subyek penelitian setelah mendapat informasi tentang 

ASI Eksklusif tersebut? 
4. Otonomi Pribadi: 

l. Pernahkah ada yang menganjurkan subyek penelitian memberikan ASIP 
atau MP-ASI saat bayi berusia 0-6 bulan? Bagaimana sikap subyek 
penelitian? 

m. Bagaimana upaya subyek penelitian selama ini dalam memberikan ASI 
Eksklusif? 

5. Situasi: 
n. Bagaimana kendala yang dihadapi subyek penelitian ketika memberikan 

ASI Eksklusif? 
o. Bagaimana cara subyek penelitian mengatasi kendala yang dihadapi? 
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Matriks Hasil Wawancara Mendalam 

Faktor Aspek 
Hasil 

040514-01MR 060514-02RD 200514-03NR 210514-04NH 170614-06KR 170614-07SL 220614-09MD 

Data Singkat 

Non ASI 
Eksklusif 
(susu formula 
mulai saat 
dilahirkan) 

Non ASI 
Eksklusif 
(susu formula 
usia 3 bulan) 
 
 

Non ASI 
Eksklusif 
(susu formula 
usia 1 bulan) 
 
 

Non ASI 
Eksklusif 
(MP-ASI 
dini—pisang 
dihaluskan) 
 

Non ASI 
Eksklusif 
(susu formula 
mulai saat 
dilahirkan) 
 

Non ASI 
Eksklusif 
(susu formula 
saat usia 2 
bulan) 
 

Non ASI 
Eksklusif 
(susu formula 
mulai saat 
dilahirkan) 
 

Berhenti 
memberikan 
ASI 

Berhenti 
memberikan 
ASI 

Masih 
memberikan 
ASI 

Masih 
memberikan 
ASI 

Berhenti 
memberikan 
ASI 

Berhenti 
memberikan 
ASI 

Berhenti 
memberikan 
ASI 

Usia: 20 th 17 th 17 th 19 th 20 th 20 th 20 th 
Usia Anak: 
11 bulan 

 
6 bulan 

 
6 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
10 bulan 

 
12 bulan 

Pemeriksaan 
kehamilan oleh 
dokter 
kandungan. 
Kelahiran 
dibantu bidan 
swasta. 

Pemeriksaan 
kehamilan dan 
kelahiran oleh 
bidan swasta. 

Pemeriksaan 
kehamilan dan 
persalinan oleh 
bidan swasta. 

Pemeriksaan 
kehamilan dan 
persalinan oleh 
bidan swasta di 
Madura. 

Pemeriksaan 
kehamilan dan 
persalinan oleh 
bidan swasta. 

Pemeriksaan 
kehamilan dan 
persalinan oleh 
dokter 
kandungan. 
 

Pemeriksaan 
kehamilan dan 
persalinan oleh 
bidan 
puskesmas. 

Behavior 

intention 

(Niat) 

Pengertian 
ASI 

Subyek 
menjelaskan 
bahwa ASI 
adalah Air 
Susu Ibu tanpa 
dapat 
menjelaskan 

Subyek 
menjelaskan 
bahwa ASI 
adalah susu 
untuk bayi 
yang dapat 
membuat bayi 

Subyek tidak 
paham sama 
sekali 
mengenai ASI. 
Walaupun 
awalnya 
mengaku tahu 

Subyek 
mengaku tidak 
mengetahui 
tentang ASI 
dan tidak 
paham sama 
sekali tentang 

Subyek 
mengaku tidak 
mengetahui 
tentang ASI 
dan tidak 
paham sama 
sekali tentang 

Subyek 
menyatakan 
bahwa ASI 
merupakan 
makanan 
terbaik bagi 
bayi. 

Subyek 
menyatakan 
bahwa ASI 
lebih baik dari 
pada susu 
formula untuk 
bayinya. 
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Faktor Aspek 
Hasil 

040514-01MR 060514-02RD 200514-03NR 210514-04NH 170614-06KR 170614-07SL 220614-09MD 

lebih lanjut. menjadi kuat. ketika 
ditanyakan 
pengertian 
ASI, subyek 
tidak dapat 
menjawab 
(terkesan asal 
menjawab). 

ASI. ASI 

 Pengertian 
ASI 
Eksklusif 

Subyek dapat 
menjelaskan 
secara singkat 
definisi ASI 
eksklusif 
sebagai ASI 
yang diberikan 
pada bayi 
mulai usia 0-6 
bulan. 

Subyek tidak 
paham 
mengenai ASI 
eksklusif dan 
menjelaskan 
bahwa ASI 
eksklusif 
adalah ASI 
yang berasal 
dari ibu si bayi 
sendiri. 

Subyek juga 
tidak paham 
mengenai ASI 
Eksklusif. 
Walau 
mengaku 
pernah 
mendengar 
dari orang-
orang di 
sekitarnya 
namun ketika 
ditanya tidak 
dapat 
menjelaskan 
apa yang 
dimaksud 
dengan ASI 
Eksklusif (juga 
terkesan asal 
menjawab). 

Subyek juga 
tidak paham 
mengenai ASI 
Eksklusif 

Subyek juga 
tidak paham 
mengenai ASI 
Eksklusif 

Subyek tidak 
paham 
mengenai ASI 
Eksklusif 

Subyek tidak 
paham 
mengenai ASI 
Eksklusif 
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Faktor Aspek 
Hasil 

040514-01MR 060514-02RD 200514-03NR 210514-04NH 170614-06KR 170614-07SL 220614-09MD 

 Alasan 
memberik
an/tidak 
memberik
an ASI 

Subyek sempat 
berusaha 
memberikan 
ASI hingga 
anak berusia 2 
minggu dan 
berhenti 
karena ASI 
tidak lancar 
dan harus 
kembali 
bekerja setelah 
cuti hamil 
selama 2 
minggu. 

Subyek 
memberikan 
ASI hingga 
usia bayi 
mencapai 3 
bulan karena 
subyek 
percaya makan 
sembarangan 
akan berakibat 
pada ASI 
sehingga anak 
sempat diare 
ketika subyek 
tidak mampu 
mengontrol 
keinginan 
untuk makan 
makanan 
pedas. Subyek 
juga 
menyatakan 
bahwa sejak 
jarang 
membersihkan 
payudara dan 
ASI jarang 
keluar, subyek 
berhenti 

Subyek 
mengaku 
bahwa alasan 
memberikan 
ASI adalah 
alasan 
kesehatan. 
Namun ketika 
ditanyakan 
kepada wali 
ternyata alasan 
memberikan 
ASI karena 
tidak mampu 
membeli susu 
formula. 
Subyek juga 
memperlihatka
n 
kecenderungan 
memberikan 
susu formula 
seandainya 
mampu. 
Ditunjukkan 
dengan 
keterangan 
subyek bahwa 
akan 

Subyek 
mengaku tetap 
memberikan 
ASI karena 
kurangnya 
biaya untuk 
membelikan 
susu formula. 
Sehingga 
terlihat bahwa 
subyek masih 
berpikiran 
bahwa susu 
formula lebih 
baik bagi bayi 
dibandingkan 
ASI. 

Subyek tidak 
memberikan 
ASI karena 
sejak bayi lahir 
ASI tidak 
keluar. 

