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MOTTO 

 

“All the impossible is possible for those who believe” 

Semua yang tidak mungkin adalah mungkin bagi orang yang percaya 
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RINGKASAN 

Hubungan Antara Persepsi dengan Perilaku Ibu Menyusui Menurut Teori 
Health Belief Model Pada Ibu Menyusui di Desa Singojuruh Kecamatan 

Singojuruh Banyuwangi 
 

 Asi eksklusif adalah pemberian ASI secara penuh selama 6 bulan pertama 
tanpa pemberian makanan atau minuman lain kepada bayi. Asi berperan penting 
untuk bayi bagi masa depannya karena ASI sangat banyak manfaatnya baik untuk 
bayi, ibu, keluarga dan negara. Cakupan pemberian ASI eksklusif wilayah kerja 
Puskesmas Singojuruh Banyuwangi yaitu 55,4%. Sedangkan target indikator 
cakupan ASI eksklusif yang ditetapkan di Banyuwangi 75%. Oleh karena itu 
penelitian ini mencari hubungan antara persepi dengan perilaku ibu menyusui 
menurut teori Health Belief Model di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh 
Kabupaten Banyuwangi. 

Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Populasinya adalah ibu menyusui bayi usia 6 bulan – 1 tahun di Desa 
Singojuruh yang datang Posyandu sebanyak 80 responden. Sampelnya adalah ibu 
menyusui bayi usia 6 bulan – 1 tahun di Desa Singojuruh yang datang Posyandu 
sebanyak 81 responden. Variabel bebas adalah persepsi kerentanan, persepsi 
ancaman, persepsi manfaat, persepsi kendala, persepsi faktor eksternal. Variabel 
tergantung adalah perilaku ibu menyusui. Teknik pengambilan data yaitu dengan 
cara mengisi kuesioner dengan metode observasi. Data yang didapatkan di analisis  
menggunakan SPSS dengan uji Chi-square dengan tingkat signifikan dengan (α = 
0,05). 

Hasil penelitian dari 81 responden didapatkan bahwa 87,7% responden 
yang berperilaku menyusui positif. Setelah dilakukan analisis bivariat didapatkan 
bahwa tidak terdapat hubungan antara persepsi kerentanan dengan perilaku ibu 
menyusui,  dengan nilai p = 0,751 (>0,05). Dari hasil uji statistik tidak terdapat 
hubungan antara persepsi ancaman dengan perilaku ibu menyusui yaitu nilai p= 
0,345 (>0,05). Dari hasil uji statistic terdapat hubungan antara persepsi manfaat 
dengan perilaku ibu menyusui yaitu nilai p= 0,010 (>0,05). Dari hasil uji statistik 
tidak terdapat hubungan antara persepsi kendala dengan perilaku ibu menyusui 
yaitu nilai p= 0,169 (>0,05). Dari hasil uji statistik tidak terdapat hubungan antara 
persepsi factor eksternal dengan perilaku ibu menyusui yaitu nilai p= 0,802 
(>0,05). 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mayoritas persepsi dan perilaku ibu 
menyusui di Desa Singojuruh sudah cukup baik. Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara persepsi kerentanan, ancaman 
kendala factor eksternal dengan perilaku menyusui. 
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ABSTRACT 

 

Association Between Breastfeeding Mother Perception And Behavior in 
According to Health Belief Model Theory in Singojuruh Village Singojuruh  

Singojuruh Districtof Banyuwangi 

Nabilla 

Exclusive breastfeeding is fully breastfeeding during the first 6 months 
without feeding or other beverages to the baby. Breastmilk plays an important 
role for thefuture of the baby as breast milk is very much beneficial for infants, 
mothers, families and country. The coverage of exclusive breastfeeding 
atSingojuruh Banyuwangi Public Health Center is 55.4%. While exclusive 
breastfeeding coverage indicator targets set in Banyuwangi is 75%. Therefore, we 
conducted a study to determine association between breastfeeding mother 
perception and behavior in according to health belief model theory in singojuruh 
village singojuruh district of banyuwangi. 

This study used an analytical method with cross sectional approach. The 
samples were breastfeeding mother of infants aged 6 months - 1 year in 
Singojuruh Village that present to Integrated Health Center asmany as 81 
respondents. The independent variable were the percepived susceptibility, 
perceived threat, perceived benefits, perceived barriers, perceived external 
factors. The dependent variable was the behavior of breastfeeding mothers. 
Datacollecting technique used was  questionnaire filling by  observation method. 
The data obtained were analyzed using SPSS with Chi-square test with significant 
level (α = 0.05). 

The results of the 81 respondents showed that 87.7% of respondents with 
positive breastfeeding behavior. Bivariate analysis showed that there was no 
correlation between perceived susceptibility (p = 0.751), perceived threat (p 
=0.345), perceived benefits (p =0.010), perceivedbarrier (p =0.169), the 
perceived external factors (p =0.802) with breastfeeding behavior. 

Keywords: Breastfeeding behavior, perceived susceptibility, perceived threat, 
perceived benefits, perceived barriers, perceived external factors. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Masalah kesehatan yang terjadi pada ibu dan bayi masih menjadi pokok 

permasalahan utama di Indonesia, hal ini ditandai dengan masih tingginya 

Angka Kematian Ibu (AKI)  dan Angka Kematian Bayi (AKB). Mengutip data 

hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka 

Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup 

dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 32 per 1000 kelahiran hidup. 

Target pemerintah dalam program Millenium Development Goals (MDGs) 

adalah menurunkan AKI menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 

2015 (Kemenkes RI, 2010). 

Berdasarkan data profil Dinas Kesehatan Jawa Timur, cakupan pemberian 

ASI eksklusif di tingkat provinsi masih kurang dari target yang ditentukan 

yaitu 80 %. Cakupan ASI Eksklusif pada tahun 2011 sebesar 61,52%  dan 

pada tahun 2012 sebesar 64,08%. Cakupan tersebut terus meningkat pada 

tahun 2013 sebesar 68,48%. Dalam kurun waktu tiga tahun cakupan ASI 

eksklusif mengalami peningkatan prosentase (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur, 2014). Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di 

jawa timur yang masih memiliki cakupan ASI Eksklusif dibawah target yang 

ditetapkan yaitu 75%. Dari data Dinas Kesehatan Banyuwangi menunjukkan 

cakupan Asi Eksklusif pada tahun 2012 yaitu 60,4% dan pada tahun 2013 

yaitu 71,25% (Dinas Kesehatan Banyuwangi, 2014).  
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Pemberian ASI eksklusif yang rendah kepada bayi baru lahir akan 

menurunkan kualitas hidup bayi, semakin sedikit bayi yang diberikan ASI 

eksklusif maka kualitas kesehatan bayi tersebut juga akan semakin memburuk, 

hal ini tentunya berpengaruh terhadap angka kematian bayi. Rendahnya 

pemberian ASI pada bayi merupakan ancaman yang sangat serius bagi 

pertumbuhan dan perkembangan bayi sebagai generasi penerus bangsa. 

Kondisi inilah yang menyebabkan pemerintah membuat suatu peraturan 

tentang pemberian ASI, yaitu PP No 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI 

Eksklusif dan Undang-undang RI No 36 Tahun 2009 Pasal 128 Ayat (1) 

“Setiap bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif sejak lahir 

selama 6 bulan, kecuali  atas indikasi medis” dan Ayat (2) “Seorang ibu sangat 

membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitar terutama dari keluarga 

seperti suami, orang tua, atau orang dilingkungan kerjanya, demi kelancaran 

pemberian ASI pada bayinya” maka ibu yang meneteki akan sangat terbantu 

dalam rangka menyukseskan pemberian ASI Eksklusif bagi banyinya. 

Pemberian ASI sangat penting bagi anak-anak dinegara berkembang 

dimana ASI menyumbang dalam system imunitas dan meningkatkan resistensi 

terhadap penyakit. Manfaat pemberian ASI eksklusif sangat luas dan beragam 

terutama bagi ibu dan bayi serta keluarga. Bagi ibu dan bayi, pemberian asi 

eksklusif akan menumbuhkan jalinan kasih saying yang mesra antara ibu dan 

bayi baru lahir. Hal ini merupakan awal dari keuntungan menyusui secara 

eksklusif. Bagi keluarga pemberian asi eksklusif akan membawa manfaat dari 

aspek ekonomi, psikologi dan kemudahan (Astuti S dkk, 2015). Dengan 
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munculnya peraturan pemerintah ini diharapkan mampu mempercepat proses 

peningkatan cakupan ASI eksklufif. 

