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Banyak penelitian tentang penggunaan ASI telah dilak
ukan, baik di pedesaan rnaupun di perkotaan. Akhir-akhir 
ini banyak hasil penelitian yang rnengatakan bahwa ada 
kecenderungan penurunan penggunaan ASI dikalangan ibu
ibu anak usia balita. Basil ini didukung dengan penda
pat WHO yang bekerja sarna dengan Unicef. 

Semakin rnenurunnya penggunaan ASI mernbawa keresahan 
pada tahun-tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan 
karena penurunan ASI berkaitan erat dengan keadaan 
kesehatan dan status gizi bayi. Dalam penelitian ini 
penulis ingin rnelihat penggunaan ASI terrnasuk perbedaan 
dan larnanya penggunaan ASI pada masyarakat pedesaan dan 
perkotaan ditinjau dari tingkat pendidikan ibu. 

Lokasi yang dipilih adalah Kotarnadya Surabaya dan 
Kabupaten Malang, untuk rnewakili daerah perkotaan dan 
pedesaan. Sarnpel diarnbil secara random, sebanyak 100 
responden untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Pengum
pulan data diarnbil me1alui kuesioner. Dari data yang 
terkurnpul dibuat tabel frekuensi dan tabel silang. Dari 
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sajian tabel frekuensi dan tabel silang akan diinter
pretasi, kemudian akan coba dideskripsikan serinci 
mungkin. 

Dari hasil penelitian, hampir seluruh responden 
menyusui anak usia balitanya, tetapi hampir separuh 
dari mereka yang memberikan ASInya menyambung dengan 
susu botal. Di perkotaan lebih banyak mereka yang 
memberi tambahan susu kaleng dari pada yang memberi ASI 
saja. Yang memberi tambahan susu kaleng adalah mereka 
yang berlatar belakang pendidikan sedang dan tinggi. 

Sedangkan di pedesaan mereka yang memberikan ASI saja 
justru 1ebih banyak. Mereka yang memberi ASI saja, yang 
terbanyak adalah yang berlatar belakang pendidikan 
rendah, kemudian disusul mereka yang berpendidikan 
sedang. 

Tampaknya tingginya pendidikan tidak menjamin pembe
rian ASI. Diperkirakan ada hal-hal lain yang berpenga
ruh terhadap pemberian ASI kepada bayi. Sehingga diper
lukan penelitian yang lebih lanjut mengenai masalah 
ini. 
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KATA PENGANTAR 

Segolo pujl don hormot honyo bogl Allah yang leloh memberl kesempo

ton podo penulls untuk meneliti don menuliskon hosilnyo, Penulls tertorik okon 

mosoloh penggunoon ASI, yang okhir-okhir ini menurul berbogol penelitton 

semokin menurun Inlensilos pemberionnyo podo boyi. Apopun hosilnyo, lulison 

ini dihoropkon tuiison ini merupokon longkoh keeil yang melengkopi longkoh

longkoh yong loin yong lebih besar. Semoga sebuah langkah keeil tnt bisa 

menlodl bohan pengelahuon dan berguna. 

Dalom kesempalan Inl, lak lupa penulls mengueapkan lerlmakaslh 

kepoda Prot. DR. J. Glinka, SVD dan Ora. Myrlati Dyah Arlarla serla DR, Drg. YuUa 

Marla yang tak henll-henllnya memberl dan mendorong semangal serto 

membantu dolam banyak masalah. Dan penulls berlerlmokaslh pada seluruh 

pihok yang lelah membontu yang lak blsa penulis sebutkan satu persolu, 

Semoga Tuhan membalas keboikon mereka. 

Penults 
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