Subyek sempat 
memberikan 
ASI namun 
berhenti 
karena anak 
menolak. 
Subyek juga 
menyatakan 
bahwa dirinya 
memiliki 
kesulitan 
karena 
putingnya 
yang tidak 
menonjol 
(rata/tidak 
kontraktil). 

Subyek sempat 
memberikan 
ASI hanya 
selama 2 
minggu namun 
berhenti ketika 
subyek salah 
makan dan 
anak 
menunjukkan 
tanda alergi. 
Setelah itu 
anak tidak mau 
lagi meminum 
ASI. 
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Faktor Aspek 
Hasil 

040514-01MR 060514-02RD 200514-03NR 210514-04NH 170614-06KR 170614-07SL 220614-09MD 

memberikan 
ASI kepada 
bayinya. 

memberikan 
susu formula 
seminggu 
sekali atau 
ketika sedang 
berjalan-jalan. 

 Pentingny
a ASI 

Subyek 
mengaku 
menganggap 
ASI penting 
karena 
beranggapan 
bahwa dengan 
memberikan 
ASI ketika 
anak sakit 
maka anak 
dapat diobati 
melalui ibunya 
yg 
mengkonsumsi 
obat. 

Subyek 
menyatakan 
bahwa ASI 
penting agar 
bayi tumbuh 
kuat dan tidak 
gampang sakit. 

Subyek 
mengaku 
menganggap 
ASI penting 
dengan alasan 
supaya bayi 
sehat. 

Subyek 
mengaku ASI 
itu penting 
bagi bayinya 
dengan alasan 
supaya bayi 
sehat. 

Subyek 
mengaku ASI 
itu penting 
bagi bayi 
karena percaya 
ASI dapat 
mencerdaskan 
bayinya. 

Subyek 
mengaku ASI 
sangat penting 
bagi bayi 
karena 
beranggapan 
ketika anak 
sakit ibu dapat 
memakan 
makanan 
bergizi dan 
meminum obat 
agar anak 
sembuh 
(pengobatan 
melalui ibu). 

Subyek 
mengaku ASI 
sangat penting 
bagi bayi 
karena baik 
bagi 
pertumbuhan 
bayi 
dibandingkan 
susu formula 
dan 
beranggapan 
anak yang 
diberi ASI 
terlihat lebih 
sehat tidak 
seperti 
anaknya yang 
terlihat kurus 
karena 
meminum susu 
formula bukan 
ASI. 
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Social 

Support 

(Dukung

an Sosial) 

Sikap 
orang 
terdekat 

Subyek 
mengaku 
orang terdekat 
mendukung 
pemberian ASI 

Subyek 
mengaku 
orang terdekat 
mendukung 
pemberian ASI 

Subyek 
mengaku 
orang terdekat 
mendukung 
pemberian ASI 

Subyek 
mengaku 
orang terdekat 
mendukung 
pemberian ASI 

Subyek 
mengaku 
orang terdekat 
mendukung 
pemberian 
ASI. 
 
Namun 
menurut 
keterangan 
subyek justru 
suami yang 
menyuruh 
memberi susu 
formula 
supaya tidak 
mengganggu 
ibunya. 

Subyek 
mengaku 
orang terdekat 
mendukung 
pemberian ASI 

Subyek 
mengaku 
orang terdekat 
mendukung 
pemberian ASI 
 
Namun subyek 
kemudian juga 
mengaku 
bahwa suami 
tidak terlalu 
menuntut 
untuk 
memberikan 
ASI. 

 Peran 
orang 
terdekat 

Ibu Subyek 
mengajarkan 
subyek cara 
memberikan 
ASI yang 
benar kepada 
bayinya. Ibu 
subyek juga 
mengajarkan 
perawatan 
payudara sejak 

Subyek 
mengaku 
bahwa tante 
subyek yang 
tinggal 
berseberangan 
dengan subyek 
lah yang sering 
mengingatkan 
subyek untuk 
memberikan 

Ibu Subyek 
mengajarkan 
subyek cara 
memberikan 
ASI kepada 
anaknya 

Ibu subyek 
mengajarkan 
subyek cara 
memberikan 
ASI kepada 
bayinya 

Ibu subyek 
mengajarkan 
subyek cara 
memberikan 
ASI kepada 
bayinya 

Suami subyek 
mencari 
informasi 
mengenai 
solusi 
permasalahan 
dari istrinya 
yang 
putingnya 
tidak 
menonjol. 

Suami 
memberikan 
dukungan dan 
dorongan serta 
mengingatkan 
subyek untuk 
memberikan 
ASI bagi 
bayinya. 
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menjelang 
kelahiran 
dengan 
menyuruh 
subyek 
membersihkan 
payudaranya 
ketika mandi. 
Pasca 
kelahiran, ibu 
subyek juga 
menyuruh 
subyek untuk 
mandi 
wuwung yang 
dipercaya 
dapat 
melancarkan 
ASI. 

ASI untuk 
bayinya. 
 
Ibu subyek 
juga 
mengajarkan 
subyek 
mengenai cara 
pemberian ASI 
yang benar. 
Ibu dan tante 
subyek 
melarang 
subyek makan 
sembarangan 
karena 
beranggapan 
akan 
mempengaruhi 
keluaran 
produksi ASI 
dan berakibat 
buruk terhadap 
bayi. 
 
Nenek subyek 
yang 
merupakan 
kader 

 
Suami subyek 
juga 
memberikan 
dukungan agar 
subyek tetap 
memberikan 
ASI.  
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posyandu juga 
melarang 
subyek 
memberikan 
MP-ASI dini 
bagi bayi. 

 Tindakan 
yang 
diberikan 

Ibu subyek 
memberikan 
jamu untuk 
memperlancar 
ASI dan 
memberikan 
sayuran serta 
kacang yang 
dipercaya 
dapat 
melancarkan 
ASI. obat 
pelancar ASI 
juga sempat 
diberikan 
kepada subyek 
oleh ibu 
subyek dengan 
rekomendasi 
dokter. 

Ibu subyek 
berusaha 
mengontrol 
asupan subyek 
dan 
memberikan 
sayur-sayuran 
dan makanan 
bergizi selama 
kehamilan 
maupun pasca 
persalinan. 

Suami subyek 
membantu 
menggendong 
anak ketika di 
rumah. 
 
Ibu subyek 
membelikan 
jamu untuk 
membantu 
melancarkan 
ASI. 

Suami subyek 
membantu 
subyek 
merawat anak 
ketika di 
rumah. 
 
Keluarga 
memberikan 
jamu selama 
40 hari setelah 
melahirkan. 

Ibu subyek 
membelikan 
jamu setelah 
subyek 
melahirkan 
hingga usia 40 
hari. 
 
Keluarga juga 
memberikan 
asupan sayuran 
dan buah agar 
ASI keluar 
namun 
hasilnya nihil. 

Suami subyek 
membelikan 
puting buatan 
agar istrinya 
terus 
memberikan 
ASI. Suami 
juga 
membelikan 
pompa 
payudara agar 
istrinya dapat 
tetap 
memberikan 
ASI bagi 
bayinya. 
Suami 
membelikan 
makanan 
bergizi seperti 
sayur-sayuran 
agar ASI 
istrinya lancar. 

Orang terdekat 
tidak 
memberikan 
tindakan/perla
kuan khusus 
berkaitan 
dengan upaya 
supaya subyek 
tetap 
memberikan 
ASI 
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Juga sempat 
membelikan 
susu untuk ibu 
menyusui 
supaya ASI 
lancar. 