Dukungan khusus dari tenaga kesehatan khususnya bidan juga sangat 

penting dan berperan dalam mewujudkan keberhasilan untuk meningkatan 

pemberian ASI Eksklusif. Pemerintah juga menghimbau setiap rumah sakit 

yang mempunyai tempat bersalin untuk melakukan IMD dan adanya rawat 

gabung ibu dan bayinya, sehingga ibu dapat dengan mudah memberikan ASI 

pada bayi kapan pun bayi membutuhkan (Depkes, 2013). Peran bidan juga 

bisa dilakukan dengan memberikan informasi tentang manfaat ASI dan 

melakukan pendampingan praktik cara menyusui yang benar ketika ibu dan 

bayi juga memotivasi ibu agar  rutin dan sabar dalam memberikan ASI kepada 

banyinya. Puskesmas singojuruh merupakan puskesmas yang berada di 

Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Singojuruh, di Desa ini cakupan ASI 

eksklusifnya masih sangat rendah yaitu 55,4% oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang pengaruh teori health belief model 

terhadap persepsi dan perilaku terhadap ibu menyusui. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti berdasarkan latar belakang di atas 

adalah : 

Bagaimana perilaku ibu menyusui dapat diterangkan atau dipahami dengan 

teori health belief model di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kab 

Banyuwangi?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Dapat menerangkan hubungan antara persepsi dengan perilaku ibu 

menyusui menurut teori health belief model di Desa Singojuruh Kecamatan 

Singojuruh Kab Banyuwangi 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi persepsi ibu mengenai kerentanan atau keseriusan yang 

didapat dalam menyusui. 

2. Mengidentifikasi persepsi ibu terhadap ancaman dalam menyusui. 

3. Mengidentifikasi persepsi ibu mengenai manfaat yang didapat dalam 

memberikan ASI. 

4. Mengidentifikasi persepsi ibu mengenai kendala yang didapat dalam 

memberikan ASI. 

5. Mengidentifikasi persepsi ibu mengenai factor eksternal (Dukungan 

keluarga, dukungan tenaga kesehatan atau media massa) dalam 

memberikan ASI. 

6. Mengidentifikasi perilaku ibu dalam menyusui. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan tentang 

pengaruh persepsi dengan perilaku ibu dalam menyusui. 
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1.4.2 Praktis  

Dapat membantu para ibu dalam menyusui untuk melakukan perubahan 

perilaku dalam rangka menghindari suatu penyakit atau memperkecil 

resiko kesehatan. 

1.4.3 Peneliti 

Untuk belajar menerapkan teori yang diperoleh dalam bentuk nyata dan 

meningkatkan daya berpikir dalam menganalisis suatu masalah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 ASI Eksklusif 

2.1.1 Pengertian 

  Asi eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan apapun 

seperti (susu formula, air jeruk, madu, air putih) maupun makanan padat 

yang lain seperti (bubur, nasi tim, papaya, pisang, biscuit, bubuk susu) 

hingga bayi berusia 6 bulan (Astuti S dkk, 2015)   

Kementrian Kesehatan RI (2012) dalam Peraturan Pemerintah 

nomor 33 tahun 2012, pengertian ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan 

pada bayi saat lahir hingga berusia 6 bulan tanpa menambah atau 

menggantikan dengan makkanan atau minuman lain. 

2.1.2 Manfaat ASI Eksklusif 

  Manfaat ASI Eksklusif bagi bayi dan ibu menurut Roesli (2005) 

adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat ASI Eksklusif bagi bayi 

1) ASI sebagai nutrisi 

 ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi 

yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan bayi. ASI 

merupakan makanan bayi yang paling sempurna baik dari kualitas dan 

kuantitas. Dengan cara menyusui yang benar, ASI sebagai makanan 

tunggal akan cukup memenuhi apa yang dibutuhkan bayi untuk 

tumbuh normal sampai usia enam bulan. Setelah memasuki usia enam 
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bulan, bayi harus diberikan makanan tambahan tetapi ASI masih dapat 

diberikan sampai berusia 2 tahun. 

 Komposisi ASI dari setiap ibu berbeda-beda dari hari ke hari. ASI 

yang dikeluarkan pada saat kelahiran sampai hari ke 4 atau ke 7 

(kolostrum) berbeda dengan ASI yang keluar dari hari ke 4/7 sampai 

hari ke 10 setelah kelahiran (ASI Transisi). Komposisi ini berbeda lagi 

setelah hari ke 14 (ASI matang).  

2) ASI meningkatkan daya imun 

 Secara alami bayi baru lahir akan mendapat immunoglobulin (zat 

kekebalan tubuh) dari ibunya melalui plasenta, namun kadar zat ini 

akan cepat sekali menurun segera setelah bayi lahir. Badan bayi sendiri 

baru membuat zat kekebalan cukup banyak sehingga mencapai kadar 

protektif pada waktu berusia 9 sampai 12 bulan. Pada saat zat 

kekebalan bawaan tersebut menurun, sedangkan yang dibentuk oleh 

badan bayi belum mencukupi maka akan terjadi kesenjangan zat 

kekebalan pada bayi. Kesenjangan itu akan hilang atau dapat 

berkurang bila bayi diberikan ASI, karena ASI adalah cairan hidup 

yang mengandung zat kekebalan yang akan melindungi bayi dari 

berbagai penyakit infeksi, bakteri, virus, parasit, dan jamur. 

 Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dapat menurunkan 

segala resiko infeksi pencernaan dan tidak menyebabkan alergi serta 

efek samping pada pertumbuhan bayi. 
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3) ASI eksklusif meningkatkan kecerdasan 

 Mengingat bahwa kecerdasan anak berkaitan erat dengan otak, 

maka jelas bahwa factor utama yang mempengaruhi perkembangan 

kecerdasan adalah pertumbuhan otak. Sementara itu, factor terpenting 

dalam proses pertumbuhan termasuk pertumbuhan otak adalah nutrisi 

yang diberikan. Kesempatan ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-

baiknya agar otak bayi dapat tumbuh secara optimal. 

 Dengan memberikan ASI secara eksklusif sampai bayi berusia 

enam bulan, akan menjamin tercapainya pengembangan potensi 

kecerdasan anak optimal. Hal ini karena selain sebagai nutrient yang 

ideal dengan komposisi yang tepat serta disesuaikan dengan kebutuhan 

bayi, ASI juga mengandung nutrient-nutrien khusus yang diperlukan 

otak bayi agar tumbuh optimal. ASI mengandung berbagai gizi yang 

bisa meningkatkan kecerdasan bayi, seperti asam lemak, esensial, 

protein, vitamin B komplek, yodium, zat besi, dan seng. 

b. Manfaat ASI eksklusif bagi ibu 

 Selain bermanfaat untuk bayi, ASI eksklusif juga dapat bermanfaat 

bagi ibu. Berikut ini manfaat ASI eksklusif bagi ibu : 

1) Mengurangi perdarahan setelah melahirkan 

Apabila bayi diberikan susu segera setelah dilahirkan, maka 

kemungkinan dapat terjadi perdarahan setelah melahirkan akan 

berkurang. Hal tersebut karena pada ibu menyusui terjadi 

peningkatan kadar hormone oksitosin yang dapat berfungsi untuk 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI DENGAN PERILAKU IBU..... NABILLA



9 
 

 
 

terjadinya kontraksi atau penututpan pada pembuluh darah 

sehingga perdarahan akan lebih cepat berhenti. 

2) Memperlambat siklus masa subur untuk menjarangkan kehamilan 

Menyusui merupakan cara kontrasepsi yang aman dan murah. 

Selama ibu memberikan ASI eksklusif dan belum haid, 98% 

kehamilan tidak akan terjadi sampai pada enam bulan pertama 

setelah melahirkan dan tidak akan hamil sampai bayi berusia 12 

bulan. 

3) Mencegah terjadinya menderita kanker (kanker payudara dan 

kanker indung telur) 

Pada ibu yang memberikan ASI eksklusif sampai 2 tahun atau 

lebih, kemungkinan 25% angka kejadian kanker payudara akan 

berkurang. Beberapa penelitian menemukan juga bahwa menyusui 

akan melindungi ibu dari penyakit kanker indung terlur pada ibu 

yang memberikan ASI dapat berkurang 20-25%. 

4) ASI meningkatkan jalinan kasih sayang 

Dekapan ibu ketika menyusui membuat bayi merasakan kasih 

sayang ibunya, merasa aman dan tentram. Perasaan terlindung 

inilah yang akan menjadi dasar perkembangan emosi bayi dan 

membentuk kepribadian yang percaya diri dan dasar spiritual yang 

baik. 

2.1.3 Sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui 

 Dalam rangka menjamin hak bayi, kementrian kesehatan telah 

menetapkan program 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (10 
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LMKM). Melalui keputusan mentri kesehatan nomer 

450/Menkes/SK/IV/2004 tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara 

eksklusif pada bayi di Indonesia. Penetapan program tersebut diutamakan 

pada fasilitas pelayanan kesehatan khususnya yang memberikan pelayanan 

pelayanan kesehatan pada ibu dan anak (Depkes, 2010). 

 Pelaksanaan 10 LMKM difasilitas kesehatan melindungi para ibu untuk 

mendapatkan segala bantuan dan dukungan yang dibutuhkan untuk 

keberhasilan menyusui, dimulai saat pelayanan ibu hamil hingga setelah 

melahirkan (Depkes, 2010) 

Berikut 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui secara benar : 

1. Fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai Kebijakan Peningkatan 

Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin 

dikomunikasikan kepada semua petugas 

2. Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan 

keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut. 

3. Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan 

penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir 

sampai berumur 2 tahun, termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui. 

4. Membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 60 menit pertama 

setelah melahirkan, yang dilakukan diruang bersalin. Apabila ibu 

oprasi saecar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar. 

5. Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara 

mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dengan bayi atas 

indikasi medis. 
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6. Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada 

bayi baru lahir. 

7. Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu besama bayi 

dalam waktu 24 jam sehari 

8. Membantu ibu saat ibu sedang menyusui bayinya, tanpa memberikan 

batasan terhadap lama dan frekuensi menyusui 

9. Tidak memberikan dot kepada bayi yang diberi ASI 

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

mengajak ibu untuk masuk kekelompok tersebut ketika pulang dari 

rumah sakit, rumah bersalin, fasilitas pelayanan kesehatan. 

 Menkes menyampaikan, pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih 

harus terus ditingkatkan. Pemerintah berusaha terus menerus 

meningkatkan cakupan ibu yang menyusui secara eksklusif. Kegiatan-

kegiatan yang selama ini telah dirintis akan terus ditingkatkan. Antara lain 

adalah 1) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya 

memberikan Air Susu Ibu masyarakat, 2) meningkatkan jumlah motivator 

dan konselor menyusui, serta 3) mengembangkan regulasi untuk 

mendukung keberhasilan menyusui.  

2.1.4 Teknik Menyusui 

 Ibu yang menyusui bayinya pertama kali akan mengalami beberapa 

permasalahan, diantaranya adalah ibu belum mengetahui teknik menyusui 

yang benar, emosional ibu saat pertama kali menyusui dalam kondisi masa 

pemulihan setelah melahirkan (Sidi, 2010). Dengan teknik menyusui ini 

akan berpengaruh terhadap kemampuan ibu dalam memberikan ASI pada 
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bayinya, teknik menyusui diantaranya adalah memberikan posisi 

menyusui, pelekatan mulut bayi pada payudara yang tepat sehingga bayi 

dapat dengan mudah mengisap putting susu ibu dan cara ibu memegang 

bayi saat menyusui (Yohmi, 2009). 

1) Posisi dan Pelekatan Menyusui 

Ketika ibu melakukan teknik menyusui, ibu dan bayi harus dalam 

kondisi senyaman dan seaman mungkin. Tindakan yang dapat 

dilakukan agar ibu dan bayi merasa nyaman pada saat sebelum 

menyusui adalah memastikan bayi dalam keadaan terbangun atau tidak 

tidur terlelap. Jika  bayi tertidur buka kain bedong dan baju bayi, 

lakukan pemijatan lembut didaerah telapak kaki sampai bayi 

terbangun, bayi dalam keadaan tertidur lelap tidak akan mengisap 

putting susu ibu, kemudian harus memastikan bahwa ibu sudah dalam 

posisi duduk senyaman mungkin dan dalam posisi santai (Yohmi, 

2009) 

Posisi yang perlu diperhatikan antara badan ibu dan bayinya saat 

menyusui (Yohmi, 2009) yaitu ; 

a. Posisikan kepala bayi agar terjatuh dilengan bawah ibu, pegang 

bagian belakang kepala dan bahu oleh telapak tangan ibu, sanggah 

seluruh punggung bayi dengan baik. 

b. Posisikan badan bayi hingga telinga membentuk garis lurus dengan 

lengan dan leher bayi untuk menghadap pada badan ibu dan dekap 

bayi dibawah payudara ibu sehingga badan bayi dapat menempel 

pada dada ibu. 
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c. Tempelkan dagu bayi pada payudara ibu sehingga wajah bayi 

menghadap ke payudara dan hidung bayi menjauhi payudara. 

d. Posisikan badan dan lengan ibu untuk tetap relaks tidak tegang, 

bersikap alami. 

e. Lakukan kontak mata antara ibu pada bayinya. 

 Selain mengatur posisi ibu dan bayi yang benar dalam 

menyusui, pelekatan bayi pada payudara ibu juga harus 

diperhatikan karena pelekatan yang benar merupakan kunci utama 

keberhasilan dalam menyusui. Ibu harus memastikan bahwa posisi 

badan bayi dan badannya, serta perlekatan bayi dengan 

payudaranya sudah benar. Perlekatan bayi pada payudara bisa 

dilakukan dengan cara menenmpelkan putting payudara ibu pada 

mulut bagian atas bayi saat bayi menutup mulut, jika mulut bayi 

terbuka segera masukkan areola ke mulut bayi dengan cara c- hold 

and latch on, tempelkan dagu bayi ke bagian bawah payudara ibu, 

pastikan hidung tidak menempel pada payudara, jaringan disekitar 

areola 3-4 cm akan masuk ke mulut bayi sehingga menghindari 

lecet pada bagian putting. 

2) Tahap  Tatalaksana menyusui 

Bayi banyak menghabiskan waktu untuk tidur sekitar 2-3 hari sesudah 

lahir, dengan kondisi ini maka ibu harus rajin untuk tetap 

membangunkan bayinya setiap 2-3 jam sekali. Jangan membiarkan 

bayi tetap tidur disiang hari bahkan malam hari, karena bayi sangat 

membutuhkan ASI untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Saat 
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bayi merasakan lapar maka bayi akan menangis, pada saat itulah ibu 

harus membangunkan bayinya untuk segera memberikan ASI. Biarkan 

bayi untuk menghisap ASI sebanyak yang dia inginkan dalam waktu 

15-20 menit. 

2.1.5 Masalah dalam menyusui 

  Dalam pemberian ASI atau menyusui, ibu sering mengalami 

beberapa masalah dan kendala baik itu dari ibu atau dari bayinya, masalah 

tersebut dapat menyebabkan kegagalan dan ketidak berhasilan dalam 

proses menyusui. Ibu tidak dapat mengatasi masalah menyusui ini, 

sehingga memutuskan untuk tidak memberikan ASI ke bayinya dan 

memilih untuk memberikan susu formula. Ibu menganggap dirinya tidak 

mampu untuk menyusui karena ASI keluarnya sedikit, putting susunya 

lecet, dan lain-lain, ibu juga menganggap bayinya tidak mau untuk disusui, 

sehingga bayinya terus menangis dan menolak untuk mengisap ASI. 

Masalah yang timbul selama menyusui dapat dimulai sejak ibu masih 

hamil (sebelum melahirkan) dan sesudah melahirkan (post natal) (Sidi, 

2010). Berikut adalah masalah menyusui pada masa antenatal dan post 

natal yang terjadi pada ibu dan masalah menyusui pada bayi : 

a. Masalah menyusui pada masa antenatal menurut (Sidi, 2010) : 

Kurangnya pengetahuan dan informasi pada masa sebelum melahirkan 

merupakan masalah yang dapat mempengaruhi ibu dalam memberikan 

ASI pada bayi. Kurang pengetahuan ibu terutama mengenai manfaat 

ASI bagi bayi, ibu dan keluarga. Bentuk payudara kecil dan putting 

susu datar atau terbenam merupakan masalah yang sering terjadi pada 
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ibu. Anggapan bahwa bentuk payudara yang besar dan putting yang 

menonjol yang memiliki kandungan air susu yang banyak sehingga ibu 

kurang merasa percaya diri untuk memberikan ASI pada bayinya dan 

memilih alternative lain. 

Produksi ASI tidak ditentukan oleh besar kecilnya payudara dan 

putting, cukup dengan melakukan manajemen laktasi yang benar maka 

produksi ASI dapat dirangsang agar air susu dapat mencukupi 

kebutuhan bayi. Maka pada masa antenatal ibu sangat meembutuhkan 

pengetahuan dan informasi untuk mengatasi masalah yang terjadi saat 

masa kehamilan yang dapat dipperoleh dari petugas kesehatan, 

sehingga ibu mempunyai motivasi dan keyakinan diri untuk dapat 

menyusui bayinya. Informasi yang harus didapat yaitu teentang 

manfaat laktasi (teknik menyusui yang benar), fisioologi menyusui dan 

produksi ASI, informasi rawat gabung antara bayi dan ibu sesudah 

melahirkan sehingga ibu dapat dengan mudah dan sering menyusui 

bayinya. 

Putting susu datar dan terbenam merupakan masalah-masalah pada ibu 

yang harus diatasi sebelum melahirkan. Dalam kondisi seperti ini 

sebenarnya bukan merupakan masalah dalam menyusui, ibu dapat 

menyusui bayinya, karena bayi menyusu bukan hanya pada putting ibu 

tetapi pada payudara ibu. Putting yang datar atau terbenam dapat 

diatasi dengan melakukan beberapa teknik yaitu :  

Dengan tetap memberikan ASI pada bayinya, karena hisapan pada 

putting susu oleh bayi akan menarik keluar putting, sehingga bentuk 
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putting akan menonjol dengan sendirinya, jika bayi tetap mengalami 

kesulitan untuk menghisap lakukan rangsangan pada putting dengan 

menarik putting oleh ibu sampai putting menonjol (teknik hoffman) 

atau menggunakan pompa putting susu atau jarum suntik 10 ml yang 

telah dimodifikasi, kemudian lakukan sedikit penekanan pada areola 

dengan jari sehingga membentuk dot ketika memasukkan putting susu 

ke dalam mulut bayi, sehingga bayi dapat mudah menghisap putting 

ibu. Penggunaan silicone nipple shield atau putting buatan bias 

dilakukan untuk merangsang bayi agar dapat menghisap putting, 

sehingga memudahkan bayi melatih refleks sucking. 

b. Masalah Menyusui Masa Post Natal 

1. Lecet pada putting susu atau trauma putting susu  

Sebenarnya menyusui tidak menyebabkan trauma dan luka pada 

putting, bila dilakukan dengan teknik menyusui yang benar. Pada 

awal pemberian ASI, ibu sering sekali mengalami trauma pada 

putting susu yaitu putting lecet bahkan berdarah, sehingga ibu 

memutuskan untuk berhenti menyusui bayinya. Putting susu lecet 

dapat disebabkan trauma pada putting susu, selain itu dapat juga 

terjadi retak dan pembentukan celah-celah. Trauma pada putting 

sering disebabkan karena ketidak tepatan ibu dalam memberikan 

posisi dan perlekatan saat menyusui, namun ibu masih dapat 

memberikan ASI pada payudara yang tidak mengalami trauma. 