Accessibil

ity 

Informati

on (Akses 

Informasi

) 

Pernah 
mendapatk
an 
informasi 
mengenai 
ASI 

Subyek 
mengaku tidak 
pernah 
mendapatkan 
informasi 
mengenai ASI 
selama 
kehamilan. Ibu 
subyek juga 
menyatakan 
dokter tempat 
memeriksakan 
kandungan 
anaknya tidak 
memberikan 
informasi 
terkait ASI 
ketika kontrol 
selain hanya 
menyampaikan 
hasil 
pemeriksaan. 
 

Subyek 
mengaku 
selama 
kehamilan 
tidak pernah 
memeriksakan 
kehamilannya 
kecuali ketika 
melahirkan, 
hal yang 
senada juga 
diutarakan 
oleh ibu 
subyek 
sehingga tidak 
mendapat 
informasi 
terkait ASI 
ketika masa 
kehamilan dari 
tenaga 
kesehatan. 
 

Subyek 
mengaku tidak 
pernah 
mendapatkan 
informasi 
mengenai ASI 
selama 
kehamilan. 
Subyek 
mengaku 
ketika kontrol 
hanya 
diperiksa dan 
diberi vitamin 
saja. 

Subyek 
mengaku tidak 
pernah 
mendapatkan 
informasi 
mengenai ASI 
selama 
kehamilan. 
 
Subyek juga 
mengaku tidak 
pernah periksa 
ke tenaga 
kesehatan 
selama 
kehamilan, 
hanya saat 
melahirkan. 

Subyek 
mengaku tidak 
pernah 
mendapatkan 
informasi 
mengenai ASI 

Subyek 
mengaku tidak 
pernah 
mendapatkan 
informasi 
mengenai ASI 
selama 
kehamilan. 
Ketika setelah 
melahirkan 
baru subyek 
mendapatkan 
informasi 
mengenai ASI.  

Subyek 
mengaku tidak 
pernah 
mendapatkan 
informasi 
mengenai ASI 
selama 
kehamilan. 
Ketika setelah 
melahirkan 
baru subyek 
mendapatkan 
informasi 
mengenai ASI. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERILAKU PEMBERIAN ASI.... RESTU ANANDYA PALUPI



 
 

 
 

Faktor Aspek 
Hasil 

040514-01MR 060514-02RD 200514-03NR 210514-04NH 170614-06KR 170614-07SL 220614-09MD 

Subyek 
menyampaikan 
mendapat 
informasi 
mengenai ASI 
setelah 
kelahiran. 

Subyek 
mengaku baru 
mendapatkan 
informasi 
ketika pasca 
kelahiran. 

 Yang 
memberik
an 
informasi 

Yang 
memberikan 
informasi 
mengenai ASI 
adalah ibu 
subyek pasca 
persalinan. 

Yang 
memberikan 
informasi 
mengenai ASI 
adalah tante 
subyek pasca 
persalinan. 
 
 

Tidak ada yang 
memberikan 
informasi 
mengenai ASI 
bagi subyek. 

Tidak ada yang 
memberikan 
informasi 
mengenai ASI 
bagi subyek. 

Tidak ada yang 
memberikan 
informasi 
mengenai ASI 
bagi subyek. 

Subyek 
mengaku 
mendapatkan 
informasi dari 
tetangga 
subyek pasca 
persalinan. 

Subyek 
mengaku 
mendapatkan 
informasi dari 
orang tua 
subyek pasca 
persalinan 

 Bentuk 
informasin
ya 

ASI eksklusif 
merupakan 
ASI yang 
diberikan 
kepada bayi 
mulai usia 0-6 
bulan. 

Subyek 
menyatakan 
berdasarkan 
keterangan 
dari tantenya 
informasi yang 
didapatkan 
adalah bahwa 
ASI harus 
diberikan 
hingga bayi 
usia 6 bulan 
agar bayi 

Tidak terdapat 
sama sekali 
informasi yang 
diterima 
subyek 
berkaitan 
dengan ASI. 

Tidak terdapat 
sama sekali 
informasi yang 
diterima 
subyek 
berkaitan 
dengan ASI. 

Tidak terdapat 
sama sekali 
informasi yang 
diterima 
subyek 
berkaitan 
dengan ASI. 

Subyek 
disarankan 
oleh 
tetangganya 
untuk 
memberikan 
ASI agar 
anaknya sehat. 

Ibu subyek 
menyuruh 
subyek untuk 
memberikan 
ASI karena 
menurut beliau 
ASI lebih baik 
untuk bayi. 
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tumbuh sehat 
dan kuat. 

 Reaksi ibu 
ketika 
mendapatk
an 
informasi 

Subyek 
menyampaikan 
ingin 
memberikan 
ASI eksklusif 
jika memiliki 
anak lagi. 

Subyek 
mengaku ingin 
memberikan 
ASI namun 
terlihat dari 
ketidakmampu
annya 
mengontrol 
makan yang 
dianggap 
pantangan 
sehingga 
subyek dinilai 
kurang 
memiliki 
komitmen 
terhadap ide 
pemberian 
ASI. 

Subyek tidak 
menunjukkan 
reaksi tertentu 
karena tidak 
mengetahui 
mengenai ASI. 

Subyek tidak 
menunjukkan 
reaksi tertentu 
karena tidak 
mengetahui 
mengenai ASI. 

Subyek tidak 
menunjukkan 
reaksi tertentu 
karena tidak 
mengetahui 
mengenai ASI. 

Subyek ingin 
memberikan 
ASI untuk 
bayinya. 

Subyek ingin 
memberikan 
ASI bagi 
bayinya. 

Personal 

Autonom

y 

(Otonomi 

Pribadi) 

Yang 
menganjur
kan 
memberik
an susu 
formula/M
P-ASI dini 

Ibu subyek 
mengaku 
memberikan 
susu formula 
ketika bayi 
baru lahir 
karena ASI 
belum lancar 

Subyek 
mengaku 
bahwa 
tetangga-
tetangganya 
menganjurkan 
untuk 
memberikan 

Subyek 
mengaku 
pemberian 
MP-ASI dini 
(pisang) 
merupakan 
budaya 
Madura yang 

Kakak subyek 
mengaku 
bahwa yang 
menyuruh 
memberikan 
MP-ASI dini 
merupakan 
orang tua 

Subyek 
mengaku 
bahwa yang 
pertama kali 
menganjurkan 
untuk 
memberikan 
susu formula 

Subyek 
mengaku 
berinisiatif 
sendiri untuk 
memberikan 
sufor karena 
anaknya tidak 
mau meminum 

Subyek 
mengaku 
pemberian 
sufor di awal 
masa 
menyusui 
dikarenakan 
ASInya yang 
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keluar. MP-ASI dini 
namun tidak 
diberikan 
karena 
dilarang oleh 
nenek subyek 
yang 
merupakan 
kader 
posyandu. 
Sedangkan 
pemberian 
susu formula 
dilakukan 
karena 
larangan kakek 
subyek setelah 
kejadian bayi 
mengalami 
diare karena 
subyek makan 
sembarangan. 

diturunkan 
oleh orang tua 
subyek, 
sehingga 
walaupun ASI 
lancar tetap 
diberikan 
pisang 
sebelum usia 6 
bulan. 
 