Payudara yang lecet dapat diistirahatkan dengan diolesi dengan 

ASI yang keluar, tidak dianjurkan menggunakan obat oles apapun. 
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Trauma ini dapat sembuh dalam waktu kurang 2 hari, putting yang 

lecet harus tetap diperas ASInya agar tidak terjadi bendungan ASI. 

Menghindari terjadinya putting susu nyeri atau lecet : 

 Setiap akan menyusui dan sesudah menyusui, putting susu 

diolesi dengan ASI. 

 Jangan membersihkan putting susu dengan sabun, alcohol, 

krim, dan obat-obatan yang dapat merangsang kulit atau 

putting susu 

 Lepaskan hisapan bayi dengan cara yang benar, yaitu dengan 

menekan dagu bayi atau memasukan jari kelingking ibu yang 

bersig kedalam mulut bayi (Rudi H dan Sulis S, 2014). 

2. Payudara Bengkak 

Payudara bengkak disebabkan karena adanya pembekakan ringan 

oleh hambatan pembuluh darah vena akibat peningkatan produksi 

ASI dalam payudara, terlambatnya ibu dalam menyusui bayinya, 

posisi dan perlekatan yang salah saat menyusui. Adapun tanda dan 

gejala pada payudara yang bengkak adalah payudara oedema, 

terasa sakit, putting mengencang, kulit payudara mengkilat, ASI 

tidak keluar dan disertai demam. Kondisi ini dapat diatasi dengan 

melakukan kompres dingin pada payudara, tetap menyusui bayinya 

(2-3jam, setiap kali menyusui harus sampai kosong, memakai BH 

yang dapat menopang dengan nyaman (Haryono R & Setianingsih 

S , 2014). 
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3. Mastitis Payudara 

Mastitis adalah peradangan yang terjadi pada payudara. Mastitis 

dapat terjadi karena ibu tidak menyusui bayinya terutama pada saat 

bayi tertidur dan ibu tidak membangunkan bayinya untuk 

menyusui, ASI tidak diperas sehingga terjadi penumpukan air susu 

pada payudara. Tanda dan gejalanya adanya peningkatan suhu 

tubuh pada ibu (>38◦C), payudara tampak kemerahan, teraba 

panas, nyeri, keras mengencang, dan bengkak. Mastitis dapat ditasi 

dengan memberikan kompres hangat, tetap menyusui dan 

melakukan pemerasan ASI (2-3 jam) sekali, ibu harus beristirahat 

dan banyak minum serta pemberian analgetik atas anjuran dokter  

(Haryono R & Setianingsih S, 2014). 

c. Masalah menyusui pada bayi 

1. Bayi sering menangis  

Menangis adalah cara bayi berkomunikasi dengan dunis disekitarnya. 

Bayi yang sering menangis tidak selalu disebabkan karena kekurangan 

ASI, banyak penyebabkan yang dapat menyebabkan bayi menangis. 

Bayi yang menangis dapat disebabkan karena bayi merasa tidak aman 

ingin dipeluk dan ditemani ibu, bayi sakit jadi merasa tidak nyaman, 

dan bayi lapar atau haus, bayi ngompol. Ketika lapar atau haus 

sebaiknya ibu segera menyusui namun tetap harus memperhatikan 

posisi dan perlekatan yang benar, sehingga bayi dapat menyusu dengan 

nyaman sampai kenyang bayi menangis mempunyai maksud menarik 

orang lain (terutama ibunya) karena sesuatu hal, antara lain lapar, ingin 
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digendong dan sebagainya. Sebaiknya bila bayi menangis janganlah 

dibiarkan terlalu lama karena bayi akan menjadi lemah, menyusu tidak 

sempurna dan jika ibu cemas atau kesal maka dapat mengganggu 

produksi ASI. Secara psikologis hal ini penting karena bayi akan 

mempunyai kesan bahwa ibunya memperhatikannya(Haryono R & 

Setianingsih S, 2014). 

2. Bayi Bingung putting 

Bayi dengan bingung putting disebabkan karena adanya pemberian 

susu (ASI atau Formula) dengan menggunakan dot botol dan 

bergantian dengan menyusui pada bayinya. Penggunaan dot botol 

tersebut yang mengakibatkan reflex hisap bayi berkurang karena dot 

botol dapat membuat bayi pasif untuk menghisap. Tanda bayi bingung 

putting adalah saat menyusu pada ibu bayi akan menghisap seperti 

didot botol menghisap payudara ibu sering berhenti terputus dan 

sebentar-sebentar dan kadang bayi menolak untuk menyusu lagi. Ibu 

yang memberikan ASI pada bayinya sebaiknya tidak memberikan susu 

menggunakan dot, lebih baik ibu memberikan menggunakan sendok 

atau pipet jika memberikan ASI (Sidi, 2010). 

2.1.6 Faktor yang mempengaruhi ibu menyusui 

 Factor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif  

dibedakan menjadi tiga, yaitu: factor pemudah (Predisposing factors), 

factor pendukung (Enabling factors), factor pendorong (Reinforcing 

factors) (Notoatmodjo, 2012). 

1. Factor Pemudah (Predisposing factors) 
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a. Pendidikan 

Pendidikan adalah salah satu pendorong untuk seseorang menjadi 

ingin tahu, untuk mencari pengalaman, dan untuk 

megorganisasikan pengalaman sehingga informasi yang diterima 

akan menjadi pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki akan 

membentuk sesuatu keyakinan untuk melakukan perilaku tertentu. 

Pendidikan mempengaruhi pemberian ASI eksklusif. Ibu yang 

berpendidikan tinggi akan lebih mudah menerima sesuatu ide baru 

dibanding ibu dengan pendidikan rendah. Sehingga promosi dan 

informasi mengenasi ASI eksklusif dengan mudah dapat diterima 

dan dilaksanakan. 

b. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil stimulasi informasi yang 

diperhatikan dan diingat. Informasi tersebut bisa berasal dari 

pendidikan formal maupun non formal, percakapan, membaca, 

mendengarkan radio, menonton televise dan pengalaman hidup 

(pengalaman menyusui anak sebelumnya). 

c.  Nilai-nilai atau adat budaya 

Adat budaya dapat mempengaruhi ibu untuk memberikan ASI 

secara eksklusif karena sudah menjadi budaya dalam keluarganya. 

Salah satu adat budaya yang sering dilakukan adalah adat selapan, 

dimana bayi diberi sesuap bubur dengan alas an untuk melatih alat 

pencernaan bayi. Padahal hal tersebut tidak benar, namun tetap 
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dilakukan oleh masyarakat karena sudah menjadi adat budaya 

dalam keluarganya. 

2. Factor Pendukung (Enabling factors) 

a. Pendapatan keluarga 

Pendapatan keluarga adalah penghasilan yang didapatkan oleh 

suami dan istri dari berbagai kegiatan ekonomi sehari-hari (gaji). 

Jika ibu mengkonsumsi makanan dengan kandungan gizi yang baik 

maka akan menghasilkan ASI dengan kualitas baik. Keluarga yang 

memiliki cukup pangan memungkinkan ibu untuk member ASI 

eksklusif lebih tinggi dibanding keluarga yang tidak memiliki 

cukup pangan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kondisi sosial 

ekonomi yang saling terkait yaitu pendapatan keluarga memiliki 

hubungan dengan keputusan dalam pemberian ASI eksklusif 

kepada bayinya. 

b. Ketersediaan waktu 

Ketersediaan waktu seorang ibu dalam menyusui secara eksklusif 

berkaitan erat dengan status pekerjaannya. Banyak ibu yang tidak 

memberikan ASI eksklusif karena berbagai alasan seperti karena 

harus kembali bekerja setelah cuti melahirkan selesai. Namun 

istilah tersebut dibuat alasan tidak memberikan ASI secara 

eksklusif. Bagi ibu yang bekerja ASI dapat diperah setiap 3 sampai 

4 jam sekali dan disimpan dalam lemari es. 
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c. Kesehatan ibu 

Kesehatan ibu mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam 

keberhasilan proses menyusui. Ibu yang mempunyai penyakit 

menular (seperti HIV/AIDS, TBC, Hepatitis B) atau karena 

penyakit pada payudara (seperti Kanker payudara, kelainan putting 

susu) sehingga tidak boleh atau tidak bisa menyusui bayinya. 

3. Factor pendorong (Reinforcing factors) 

a. Dukungan Keluarga 

Dukungan dari lingkungan keluarga termasuk suami, orang tua 

atau saudara lainnya sangat mempengaruhi dalam keberhasilan 

dalam menyusui. Karena pengaruh yang berdampak pada konsisi 

ibu sehingga secara tidak langsung mempengaruhi produksi ASI. 

Seseorang ibu yang mendapatkan dukungan dari suami dan 

anggota keluarga lainnya akan meningkatkan pemberian ASI 

kepada bayinya. Karena seseorang yang paling dekat dengan ibu 

yaitu keluarga terutama suami. 

b. Dukungan petugas kesehatan 

Petugas kesehatan harus selalu memberikan dukungan untuk 

memberikan ASI eksklusif kaitannya dengan memberikan nasihat 

kepada ibu, hal ini sangat mempengaruhi keberlanjutan ibu dalam 

pemberian ASI. 

2.1.7 Motivasi Ibu dalam menyusui 

  Motivasi adalah suatu tindakan seseorang yang didukung oleh 

adanya motif atau pendorong (Hariandja, 2007). Motivasi diri yang juga 
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akan mempengaruhi perilaku seseorang adalah “pendorong” usaha yang 

disadari mendorong tingkah laku seseorng agar hatinya tergerak bertindak 

melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertertu. Motivasi 

diri merupakan variable yang sangat dominan mempengaruhi kemampuan 

ibu dalam memberikan ASI. Motivasi ini merupakan dorongan dari dalam 

diri atau dari luar diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dan 

merupakan dasar penting bagi ibu untuk memberikan ASI eksklusif 

(Azriani D, 2014). Motivasi ini dapat berupa motivasi internal atau 

motivasi eksternal. Motivasi internal merupakan motivasi yang terjadi 

karena adaanya keinginan yang mendorong diri seseorang untuk 

memenuhi kebutuhannya yang disebabkan karena adanya tuntutan fisik 

dan psikologis yang muncul melalui mekanisme system biologis manusia. 

Motivasi internal terdiri dari : 

a. Kebutuhan Dasar 

Yaitu kebutuhan fisik dan rasa nyaman ketika kebutuhan ini tidak atau 

belum terpenuhi maka individu tersebut akan berusaha untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

b. Persepsi 

Merupakan pandangan seseorang terhadap objek tertentu, pandangan 

ini akan berbeda pada masing-masing individu dan dapat dipengaruhi 

oleh kepentingan, minat, pengalaman dan harapan. 

c. Pengalaman  

Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami oleh seseorang 

dalam berinteraksi dengan orang lain dilingkungan sekitarnya. Dalam 
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melakukan suatu tindakan peengalaman seseorang sangat 

mempengaruhi terhadap motivasi seseorang tersebut 

d. Kemampuan untuk Belajar 

Manusia akan melalui proses belajar sehingga dapat membedakan 

karakteristiknya dengan orang lain. 

e. System Nilai yang Dianut 

System sosial yang dianut berhubungan dengan system nilai pada 

suatu masyarakat tempat individu itu tinggal. 

 

Motivasi eksternal atau dari luar diri individu muncul akibat proses 

interaksi sosial antara individu yang satu dengan yang lain 

dimasyarakat. 

Berdasarkan Hariandja (2007) motivasi eksternal terdiri dari: 

a. Sarana  

Seseorang akan lebih mudah melakukan motivasi dengan adanya 

lingkungan yang mendukung dan membuat nyaman untuk 

melakukan suatu tindakan. Kebijakan dari lingkungan akan 

mempengaruhi individu dalam mencapai hasil dari motivasi yang 

diinginkan. 

b. Dukungan 

Adanya dukungan sosial dari lingkungan sekitar akan 

meningkatkan motivasi seseorang. Individu akan merasa nyaman 

dan cepat menyesuaikan diri ketika kelompoknya memberikan 

dukungan untuk mencapai motivasi. 
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c. Penghargaan 

Dalam melakukan suatu perubahan dalam lingkungan penghargaan 

beruupa pujian dan reward sangat dibutuhkan oleh seseorang yang 

telah melkukan motivasi untuk berubah, hal ini dikarenakan 

keinginan untuk dapat mengaktualisasikan diri dilingkungannya. 

Dorongan dari dalam diri atau luar diri ibu untuk memberikan ASI 

pada bayinya merupakan motivasi ibu dalam menyusui, ibu dalam 

memberikan ASI pada banyinya dipengaruhi oleh faktor motivasi 

diatas. 

 

2.2 Teori Health Belief Model 

2.2.1 Pengertian 

  Teori health belief model menurut Edberg dalam penelitian Saputri 

(2013), Teori Sosial dan Perilaku merupakan teori yang mengarahkan pada 

proses berfikir yang dialami seseorang sebelum melakukan suatu tindakan 

yang berkaitan dengan kesehatan. Meskipun teori ini diarahkan pada apa 

yang terjadi  pada seseorang, juga perlu diingat konteksnya. Keputusan 

untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu tindakan didasarkan pada 

petunjuk rujukan dan informasi yang berasal dari lingkungan, baik fisik, 

sosial, maupun budaya seseorang tersebut. Proses berfikir yang dibahas 

dalam psikologi kognitif adalah persepsi, memori, pembuatan keputusan, 

interpretasi, penalaran dan penilaian, diantara kemampuan lainnya. 

 Komponen kognitif adalah aspek intelektual yang berkaitan dengan apa 

yang diketahui manusia. Komponen kognitif ini adalah olahan pikiran 
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manusia atau seseorang terhadap kondisi eksternal atau stimulus, 

(Notoatmodjo, 2010). 

 Teori health belief model(HBM) merupakan teori perubahan perilaku 

kesehatan dan model psikologis yang digunakan untuk memprediksi 

perilaku kesehatan dengan befokus pada persepsi dan kepercayaan 

individu terhadap suatu penyakit (Priyoto, 2014) 

2.2.2 Persepsi 

 Persepsi merupakan factor sosiopsikologi yang berasal dari dalam 

individu itu sendiri yang mempengaruhi proses pembentukan dan 

perubahan dalam perilaku kesehatan. Perubahan-perubahan perilaku dalam 

diri seseorang dapat diketahui melalui persepsi. Persepsi adalah sebagai 

pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, 

penciuman, dan sebagainya. Setiap orang mempunyai persepsi yang 

berbeda-beda meskipun objeknya sama (Notoadmodjo, 2010) 

1. Persepsi Kerentanan (Perceived susceptibility) 

 Persepsi kerentanan terhadap suatu penyakit agar bertindak untuk 

mengobati atau mencegah penyakitnya. Pemberian ASI secara 

eksklusif dapat mencegah bayi terserang penyakit infeksi, dan akan 

berpotensi beresiko terkena penyakit apabila pemberian ASI tidak 

sampai 6 bulan (Notoadmodjo, 2010). 

2. Persepsi Keseriusan (perceived seriousness) 

 Persepsi keseriusan penyakit apabila terkena maka konsekunsi 

yang akan diterima akan berat. Bayi yang tidak mendapatkan ASI 

secara eksklusif dapat menurunkan daya tahan tubuh bayi sehingga 
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mudah terserang penyakit-penyakit dan berdampak dalam kegagalan 

pertumbuhan bayi. Kombinasi persepsi kerentanan dan persepsi 

keseriusan akan menghasilkan persepsi ancaman. Individu akan 

mengubah perilaku mereka berdasarkan persepsi ancaman yang berasal 

dari keseriusan penyakit tersebut (Machfoedz, 2008). 

3. Persepsi manfaat (Perceived benefits) 

 Tindakan pencegahan akan bermanfaat jika merasa sangat rentan 

terhadap penyakit-penyakit, persepsi positif ini sangat berperan 

penting pada perilaku seseorang dalam mengambil suatu keputusan 

kesehatan atas dirrinya ataupun lingkungannya. Besarnya keuntungan 

ataupun manfaat yang didapat dari suatu tindakan pencegahan maka 

akan semakin besar peluang individu tersebut menjalankan tindakan 

pencegahan penyakit. Akan tetapi bila manfaat yang dirasakan kecil 

dari suatu tindakan yang akan dilakukan untuk pencegahan akan 

semakin kecil. 

 ASI eksklusif memiliki manfaat bagi bayi seperti meningkatkan 

daya tahan tubuh bayi, meningkatkan kecerdasan bayi, dengan 

pemberian ASI eksklusif sampai bayi 6 bulan, akan terjamin 

tercapainya pengembangan potensi kcerdasan anak secara optimal, 

ASI mengandung nutrient-nutrien khusus yang diperlukan otak bayi 

agar tumbuh optimal (Machfoedz, 2008) 

4. Persepsi kendala (Perceived barrier) 

 Persepsi individu bahwa tidak terlalu banyak konsekuensi negative 

bila mengambil tindakan pencegahan dan tidak banyak kendala dalam 
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prosesnya. Adanya kendala dalam pemberian ASI eksklusif seperti 

putting susu terbenam, payudara bengkak, putting susu lecet, produksi 

ASI kurang, dan ibu bekerja, semua ini yang membuat ibu  langsung 

menganggap bahwa hilangnya peluang untuk menyusui secara 

eksklusif sehingga dengan alas an kendala ini, ibu memberikan 

selingan ASI seperti makanan tambahan ASI ataupun susu formula 

(Notoadmodjo, 2010). 