Susu formula 
diberi oleh 
bidan tempat 
subyek 
memriksakan 
kehamilannya. 

subyek ketika 
subyek masih 
di Madura 
sebelum 
pindah ke 
Surabaya. 
 
Subyek tidak 
pernah 
memberikan 
susu formula 
karena tidak 
mampu 
membeli sufor. 

adalah bidan 
yang juga 
membantu 
menyuplai stok 
susu formula 
pada awal-
awal masa 
setelah 
melahirkan. 
Kemudian 
suami juga 
menganjurkan 
hal yang sama. 

ASI. 
 
Subyek pernah 
memberikan 
pisang ketika 
usia 2 bulan 
saat bayi 
menolak ASI 
namun 
berhenti. 

belum keluar. 
Setelah itu ASI 
diberikan 
kembali dan 
ketika salah 
makan anak 
menunjukkan 
tanda alergi 
dan menolak 
seterusnya 
untuk 
meminum ASI. 
 
Subyek pernah 
diminta untuk 
memberikan 
pisang bagi 
bayinya namun 
menolak. 
Hingga sempat 
bertengkar 
dengan 
mertuanya. 

 Sikap ibu 
terhadap 
ide 
pemberian 
susu 
formula/M

Subyek 
menurut pada 
ide pemberian 
susu formula 
karena 
merupakan 

Subyek 
menurut pada 
ide pemberian 
susu formula 
karena 
merupakan 

Subyek 
menyetujui ide 
pemberian 
MP-ASI dini 
dengan 
memberikan 

Subyek 
menyetujui ide 
pemberian 
MP-ASI dini 
dengan 
memberikan 

Subyek 
menyetujui 
pemberian 
susu formula 
karena 
khawatir tidak 

Subyek 
mengaku 
berinisiatif 
sendiri untuk 
memberikan 
sufor karena 

Subyek 
menolak 
pemberian 
MP-ASI dini 
dengan 
membuang 
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P-ASI dini anjuran orang 
tua. 

anjuran orang 
tua (kakek 
subyek). 

pisang sejak 
bayi lahir. 
 
Sedangkan 
susu formula 
pada saat bayi 
usia 1 bulan. 

pisang 
sebelum bayi 
berusia 40 hari 
(sebelum 
selapan). 

ada asupan 
yang masuk 
pada bayi. 

anaknya tidak 
mau meminum 
ASI. 

pisang ketika 
disuruh ibunya 
memberikan 
pisang untuk 
bayinya. Dan 
subyek sempat 
bertengkar 
dengan 
mertuanya 
karena berbeda 
pendapat soal 
pemberian 
MP-ASI dini. 

Action 

Situation 

(Situasi) 

Kendala 
yang 
dihadapi 
ibu ketika 
memberik
an ASI 

ASI tidak 
lancar dari 
awal pasca 
kelahiran 
sehingga bayi 
diberi susu 
formula. 
Subyek juga 
harus bekerja 
setelah cuti 
hamil selama 2 
minggu 
sehingga 
memutuskan 
memberikan 
susu formula. 

ASI dari 
subyek 
sebenarnya 
lancar namun 
subyek 
menunjukkan 
tingkat niatan 
yang 
rendah/komitm
en yang rendah 
dalam 
pemberian ASI 
sehingga 
mempengaruhi 
keluarga 
subyek untuk 

Pemberian ASI 
tidak 
mengalami 
kendala 
berarti. Subyek 
tidak bekerja 
dan ASI 
lancar. 

Pemberian ASI 
tidak 
mengalami 
kendala 
berarti. Subyek 
tidak bekerja 
dan ASI 
lancar. 

Subyek 
mengaku ASI 
tidak keluar 
sejak 
melahirkan. 

Puting 
payudara ibu 
tidak menonjol 
sehingga 
kesulitan 
memberikan 
ASI. 
 
ASI sempat 
tidak keluar di 
awal kelahiran. 

Alergi yang 
diderita anak 
setelah makan 
ikan Talang. 
Sehingga 
setelahnya 
anak menolak 
meminum ASI 
dan menjadi 
muntah-
muntah. 
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menganjurkan 
berhenti 
memberikan 
ASI. 

 Cara 
mengatasi 
kendala 
tersebut 

Subyek sempat 
meminum 
jamu, obat, dan 
makan 
makanan 
bergizi yang 
dipercaya 
dapat 
membantu 
melancarkan 
ASI namun 
hasil nihil. 

Subyek tidak 
berusaha tetap 
memberikan 
ASI dengan 
menunjukkan 
tidak adanya 
keinginan 
untuk 
berupaya 
mengontrol 
asupan 
makanan. 

Pemberian ASI 
tidak 
mengalami 
kendala 
berarti. 

Pemberian ASI 
tidak 
mengalami 
kendala 
berarti. 

Minum jamu 
namun tidak 
berpengaruh. 
ASI tetap tidak 
keluar. 

Membeli 
puting buatan 
dan pompa 
payudara 
untuk 
membantu 
memberikan 
ASI. 
 
Meminum 
susu untuk 
menyusui 
(Prenagen) di 
awal masa 
menyusui. 

Subyek tetap 
berusaha 
memberikan 
ASI namun 
karena anak 
tetap menolak 
sehingga 
memutuskan 
berhenti. 
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Matriks Rangkuman Jawaban Subyek per Faktor 

a. Faktor Behavior Intention (Niat) 
 
Subyek  

              Aspek 

Pengertian ASI Pengertian ASI 

Eksklusif 

Alasan 

Memberikan/Tidak 

Memberikan ASI 

Pentingnya ASI 

01MR Subyek menjelaskan 
bahwa ASI adalah Air 
Susu Ibu tanpa dapat 
menjelaskan lebih 
lanjut. 

Subyek dapat 
menjelaskan secara 
singkat definisi ASI 
eksklusif sebagai ASI 
yang diberikan pada 
bayi mulai usia 0-6 
bulan. 

Subyek sempat 
berusaha memberikan 
ASI hingga anak 
berusia 2 minggu dan 
berhenti karena ASI 
tidak lancar dan harus 
kembali bekerja setelah 
cuti hamil selama 2 
minggu. 

Subyek mengaku 
menganggap ASI 
penting karena 
beranggapan bahwa 
dengan memberikan 
ASI ketika anak sakit 
maka anak dapat 
diobati melalui ibunya 
yang mengkonsumsi 
obat. 

02RD Subyek menjelaskan 
bahwa ASI adalah susu 
untuk bayi yang dapat 
membuat bayi menjadi 
kuat. 

Subyek tidak paham 
mengenai ASI eksklusif 
dan menjelaskan bahwa 
ASI eksklusif adalah 
ASI yang berasal dari 
ibu si bayi sendiri. 

Subyek memberikan 
ASI hingga usia bayi 
mencapai 3 bulan 
karena subyek percaya 
makan sembarangan 
akan berakibat pada 
ASI sehingga anak 
sempat diare ketika 
subyek tidak mampu 
mengontrol keinginan 
untuk makan makanan 
pedas. Subyek juga 
menyatakan bahwa 
sejak jarang 
membersihkan 

Subyek menyatakan 
bahwa ASI penting agar 
bayi tumbuh kuat dan 
tidak gampang sakit. 
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Subyek  

              Aspek 

Pengertian ASI Pengertian ASI 

Eksklusif 

Alasan 

Memberikan/Tidak 

Memberikan ASI 

Pentingnya ASI 

payudara dan ASI 
jarang keluar, subyek 
berhenti memberikan 
ASI kepada bayinya. 