5. Kepercayaan diri (Self efficacy) 

 Kepercayaan seseorang akan kemampuan untuk melakukan suatu 

tindakan dengan berhasil.  Ibu memiliki kepercayaan diri dalam 

memberikan ASI eksklusif, tetapi pada kenyataannya banyak ibu 

merasa khawatir pemberian ASI saja selama 6 bulan tidak cukup ini 

disebabkan oleh bayi rewel setelah diberikan ASI, maka ibu mulai 

memperkenalkan pada bayinya susu formula maupun makanan 

pendamping ASI dini dimaksudkan agar bayi tidak rewel setelah diberi 

makanan (Notoadmodjo, 2010). 

6. Petunjuk untuk bertindak (Cues to action) 

 Peristiwa eksternal yang memotivasi seseorang untuk bertindak. 

Adanya dukungan dari keluarga terdekat, dukungan tenaga kesehatan, 

serta media masa seperti majalah, Koran, televise, radio dalam 

melakukan tindakan pemberian ASI (Priyoto, 2014). 
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7. Modifying factors (karakteristik individu yang dapat mempengaruhi 

persepsi)  

 Variable demografi, sosiopsikologi dan struktural yang berbeda 

dapat mempengaruhi persepsi individu dan secara tidak langsung juga 

dapat mempengaruhi perilaku kesehatan individu tersebut. Secara 

spesifik, factor sosiodemografi, khususnya tercapai pendidikan yang 

diyakini akan memberikan efek secara tidak langsung dalam 

mempengaruhi persepsi individu dalam kerentanan, keseriusan, 

manfaat dari tindakan pencegahan, kendala dalam pencapaian tindakan 

dan kepercaayaan diri dalam melakukan tindakan pencegahan.  

 Individual Modifying   Likelihood of 
 Perceptions         Factors       Action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. The Health Belief Model ( Stretcher, V., & 
Rosenstock I.M, 1997) 
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2.2.3 Perilaku  

 Perilaku adalah suatu kegiatan organisme atau aktifitas organisme 

(mahkluk hidup) yang bersangkutan yang pada hakekatnya merupakan 

tindakan atau aktifitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan 

yang sangat luas anatara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, 

bekerja, menulis, membaca dan sebagainya (Notoadmodjo, 2003) 

Analisi perilaku manusia dari tingkat kesehatan menurut Lawrence Green 

dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu : 

1) Factor predisposisi (predisposing factor) 

  Factor predisposisi yaitu factor internal yang ada pada diri 

individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mempermudah 

individu untuk berperilaku yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, 

tradisi dan kepercayaan masyarakat dan sebagainya. 

2) Factor pemungkin (Enabling factor) 

 Factor pemungkin adalah faktor yang memungkinkan atau yang 

memfasilitasi perilaku atau tindakan yang terwujud dalam lingkungan 

fisik, tersedia atau tidak tersedianya berbagai fasilitas atau sarana 

kesehatan bagi masyarakat.  

3) Factor penguat (Reinforcing factor) 

 Faktor penguat adalah factor yang mendorong atau memperkuat 

terjadinya perilaku. Factor ini mencakup. 

a. Bentuk perilaku 

1) Perilaku tertutup (covert behavior) 
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 Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau 

tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada 

perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran dan sikap yang terjadi pada 

orang yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati 

secara jelas oleh orang lain. 

2) Perilaku terbuka (overt behavior) 

 Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata 

dan terbuka yang sudah jelas dalam bentuk tindakan orang lain. 

b. Perubahan perilaku 

Perubahan perilaku kesehatan sebagai tujuan dari promosi atau pendidikan 

kesehatan sekurang-kurangnya mempunyai 3 dimensi yakni : 

1) Mengubah perilaku negative (tidak sehat) menjadi perilaku positif 

(sesuai nilai-nilai kesehatan) 

2) Mengembangkan perilaku positif (pembentukan dan pengembangan 

perilaku sehat) 

3) Memelihara perilaku yang sudah positif atau memperrtahankan perilaku 

sehat yang sudah ada. 

c. Bentuk perubahan perilaku 

1) Peruabahan alamiah  

 Perilaku manusia sering berubah apabila dalam masyarakat sekitar 

terjadi suatu perubahan lingkungan fisik atau sosial budaya dan 

ekonomi, maka anggota didalamnya juga mengalami perubahan. 

2) Perubahan terancam 

 Perubahan karena memang direncanakan sendiri oleh subjek  
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3) Kesediaan untuk berubah 

 Apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan 

di dalam masyarakat maka yang sering terjadi adalah sebagian orang 

sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut 

(perubahan perilakunya) dan sebagian orang lain sangat lambat untuk 

menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan setiap 

orang mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESA PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 Individual Modifying   Likelihood of 
 Perceptions         Factors       Action 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

:Diteliti   :Tidak diteliti 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian Pengaruh Teori Health Belief Model terhadap 
pengetahuan dan perilaku ibu menyusui 
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 Pada gambar 3.1 menunjukkan bahwa kurangnya pemberian ASI eksklusif 

pada bayi dapat dipengaruhi oleh banyak factor diantaranya kurangnya 

pengetahuan, sosial ekonomi yang rendah, dan persepsi ibu dalam menyusui. 

Persepsi adalah proses diterimanya rangsangan (objek, kualitas, hubungan 

antar gejala, maupun peristiwa) sampai rangsangan itu disadari dan 

dimengerti. Persepsi terhadap kurangnya pemberian ASI melibatkan beberapa 

factor diantaranya kurangnya rasa percaya diri ibu dalam menyusui, tidak 

mengerti akan manfaat dari ASI, terdapat kendala saat memberikan ASI, 

adanya ancaman yang timbul bila tidak memberikan ASI, perilaku ibu dalam 

memberikan ASI, dan kurangnya dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan 

dan media massa.  

Pola pemberian ASI eksklusif  yang rendah merupakan salah satu 

penyebab utama menurunkan kualitas hidup bayi, semakin sedikit bayi yang 

diberikan ASI eksklusif maka kualitas kesehatan bayi tersebut juga akan 

semakin memburuk. Persepsi ibu ini dapat mempengaruhi keputusan ibu 

dalam pemberian ASI secara eksklusif. 

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

 Terdapat hubungan antara persepsi ibu dengan perilaku dalam menyusui di 

Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kab Banyuwangi. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian analitik observasional. 

Penelitian ini dilakukan terhadap berbagai variabel subjek penelitian  menurut 

keadaan sebenarnya tanpa intervensi dari peneliti (Sosroasmoro, 2014). 

4.2 Rancangan Penilitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Rancangan 

penelitian cross sectional yaitu penelitian untuk mempelajari dinamika 

hubungan antara faktor risiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi 

atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (point time approach) 

(Notoatmodjo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Rancangan Penelitian 

 

 

Ibu menyusui bayi usia 6 bulan - 1 tahun 

Persepsi Perilaku 

Positif Negatif Positif Negatif 
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4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti (Hidayat, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang 

menyusui bayinya usia 6 bulan - 1 tahun di Desa Singojuruh Kecamatan 

Singojuruh Kab Banyuwangi. 

4.3.2 Sampel 

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi 

tersebut (Notoadmodjo, 2010). Sampel Penelitian adalah sebagian Ibu 

yang menyusui bayinya usia 6 bulan - 1 tahun di Desa Singojuruh 

Kecamatan Singojuruh Kab Banyuwangi 

4.3.3 Kriteria Sampel 

Penentuan criteria sampel sangat membantu peneliti untuk mengurangi 

bias hasil penelitian, khususnya jika terhadap variable-variabel kontrol 

ternyata mempunyai pengaruh terhadap variable yang kita teliti (Nursalam, 

2013). Kriteria ini dibagi menjadi 2 macam yaitu : 

1) Kriteria Insklusi 

Kriteria insklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2013) 

Dalam penelitian ini, kriteria insklusinya adalah ibu yang menyusui 

bayinya usia 6 bulan - 1 tahun di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh 

Kab Banyuwangi yang hadir pada saat penelitian dan bersedia menjadi 

responden. 
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2) Kriteria Eksklusi 

Kriteria Eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang 

memenuhi kriteria insklusi dari studi karena berbagai sebab (Nursalam, 

2013). Dalam penelitian ini tidak terdapat kriteria eksklusi. 

4.3.4 Besar Sampel 

Karena besar populasi tidak diketahui dengan pasti jumlahnya, besar 

sampel dapat ditentukan dengan rumus dibawah ini: 

n  =   
𝑍2 .𝑝 .  𝑞

𝑑2  

Keterangan : 

n : besar sampel minimal 

Z : tingkat kepercayaan 95% (1,96) 

p : proporsi prevalensi pemberian MP-ASI 

(penelitian Euis (2010), p = 0,3) 

q : (1- p)  

d : presisi ditetapkan (0,1) 

n   =  
𝑍2 .𝑝 .  𝑞

𝑑2  

   =  1,96
2

.0,3.  0,7

0,1
2  

   =   
3,84.  0,21

0,01
      

   =  80 sampel 
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4.3.5 Sampling 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah consecutive 

sampling. Pada consecutive sampling semua obyek yang memenuhi 

kriteria pemilihan dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah subjek 

yang diperlukan terpenuhi. Dengan menggunakan teknik tersebut populasi 

memiliki kesempatan yang sama untuk dilakukan penelitian yang 

memenuhi kriteria inklusi dijadikan sampel penelitian (Sastroasmoro, 

2014). 

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian  

4.4.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian. Penelitian ini 

dilakukan di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kab banyuwangi 

4.4.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei-Juni 2016. 

4.5 Variabel Penelitian  

4.5.1 Variabel Independen (Bebas) 

Variable independen adalah variable yang mempengaruhi atau nilainya 

menentukan variable lain (Notoadmodjo, 20014). Variable independen 

pada penelitian ini adalah persepsi kerentanan atau keseriusan, persepsi 

ancaman, persepsi manfaat, persepsi kendala, persepsi factor eksternal. 

4.5.2 Variabel Dependen (Tergantung) 

Variable terikat akibat terpengaruh atau variabel yang dipengaruhi 

(Notoadmodjo, 2014). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

perilaku ibu menyusui. 
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4.5.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Untuk membatasi ruang lingkup atau pengertian variable-variabel diamati 

atau diteliti. 

Tabel 4.1 Tabel definisi operasional variable yang diteliti di Desa Tulungrejo 

No Variabel/ 
Sub variable 

Definisi Operasional Alat Ukur Skala  Skor  

1 Perilaku Mengukur reaksi ibu 
terhadap bayi usia 6 
bulan - 1 tahun dalam 
menyusui 

Kuesioner 
Dengan 
metode 
observasi 
menggunakan 
wawancara 
sekunder 

Nominal  Kriteria hasil:  
- Positif : ≥80% 
- Negatif : ≤80% 

2 Persepsi : 
kerentanan 
atau 
keseriusan 

Persepsi ibu mengenai 
kerentanan atau 
keseriusan  penyakit 
yang akan ditimbulkan 
bila tidak memberikan 
ASI 

Kuesioner 
Dengan 
metode 
observasi 
menggunakan 
wawancara 
sekunder 
 

Ordinal  Kriteria hasil:  
- Baik : 76-100% 
-Cukup : 56-75% 
- Kurang : ≤55% 
(Nursalam, 
2008) 

 - Persepsi 
ancaman 

Persepsi ibu mengenai 
ancaman yang akan 
ditimbulkan bila tidak 
memberikan ASI   

Kuesioner 
Dengan 
metode 
observasi 
menggunakan 
wawancara 
sekunder 

Ordinal  Kriteria hasil:  
- Baik : 76-100% 
-Cukup : 56-75% 
- Kurang : ≤55% 
(Nursalam, 
2008) 

 - Persepsi  
manfaat 

Persepsi ibu mengenai 
manfaat yang didapat 
bila memberikan ASI 
eksklusif 

Kuesioner 
Dengan 
metode 
observasi 
menggunakan 
wawancara 
sekunder 

Ordinal  Kriteria hasil:  
- Baik : 76-100% 
-Cukup : 56-75% 
- Kurang : ≤55% 
(Nursalam, 
2008) 

 - Persepsi 
kendala 

Persepsi ibu mengenai 
kendala yang dihadapi 
bila tidak memberikan 
ASI eksklusif 

Kuesioner 
Dengan 
metode 
observasi 
menggunakan 
wawancara 
sekunder 

Ordinal Kriteria hasil:  
- Baik : 76-100% 
-Cukup : 56-75% 
- Kurang : ≤55% 
(Nursalam, 
2008) 
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 - Persepsi 
factor 
eksternal 

Bentuk perhatian, 
nasehat atau dorongan 
yang dirasakan ibu dari 
keluarga, tenaga 
kesehatan atau media 
massa 

Kuesioner 
Dengan 
metode 
observasi 
menggunakan 
wawancara 
sekunder 
 

Ordinal  Kriteria hasil:  
- Baik : 76-100% 
-Cukup : 56-75% 
- Kurang : ≤55% 
(Nursalam, 
2008) 

 

4.6 Teknik dan prosedur pengumpulan data  

Pada penelitian ini pengumpulan data yang digunakan meliputi : 

1. Peneliti mengajukan permohonan ijin penelitian dan pengambilan data ke 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kab.Banyuwangi setelah mendapat persetujuan dari pembimbing 

penelitian dan pihak program studi pendidikan bidan Fakultas Kedokteran 

Universitas Airlangga. 

2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kab.Banyuwangi akan memberikan tembusan untuk Dinas Kesehatan 

Kab.Banyuwangi, Bakesbangpol , Puskesmas Desa Singojuruh, Kepala 

Desa Singojuruh. 

3. Pengumpulan data 

1) Mengumpulkan ibu yang menyusui bayi usia 6 bulan - 1 tahun didesa 

Singojuruh yang terpilih sebanyak 81 responden. 

2) Membagikan kuesioner pada ibu yang bersedia menjadi responded. 

Semua ibu bersedia dan menandatangani surat pernyatan (Informed 

consent) 

3) Kuesioner dalam penelitian ini dirancang oleh peneliti sendiri dan 

sebelum diedarkan pada responden telah dilakukan uji validitas dan uji 
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reabilitas. Kuesioner yang digunakan sebagai kuesioner panduan 

wawancara berisi tentang biodata responded, pertanyaan tentang 

persepsi dan perilaku dalam menyusui. 

4.7 Pengelolahan dan Analisis data 

Langkah-langkah pengelolahan data menurut Notoadmodjo, 2014 adalah :  

4.7.1 Penyusunan data  

Untuk memudahkan penilaian dan pengecekan apakah semua data yang 

diperlukan dalam menguji hipotesis dan untuk mencapai tujuan penelitian 

itu sudah lengkap. Pada penelitian ini dilakukan penyusunan data sesuai 

dengan nomor responden. 

4.7.2 Analisis data 

Pengelolaan data menurut Notoadmodjo, 2014 dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Penyutingan Data (Editing) 

Hasil wawancara atau angket yang diperoleh atau dikumpulkan 

melalui kuesioner ini sudah dilakukan penyuntingan. 

2. Membuat lembar kode (coding sheet) 

Lembaran atau kartu kode adalah instrument berupa kolom-kolom 

untuk merekam data secara manual. Lembaran atau kartu kode berisi 

nomer responden dan nomor pertanyaan. 

Pemberian kode dalam penelitian ini adalah Responden 1 diberi kode 

1, responden 2 diberi kode 2, dan seterusnya 

 

 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI DENGAN PERILAKU IBU..... NABILLA



42 
 

 
 

3. Memasukkan data 

Yaitu mengisi kolom-kolom atau kotak-kotak lembar kode atau kartu 

kode sesuai dengan jawaban masing-masing pertanyaan. 

4. Tabulasi  

Yaitu membuat table-tabel data sesuai dengan tujuan penelitian atau 

yang diinginkan oleh peneliti. Manual yaitu dilakukan dengan metode 

Tally, yaitu menghitung jumlah variable dengan cara membuat coretan 

berupa garis-garis tegak dan garis miring sesuai dengan variable yang 

ditentukan. 

5. Analizing  

Analisis data yang dilakukan terhadap data penelitian akan digunakan 

ilmu statistik terapan yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak 

dianalisis. Analisis yang digunakan adalah : 

1) Univariat 

Pada umumnya analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan 

persentase dari tiap variabel ( Notoadmodjo, 2012). Hasil analisis 

univariat terlampir pada lampiran penelitian. 

2) Bivariat  

Analisis bivariat dilakukan dengan uji Chi Square, dengan confident 

interval (CI) 95% atau α sama dengan 0,05. Hubungan kemaknaan 

variabel independent dan dependen dari penelitian ini adalah: 

a) Hubungan bermakna atau secara statistik terdapat hubungan yang 

signifikan, apabila p value ≤ α 
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b) Hubungan tidak bermakna atau secara statistik terdapat hubungan 

yang tidak signifikan, apabila p value ≥α.  

6. Uji validitas 

Validitas didapat jika ada kesesuaian antara bagian-bagian instrumen 

dengan keseluruan (Arikunto, 2010). Hasil uji validitas terlampir pada 

lampiran penelitian. 

7. Uji reliabilitas 

Pengujian dilakukan dengan internal consistens, yaitu mencobakan 

instrument dengan sekali waktu, kemudian dianalisis dengan teknik 

trtentu (Arikunto, 2010). Uji bivariat terlampir pada lampiran 

penelitian. 

4.8 Kerangka operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kerangka kerja penelitian 

Populasi : Semua ibu  yang menyusui bayinya usia 6 bulan - 1 
tahun di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi 

 Consecutive 
sampling 

Sampel : Semua ibu  yang menyusui bayinya usia 6 bulan - 1 
tahun di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi 

Pengumpulan data  
menggunakan kuesioner 

Teknik analisis data dengan uji chi square 

Penyajian data 

Persepsi  Perilaku  
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4.9 Ethical Consent 

Penelitian dilakukan setelah mendapat persetujuan dengan menekankan masalah 

etika yang meliputi :  

4.9.1 Information for consent (Penjelasan dan informasi) 

 Lembar ini berisi permohonan menjadi responden dengan menyertakan 

penjelasan mengenai prosedur yang akan dilakukan oleh responden serta risiko 

yang mungkin didapat dari keterlibatan responden dalam penelitian tersebut. 