03NR Subyek tidak paham 
sama sekali mengenai 
ASI. Walaupun 
awalnya mengaku tahu 
ketika ditanyakan 
pengertian ASI, subyek 
tidak dapat menjawab 
(terkesan asal 
menjawab). 

Subyek juga tidak 
paham mengenai ASI 
Eksklusif. Walau 
mengaku pernah 
mendengar dari orang-
orang di sekitarnya 
namun ketika ditanya 
tidak dapat menjelaskan 
apa yang dimaksud 
dengan ASI Eksklusif 
(juga terkesan asal 
menjawab). 

Subyek mengaku 
bahwa alasan 
memberikan ASI adalah 
alasan kesehatan. 
 
Namun ketika 
ditanyakan kepada wali 
ternyata alasan 
memberikan ASI 
karena tidak mampu 
membeli susu formula. 
Subyek juga 
memperlihatkan 
kecenderungan 
memberikan susu 
formula seandainya 
mampu. Ditunjukkan 
dengan keterangan 
subyek bahwa akan 
memberikan susu 
formula seminggu 
sekali atau ketika 
sedang berjalan-jalan. 
 

Subyek mengaku 
menganggap ASI 
penting dengan alasan 
supaya bayi sehat. 
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Subyek  

              Aspek 

Pengertian ASI Pengertian ASI 

Eksklusif 

Alasan 

Memberikan/Tidak 

Memberikan ASI 

Pentingnya ASI 

04NH Subyek mengaku tidak 
mengetahui tentang ASI 
dan tidak paham sama 
sekali tentang ASI. 

Subyek juga tidak 
paham mengenai ASI 
Eksklusif 

Subyek mengaku tetap 
memberikan ASI 
karena kurangnya biaya 
untuk membelikan susu 
formula. Sehingga 
terlihat bahwa subyek 
masih berpikiran bahwa 
susu formula lebih baik 
bagi bayi dibandingkan 
ASI. 

Subyek mengaku ASI 
itu penting bagi bayinya 
dengan alasan supaya 
bayi sehat. 

06KR Subyek mengaku tidak 
mengetahui tentang ASI 
dan tidak paham sama 
sekali tentang ASI 

Subyek juga tidak 
paham mengenai ASI 
Eksklusif 

Subyek tidak 
memberikan ASI 
karena sejak bayi lahir 
ASI tidak keluar. 

Subyek mengaku ASI 
itu penting bagi bayi 
karena percaya ASI 
dapat mencerdaskan 
bayinya. 

07SL Subyek menyatakan 
bahwa ASI merupakan 
makanan terbaik bagi 
bayi. 

Subyek tidak paham 
mengenai ASI 
Eksklusif 

Subyek sempat 
memberikan ASI 
namun berhenti karena 
anak menolak. Subyek 
juga menyatakan bahwa 
dirinya memiliki 
kesulitan karena 
putingnya yang tidak 
menonjol (rata/tidak 
kontraktil) 

Subyek mengaku ASI 
sangat penting bagi 
bayi karena 
beranggapan ketika 
anak sakit ibu dapat 
memakan makanan 
bergizi dan meminum 
obat agar anak sembuh 
(pengobatan melalui 
ibu). 

09MD Subyek menyatakan 
bahwa ASI lebih baik 
dari pada susu formula 

Subyek tidak paham 
mengenai ASI 
Eksklusif 

Subyek sempat 
memberikan ASI hanya 
selama 2 minggu 

Subyek mengaku ASI 
sangat penting bagi 
bayi karena baik bagi 
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Subyek  

              Aspek 

Pengertian ASI Pengertian ASI 

Eksklusif 

Alasan 

Memberikan/Tidak 

Memberikan ASI 

Pentingnya ASI 

untuk bayinya. namun berhenti ketika 
subyek salah makan 
dan anak menunjukkan 
tanda alergi. Setelah itu 
anak tidak mau lagi 
meminum ASI 

pertumbuhan bayi 
dibandingkan susu 
formula dan 
beranggapan anak yang 
diberi ASI terlihat lebih 
sehat tidak seperti 
anaknya yang terlihat 
kurus karena meminum 
susu formula bukan 
ASI. 

Kesimpulan 

per Aspek 

4 dari 7 subyek tidak 
dapat mendefinisikan 
ASI sama sekali. 
Sedangkan 3 lainnya 
memiliki jawaban 
beragam yang 
berhubungan dengan 
manfaat ASI. 

Hanya 1 subyek yang 
dapat mendefinisikan 
ASI eksklusif namun 
itu pun belum tepat 

2 subyek menyatakan 
berhenti 
memberikan ASI 
karena ASInya tidak 
lancar, 1 karena 
dilarang kakeknya 
setelah makan 
sembarangan, 2 
subyek mengaku 
bayi menolak 
setelah sempat 
memberhentikan 
ASI sementara. 
Sementara 2 subyek 
masih memberikan 
ASI namun 
memiliki 
kecenderungan 

4 dari 7 subyek 
menyatakan pentingnya 
ASI karena alasan 
kesehatan dan 
pertumbuhan bayi. 2 
subyek menyatakan 
pentingnya ASI karena 
dapat mengobati anak 
lewat asupan yang 
dikonsumsi ibu. 
Sedangkan 1 subyek 
menyatakan ASI dapat 
mencerdaskan bayi. 
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Subyek  

              Aspek 

Pengertian ASI Pengertian ASI 

Eksklusif 

Alasan 

Memberikan/Tidak 

Memberikan ASI 

Pentingnya ASI 

untuk memberikan 
susu formula. 

 
Kesimpulan 

Faktor 

Behavior 

Intention 

(Niat) 

Secara umum dilihat dari hasil wawancara mendalam dengan subyek, rata-rata subyek memiliki niat 
untuk memberikan ASI bagi bayinya walau belum begitu kuat. Hal ini dapat disebabkan karena 
kurangnya pemahaman akan pentingnya ASI bagi tumbuh kembang bayi. 2 subyek yang masih 
memberikan ASI bahkan menunjukkan kecenderungan mereka memilih susu formula dibandingkan 
dengan ASI, sementara pemahaman mereka mengenai ASI benar-benar tidak ada. 

 

b. Faktor Social Support (Dukungan Sosial) 
 
Subyek 

Aspek 

Sikap orang terdekat Peran orang terdekat Tindakan yang diberikan 

01MR Subyek mengaku orang 
terdekat mendukung 
pemberian ASI 

Ibu Subyek mengajarkan 
subyek cara memberikan ASI 
yang benar kepada bayinya. 
Ibu subyek juga mengajarkan 
perawatan payudara sejak 
menjelang kelahiran dengan 
menyuruh subyek 
membersihkan payudaranya 
ketika mandi. Pasca 
kelahiran, ibu subyek juga 
menyuruh subyek untuk 
mandi wuwung yang 
dipercaya dapat melancarkan 
ASI. 

Ibu subyek memberikan 
jamu untuk memperlancar 
ASI dan memberikan 
sayuran serta kacang yang 
dipercaya dapat 
melancarkan ASI. obat 
pelancar ASI juga sempat 
diberikan kepada subyek 
oleh ibu subyek dengan 
rekomendasi dokter. 
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Subyek 

Aspek 

Sikap orang terdekat Peran orang terdekat Tindakan yang diberikan 

02RD Subyek mengaku orang 
terdekat mendukung 
pemberian ASI 

Subyek mengaku bahwa tante 
subyek yang tinggal 
berseberangan dengan subyek 
lah yang sering mengingatkan 
subyek untuk memberikan 
ASI untuk bayinya. 
 
Ibu subyek juga mengajarkan 
subyek mengenai cara 
pemberian ASI yang benar. 
 
Ibu dan tante subyek 
melarang subyek makan 
sembarangan karena 
beranggapan akan 
mempengaruhi keluaran 
produksi ASI dan berakibat 
buruk terhadap bayi. 
 
Nenek subyek yang 
merupakan kader posyandu 
juga melarang subyek 
memberikan MP-ASI dini 
bagi bayi. 

Ibu subyek berusaha 
mengontrol asupan subyek 
dan memberikan sayur-
sayuran dan makanan 
bergizi selama kehamilan 
maupun pasca persalinan. 

03NR Subyek mengaku orang 
terdekat mendukung 
pemberian ASI 

Ibu Subyek mengajarkan 
subyek cara memberikan ASI 
kepada anaknya 

Suami subyek membantu 
menggendong anak ketika 
di rumah. 
 
Ibu subyek membelikan 
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Subyek 

Aspek 

Sikap orang terdekat Peran orang terdekat Tindakan yang diberikan 

jamu untuk membantu 
melancarkan ASI. 

04NH Subyek mengaku orang 
terdekat mendukung 
pemberian ASI 

Ibu subyek mengajarkan 
subyek cara memberikan ASI 
kepada bayinya 

Suami subyek membantu 
subyek merawat anak 
ketika di rumah. 
 
Keluarga memberikan 
jamu selama 40 hari 
setelah melahirkan. 

06KR Subyek mengaku orang 
terdekat mendukung 
pemberian ASI. 
Namun menurut keterangan 
subyek justru suami yang 
menyuruh memberi susu 
formula supaya tidak 
mengganggu ibunya. 

Ibu subyek mengajarkan 
subyek cara memberikan ASI 
kepada bayinya 

Ibu subyek membelikan 
jamu setelah subyek 
melahirkan hingga usia 40 
hari. 
Keluarga juga memberikan 
asupan sayuran dan buah 
agar ASI keluar namun 
hasilnya nihil. 

07SL Subyek mengaku orang 
terdekat mendukung 
pemberian ASI 

Suami subyek mencari 
informasi mengenai solusi 
permasalahan dari istrinya 
yang putingnya tidak 
menonjol. 
 
Suami subyek juga 
memberikan dukungan agar 
subyek tetap memberikan 
ASI. 

Suami subyek membelikan 
puting buatan agar istrinya 
terus memberikan ASI. 
Suami juga membelikan 
pompa payudara agar 
istrinya dapat tetap 
memberikan ASI bagi 
bayinya. Suami 
membelikan makanan 
bergizi seperti sayur-
sayuran agar ASI istrinya 
lancar. Juga sempat 
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Subyek 

Aspek 

Sikap orang terdekat Peran orang terdekat Tindakan yang diberikan 

membelikan susu untuk 
ibu menyusui supaya ASI 
lancar. 
 

09MD Subyek mengaku orang 
terdekat mendukung 
pemberian ASI 
 
Namun subyek kemudian 
juga mengaku bahwa suami 
tidak terlalu menuntut untuk 
memberikan ASI. 

Suami memberikan dukungan 
dan dorongan serta 
mengingatkan subyek untuk 
memberikan ASI bagi 
bayinya. 

Keluarga subyek ketika di 
Madura memberikan 
subyek telur kepiting yang 
dipercaya dapat 
memperlancar ASI 

Kesimpulan per 

Aspek 

Seluruh subyek penelitian 
mengaku orang terdekatnya 
mendukung pemberian ASI 
bagi bayi. 

Dukungan dari ibu subyek 
seperti mengajarkan cara 
memberikan ASI diterima 
oleh 5 subyek dengan tipe 
keluarga besar (extended 
family). Sedangkan subyek 
dengan tipe keluarga inti 
(nuclear family) mendapatkan 
dukungan dari suaminya. 

Tindakan yang diterima 
subyek sebagai bentuk 
wujud dukungan agar 
subyek memberikan ASI 
beragam. Pemberian 
makanan bergizi 
didapatkan oleh 3 dari 7 
subyek. Pemberian jamu 
didapatkan oleh 4 dari 7 
subyek. Sisanya berupa 
pemberian obat, makanan 
kepercayaan, bantuan 
dalam merawat anak 
ketika di rumah dan 
pembelian alat khusus 
untuk mensupport 
pemberian ASI oleh ibu. 
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Subyek 

Aspek 

Sikap orang terdekat Peran orang terdekat Tindakan yang diberikan 

Kesimpulan faktor 

Social Support 

(Dukungan Sosial) 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti, didapatkan bahwa secara 
umum lingkungan sosial subyek penelitian memberikan dukungan dalam upaya pemberian 
ASI dengan berbagai peran dan tindakan yang berbeda sesuai kondisi dan kesulitan yang 
dialami oleh subyek penelitian. Namun dukungan ini terkesan setengah-setengah karena 
ketika dihadapkan dengan suatu hambatan, cenderung berpindah pada susu formula. 

 

c. Faktor Accessibility Information (Akses Informasi) 
 
Subyek 

 

Aspek 

Pernah mendapatkan 

informasi mengenai 

ASI 

Yang memberikan 

informasi 

Bentuk informasi Reaksi subyek terhadap 

informasi yang diterima 

01MR Subyek mengaku tidak 
pernah mendapatkan 
informasi mengenai 
ASI selama kehamilan. 
Ibu subyek juga 
menyatakan dokter 
tempat memeriksakan 
kandungan anaknya 
tidak memberikan 
informasi terkait ASI 
ketika kontrol selain 
hanya menyampaikan 
hasil pemeriksaan. 
Subyek menyampaikan 
mendapat informasi 
mengenai ASI setelah 
kelahiran. 

Yang memberikan 
informasi mengenai ASI 
adalah ibu subyek pasca 
persalinan. 

ASI eksklusif merupakan 
ASI yang diberikan 
kepada bayi mulai usia 0-6 
bulan. 

Subyek menyampaikan 
ingin memberikan ASI 
namun terkendala ASI 
tidak lancar. 
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Subyek 

 

Aspek 

Pernah mendapatkan 

informasi mengenai 

ASI 

Yang memberikan 

informasi 

Bentuk informasi Reaksi subyek terhadap 

informasi yang diterima 

02RD Subyek mengaku 
selama kehamilan tidak 
pernah memeriksakan 
kehamilannya kecuali 
ketika melahirkan, hal 
yang senada juga 
diutarakan oleh ibu 
subyek sehingga tidak 
mendapat informasi 
terkait ASI ketika masa 
kehamilan dari tenaga 
kesehatan. 
 
Subyek mengaku baru 
mendapatkan informasi 
ketika pasca kelahiran. 

Yang memberikan 
informasi mengenai ASI 
adalah tante subyek pasca 
persalinan. 

Subyek menyatakan 
berdasarkan keterangan 
dari tantenya informasi 
yang didapatkan adalah 
bahwa ASI harus 
diberikan hingga bayi usia 
6 bulan agar bayi tumbuh 
sehat dan kuat. 

Subyek mengaku ingin 
memberikan ASI namun 
terlihat dari 
ketidakmampuannya 
mengontrol makan yang 
dianggap pantangan 
sehingga subyek dinilai 
kurang memiliki 
komitmen terhadap ide 
pemberian ASI. 

03NR Subyek mengaku tidak 
pernah mendapatkan 
informasi mengenai 
ASI selama kehamilan. 
 
Subyek mengaku ketika 
kontrol hanya diperiksa 
dan diberi vitamin saja. 

Tidak ada yang 
memberikan informasi 
mengenai ASI bagi 
subyek. 

Tidak terdapat sama sekali 
informasi yang diterima 
subyek berkaitan dengan 
ASI. 

Subyek tidak 
menunjukkan reaksi 
tertentu karena tidak 
mengetahui mengenai ASI. 

04NH Subyek mengaku tidak 
pernah mendapatkan 
informasi mengenai 
ASI selama kehamilan. 

Tidak ada yang 
memberikan informasi 
mengenai ASI bagi 
subyek. 

Tidak terdapat sama sekali 
informasi yang diterima 
subyek berkaitan dengan 
ASI. 

Subyek tidak 
menunjukkan reaksi 
tertentu karena tidak 
mengetahui mengenai ASI. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERILAKU PEMBERIAN ASI.... RESTU ANANDYA PALUPI



 
 

 
 

Subyek 

 

Aspek 

Pernah mendapatkan 

informasi mengenai 

ASI 

Yang memberikan 

informasi 

Bentuk informasi Reaksi subyek terhadap 

informasi yang diterima 

 
Subyek juga mengaku 
tidak pernah periksa ke 
tenaga kesehatan 
selama kehamilan, 
hanya saat melahirkan. 

06KR Subyek mengaku tidak 
pernah mendapatkan 
informasi mengenai 
ASI 
 
 

Tidak ada yang 
memberikan informasi 
mengenai ASI bagi 
subyek. 

Tidak terdapat sama sekali 
informasi yang diterima 
subyek berkaitan dengan 
ASI. 

Subyek tidak 
menunjukkan reaksi 
tertentu karena tidak 
mengetahui mengenai ASI. 

07SL Subyek mengaku tidak 
pernah mendapatkan 
informasi mengenai 
ASI selama kehamilan. 
Ketika setelah 
melahirkan baru subyek 
mendapatkan informasi 
mengenai ASI. 

Subyek mengaku 
mendapatkan informasi 
dari tetangga subyek pasca 
persalinan. 

Subyek disarankan oleh 
tetangganya untuk 
memberikan ASI agar 
anaknya sehat. 

Subyek ingin memberikan 
ASI untuk bayinya hingga 
usia 2 tahun. 

09MD Subyek mengaku tidak 
pernah mendapatkan 
informasi mengenai 
ASI selama kehamilan. 
Ketika setelah 
melahirkan baru subyek 
mendapatkan informasi 
mengenai ASI. 

Subyek mengaku 
mendapatkan informasi 
dari orang tua subyek 
pasca persalinan 

Ibu subyek menyuruh 
subyek untuk memberikan 
ASI supaya anak sehat dan 
tidak lemas. 

Subyek ingin memberikan 
ASI bagi bayinya. 
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Subyek 

 

Aspek 

Pernah mendapatkan 

informasi mengenai 

ASI 

Yang memberikan 

informasi 

Bentuk informasi Reaksi subyek terhadap 

informasi yang diterima 

Kesimpulan 

per Aspek 

3 subyek mengaku 
belum pernah sama 
sekali mendapatkan 
informasi berkaitan 
dengan ASI baik saat 
masa kehamilan 
maupun pasca 
persalinan. 4 subyek 
mengaku mendapatkan 
informasi mengenai 
ASI pasca persalinan. 

3 subyek mengaku 
mendapat informasi 
mengenai ASI dari orang 
tua/keluarganya. 1 subyek 
mengaku mendapat 
informasi mengenai ASI 
dari 
tetangga/lingkungannya. 
Sedangkan 3 subyek 
lainnya mengaku tidak ada 
informasi mengenai ASI 
yang mereka terima baik 
pada masa kehamilan 
maupun pasca persalinan. 

1 subyek menyatakan 
bahwa ASI eksklusif 
merupakan ASI yang 
diberikan mulai usia 0-6 
bulan. 3 subyek 
menyatakan ASI harus 
diberikan agar bayi 
tumbuh sehat dan kuat. 
Dan 3 subyek menyatakan 
tidak mengetahui tentang 
ASI. 

2 subyek penelitian 
menyatakan ingin 
memberikan ASI namun 
terlihat kurang 
berkomitmen. 2 subyek 
menyatakan ingin 
memberikan ASI. Dan 3 
subyek tidak menunjukkan 
reaksi tertentu karena tidak 
pernah mendapat 
informasi. 

Kesimpulan 

faktor 

Accessibility 

Information 

(Akses 

Informasi) 

Secara umum berdasarkan hasil wawancara mendalam dapat dilihat bahwa akses informasi subyek penelitian 
dan orang terdekatnya sangatlah terbatas. Bahkan kunjungan ke pelayanan kesehatan tidak menjamin mereka 
mendapatkan informasi yang adekuat mengenai ASI. Hal ini menjadi tanda bahwa ASI belum menjadi prioritas 
yang tinggi bahkan bagi petugas kesehatan sendiri untuk diinformasikan pada pasien. 
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d. Faktor Personal Autonomy (Otonomi Pribadi) 
 
Subyek 

 

Aspek 

Adanya anjuran pemberian susu formula/MP-

ASI dini 

Sikap ibu terhadap ide pemberian susu 

formula/MP-ASI dini 

01MR Ibu subyek mengaku memberikan susu formula 
ketika bayi baru lahir karena ASI belum lancar 
keluar. 

Subyek menurut pada ide pemberian susu 
formula karena merupakan anjuran orang tua. 

02RD Subyek mengaku bahwa tetangga-tetangganya 
menganjurkan untuk memberikan MP-ASI dini 
namun tidak diberikan karena dilarang oleh nenek 
subyek yang merupakan kader posyandu. 
Sedangkan pemberian susu formula dilakukan 
karena larangan kakek subyek setelah kejadian 
bayi mengalami diare karena subyek makan 
sembarangan. 

Subyek menurut pada ide pemberian susu 
formula karena merupakan anjuran orang tua 
(kakek subyek). 

03NR Subyek mengaku pemberian MP-ASI dini (pisang) 
merupakan budaya Madura yang diturunkan oleh 
orang tua subyek, sehingga walaupun ASI lancar 
tetap diberikan pisang sebelum usia 6 bulan. 
 
Susu formula diberi oleh bidan tempat subyek 
memriksakan kehamilannya. 

Subyek menyetujui ide pemberian MP-ASI dini 
dengan memberikan pisang sejak bayi lahir. 
 
Sedangkan susu formula pada saat bayi usia 1 
bulan. 

04NH Kakak subyek mengaku bahwa yang menyuruh 
memberikan MP-ASI dini merupakan orang tua 
subyek ketika subyek masih di Madura sebelum 
pindah ke Surabaya. 
 
Subyek tidak pernah memberikan susu formula 
karena tidak mampu membeli sufor. 
 

Subyek menyetujui ide pemberian MP-ASI dini 
dengan memberikan pisang sebelum bayi berusia 
40 hari (sebelum selapan). 
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Subyek 

 

Aspek 

Adanya anjuran pemberian susu formula/MP-

ASI dini 

Sikap ibu terhadap ide pemberian susu 

formula/MP-ASI dini 

06KR Subyek mengaku bahwa yang pertama kali 
menganjurkan untuk memberikan susu formula 
adalah bidan yang juga membantu menyuplai stok 
susu formula pada awal-awal masa setelah 
melahirkan. Kemudian suami juga menganjurkan 
hal yang sama. 

Subyek menyetujui pemberian susu formula 
karena khawatir tidak ada asupan yang masuk 
pada bayi. 

07SL Subyek mengaku berinisiatif sendiri untuk 
memberikan sufor karena anaknya tidak mau 
meminum ASI. 
 
Subyek pernah memberikan pisang ketika usia 2 
bulan saat bayi menolak ASI namun berhenti. 

Subyek mengaku berinisiatif sendiri untuk 
memberikan sufor karena anaknya tidak mau 
meminum ASI. 

09MD Subyek mengaku pemberian sufor di awal masa 
menyusui dikarenakan ASInya yang belum keluar. 
Setelah itu ASI diberikan kembali dan ketika salah 
makan anak menunjukkan tanda alergi dan 
menolak seterusnya untuk meminum ASI. 
Subyek pernah diminta untuk memberikan pisang 
bagi bayinya namun menolak. Hingga sempat 
bertengkar dengan mertuanya. 

Subyek menolak pemberian MP-ASI dini dengan 
membuang pisang ketika disuruh ibunya 
memberikan pisang untuk bayinya. Dan subyek 
sempat bertengkar dengan mertuanya karena 
berbeda pendapat soal pemberian MP-ASI dini. 

Kesimpulan 

per Aspek 

Seluruh subyek penelitian pernah mendapatkan 
anjuran untuk memberikan susu formula maupun 
MP-ASI dini. Sumber yang memberikan anjuran 
untuk memberikan susu formula maupun MP-ASI 
dini yaitu dari orang tua, mertua, kakek, tetangga, 
suami, insisiatif sendiri, dan bidan. 

Hampir seluruh subyek pada umumnya 
menerima anjuran untuk memberikan susu 
formula kecuali 1subyek yang mengaku tidak 
memberikan susu formula sama sekali karena 
tidak sanggup membeli. Sedangkan pemberian 
MP-ASI dini dipatuhi oleh hampir seluruh 
subyek kecuali 1 subyek dengan latar belakang 
keluarga sebagai kader posyandu. 
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Subyek 

 

Aspek 

Adanya anjuran pemberian susu formula/MP-

ASI dini 

Sikap ibu terhadap ide pemberian susu 

formula/MP-ASI dini 

Kesimpulan 

faktor Personal 

Autonomy 

(Otonomi 

Pribadi) 

Otonomi pribadi subyek penelitian berdasarkan hasil penelitian dengan mempertimbangkan berbagai 
aspek di atas dapat disimpulkan masih tergolong rendah. Hal ini masih berkaitan erat dengan 
rendahnya informasi yang adekuat mengenai ASI yang tidak didapatkan oleh subyek penelitian 
sehingga tidak timbul niatan yang tinggi dalam diri subyek penelitian yang mempengaruhi otoritasnya 
dalam mengambil keputusan untuk memberikan ASI. 

 
e.  Faktor Action Situation (Situasi) 
 
Subyek 

Aspek 

Kendala yang dihadapi ibu ketika memberikan 

ASI 

Cara mengatasi kendala 

01MR ASI tidak lancar dari awal pasca kelahiran sehingga 
bayi diberi susu formula. Subyek juga harus bekerja 
setelah cuti hamil selama 2 minggu sehingga 
memutuskan memberikan susu formula. 

Subyek sempat meminum jamu, obat, dan makan 
makanan bergizi yang dipercaya dapat 
membantu melancarkan ASI namun hasil nihil. 

02RD ASI dari subyek sebenarnya lancar namun subyek 
menunjukkan tingkat niatan yang rendah/komitmen 
yang rendah dalam pemberian ASI sehingga 
mempengaruhi keluarga subyek untuk 
menganjurkan berhenti memberikan ASI. 

Subyek tidak berusaha tetap memberikan ASI 
dengan menunjukkan tidak adanya keinginan 
untuk berupaya mengontrol asupan makanan. 

03NR Pemberian ASI tidak mengalami kendala berarti. 
Subyek tidak bekerja dan ASI lancar. 

Pemberian ASI tidak mengalami kendala berarti. 

04NH Pemberian ASI tidak mengalami kendala berarti. 
Subyek tidak bekerja dan ASI lancar. 

Pemberian ASI tidak mengalami kendala berarti. 

06KR Subyek mengaku ASI tidak keluar sejak 
melahirkan. 

Minum jamu namun tidak berpengaruh. ASI 
tetap tidak keluar. 

07SL Puting payudara ibu tidak menonjol sehingga 
kesulitan memberikan ASI. 
ASI sempat tidak keluar di awal kelahiran. 

Membeli puting buatan dan pompa payudara 
untuk membantu memberikan ASI. 
Meminum susu untuk menyusui (Prenagen) di 
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Subyek 

Aspek 

Kendala yang dihadapi ibu ketika memberikan 

ASI 

Cara mengatasi kendala 

awal masa menyusui. 
09MD Alergi yang diderita anak setelah makan ikan 

Talang. Sehingga setelahnya anak menolak 
meminum ASI dan menjadi muntah-muntah. 

Subyek tetap berusaha memberikan ASI namun 
karena anak tetap menolak sehingga 
memutuskan berhenti. 

Kesimpulan 

per Variabel 

2 subyek menyatakan kendala yang dihadapi adalah 
ASI yang tidak lancar. 1 subyek menyatakan karena 
putingnya tidak protaktil. 1 subyek menyatakan 
karena anak menunjukkan gejala alergi setelah ibu 
makan makanan tertentu. 1 subyek kurang 
berkomitmen dalam pemberian ASI. Dan 2 subyek 
tidak mengalami kendala yang menghalangi 
pemberian ASI. 

Subyek berusaha mengatasi kendala dengan 
berbagai cara seperti makan makanan bergizi 
seperti buah dan sayuran, makan makanan 
kepercayaan untuk melancarkan ASI seperti 
kacang, air asem, dan telur kepiting, mandi 
wuwung untuk melancarkan ASI, minum susu 
untuk ibu menyusui, menggunakan puting 
buatan, menggunakan pompa payudara, dll. 

Kesimpulan 

faktor Action 

Situation 

(Situasi) 

Keterbatasan subyek karena situasi maupun kondisi subyek sejatinya adalah hal-hal yang dapat diatasi 
jika subyek memiliki pengetahuan yang mencukupi. Karena rendahnya pengetahuan subyek mengenai 
ASI maka rendah pula lah kesadaran, niat, dan upaya dari dalam diri subyek untuk berjuang 
memberikan ASI bagi bayinya. 
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