4.9.2 Informed consent  

Informed consent merupakan bentuk persetujuan responden untuk 

dilakukan penelitian dengan memberikan lembar persetujuan (Hidayat, 2014). 

Informed consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan 

memberikan lembar persetujuan menjadi responden. Responden bersedia dan 

menandatangani lembar persetujuan. 

4.9.3 Anonimity (tanpa nama) 

Nama responden tidak dicantumkan pada lembar pengolahan data untuk 

menjaga kerahasiaan klien. Masalah etika kebidanan merupakan masalah yang 

memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak 

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar kuesioner dan 

hanya menuliskan kode pada lembar kuesioner (Hidayat, 2014). 

4.9.4 Confidentiality (kerahasiaan) 

Merupakan masalah etika penelitian untuk menjamin kerahasiaan dari 

hasil penelitian baik informasi atau masalah lainnya, semua informasi yang telah 

dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu 

yang akan dilaporkan dalam hasil riset. 
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BAB V 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan analisis hasil 

penelitian mengenai hubungan antara persepsi dengan perilaku ibu menyusui 

menurut teori health belief model di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh 

Banyuwangi yang akan diuraikan sesuai dengan tujuan penelitian. 

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Desa Singojuruh terletak di kecamatan Singojuruh kabupaten 

Banyuwangi. Luas desa Singojuruh kurang lebih 503,0 Ha. Di sebelah utara 

desa Singojuruh berbatasan langsung dengan desa Singolatren kecamatan 

Singojuruh, sebelah selatan berbatasan dengan desa Parijatah kecamatan 

Srono, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan desa Alasmalang 

kecamatan Singojuruh dan batas sebelah barat berbatasan dengan desa 

Cantuk dan desa Gumirih kecamatan Singojuruh. Desa Singojuruh 

merupakan desa yang memiliki 9 Dusun yaitu terdiri dari Dusun Krajan 

Barat, Dusun Krajan Timur, Dusun Krajan Selatan, Dusun Juruh, Dusun 

Kemiren, Dusun Klatakan, Dusun Pasinan Barat, Dusun Pasinan Timur dan 

Dusun Kunir. 

Jumlah penduduk di desa Singojuruh per Januari 2015 sejumlah 6681 jiwa 

dengan jumlah laki-laki 3264 jiwa dan jumlah perempuan 3417 jiwa. 

Sebagian besar masyarakat di desa Singojuruh mayoritas menganut agama 

islam. Didesa tersebut mayoritas ibu - ibu tidak bekerja atau sebagai ibu 

rumah tangga sehingga apabila ibu yang memiliki bayi dibawah 2 tahun 

dapat menyusui dengan baik. Dari segi kesehatan, desa Singojuruh memiliki 
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beberapa fasilitas prasarana kesehatan seperti Puskesmas 1 unit, Puskesmas 

pembantu (Pustu) 1 unit, Pondok bersalin desa (Polindes) 1 unit, dan Pos 

pelayanan Keluarga Berencana-kesehatan Terpadu (Posyandu) 1 unit. Dari 

segi budaya menyusui, kebiasaan didesa tersebut apabila ibu - ibu memiliki 

bayi mulai dari lahir sampai usia 2 tahun selalu diberikan ASI kecuali dengan 

masalah tertentu seperti misalnya ASI tidak keluar. 

5.2 Hasil penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai bulan mei – juni 2016 di wilayah desa 

singojuruh kecamatan singojuruh banyuwangi dengan jumlah responden 81 

responden. Hasil penelitian ini akan ditampilkan karakteristik responden 

berdasarkan umur, jumlah anak, pendidikan terakhir, pekerjaan dan 

pendapatan keluarga. Sedangkan analisis univariat menyajikan data-data hasil 

penelitian mengenai hubungan persepsi kerentanan, ancaman, manfaat, 

kendala dan factor eksternal dan perilaku ibu menyusui menggunakan teori 

health belief model di desa singojuruh kecamatan Singojuruh Banyuwangi 

dengan menggunakan koesioner. 

5.2.1 Karakteristik sampel penelitian 

  Subjek yang diambil adalah sebagian ibu yang menyusui bayi usia 

6 bulan – 1 tahun di desa singojuruh kecamatan singojuruh kabupaten 

banyuwangi sebanyak 81 orang. Gambaran tentang karakteristik dari 

subjek penelitian berdasarkan usia, jumlah anak, pendidikan, pekerjaan, 

penghasilan keluarga adalah sebagai berikut : 
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1) Karakteristik menurut kelompok usia 

Hasil karakteristik menurut usia ibu menyusui di Desa Singojuruh 

Kecamatan Singojuruh Banyuwangi dapat dilihat pada Tabel 5.1 

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi responden berdasarkan usia 

Usia (Tahun) Frekuensi 
 (Orang) Persentase(%) 

≤ 20 6 7,4 
20 – 30 71 87,7 

≥ 30 4 4,9 
Jumlah  81 100 

  

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi klasifikasi umur pada responden 

yang menyusui bayi usia 6 bulan-1 tahun di desa singojuruh kecamatan 

Singojuruh Banyuwangi tahun 2016 

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan dari 81 responden 

sebagian besar berumur 20-30 Tahun sebesar 71 responden ( 87,7%) 

2) Karakteristik menurut jumlah anak 

Hasil karakteristik menurut jumlah anak pada ibu menyusui di Desa 

Singojuruh Kecamatan Singojuruh Banyuwangi dapat dilihat pada 

Tabel 5.2 

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi responden berdasarkan jumlah anak 

Jumlah Anak Frekuensi 
 (Orang) Persentase(%) 

≤ 2 69 85,2 
≥ 2 12 14,8 

Jumlah  81 100 
 

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi jumlah anak pada responden yang 

menyusui bayi usia 6 bulan-1 tahun di desa singojuruh kecamatan 

Singojuruh Banyuwangi tahun 2016 
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Berdasarkan diagram diatas menunjukkan dari 81 responden 

hampir seluruhnya mempunyai anak ≤ 2 yaitu 69 responden ( 85,2%) 

3) Karakteristik menurut pendidikan terakhir ibu 

Hasil karakteristik menurut pendidikan ibu menyusui di Desa 

Singojuruh Kecamatan Singojuruh Banyuwangi dapat dilihat pada 

Tabel 5.3 

Tabel 5.3 Distribusi frekuensi responden berdasarkan pendidikan 
terakhir 

Pendidikan Frekuensi 
 (Orang) Persentase(%) 

Tidak sekolah 0 0 
SD 26 32.1 

SMP 36 44.4 
SMA 19 23.5 

Lain-lain 0 0 
Jumlah  81 100 

  

Tabel 5.3 Distribusi frekuensi pendidikan terakhir ibu pada 

responden yang menyusui bayi usia 6 bulan-1 tahun di desa singojuruh 

kecamatan Singojuruh Banyuwangi tahun 2016  

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan dari 81 responden 

sebagian besar berpendidikan SMP yaitu 36 responden (44,4%) 

4) Karakteristik menurut pekerjaan 

Hasil karakteristik menurut pekerjaan ibu menyusui di Desa 

Singojuruh Kecamatan Singojuruh Banyuwangi dapat dilihat pada 

Tabel 5.4 
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Tabel 5.4 Distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi 
 (Orang) Persentase(%) 

PNS/ pegawai 
swasta 0 0 

Ibu Rumah 
Tangga 81 100 

Wiraswasta 0 0 
Lain-lain 0 0 
Jumlah  81 100 

  

Tabel 5.4 Distribusi frekuensi pekerjaan ibu pada responden yang 

menyusui bayi usia 6 bulan-1 tahun di desa singojuruh kecamatan 

Singojuruh Banyuwangi tahun 2016  

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan dari 81 responden 

seluruhnya sebagai ibu rumah tangga yaitu 81 responden (100%) 

5) Karakteristik menurut penghasilan keluarga 

Hasil karakteristik menurut penghasilan keluarga ibu menyusui di 

Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Banyuwangi dapat dilihat 

pada Tabel 5.5 

Tabel 5.5 Distribusi frekuensi berdasarkan penghasilan keluarga 

Penghasilan Frekuensi 
 (Orang) Persentase(%) 

≤ Rp700.000 27 33,3 
≥Rp700.000 54 66,7 

Jumlah  81 100 
 

Tabel 5.5 Distribusi frekuensi penghasilan keluarga ibu pada 

responden yang menyusui bayi usia 6 bulan-1 tahun di desa singojuruh 

kecamatan Singojuruh Banyuwangi tahun 2016  
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Berdasarkan diagram diatas menunjukkan dari 81 responden 

sebagian besar dengan penghasilan ≥ 700.000 yaitu 54 responden 

(66,7%) 

5.2.2 Hasil Analisis Univariat 

1. Persepsi kerentanan 

Hasil analisis univariat menurut persepsi kerentanan ibu menyusui dapat 

dilihat pada Tabel 5.6 

Tabel 5.6 Distribusi responden berdasarkan persepsi kerentanan ibu 
menyusui di desa Singojuruh kecamatan Singojuruh Banyuwangi 

Persepsi 
kerentanan 

Frekuensi Persentase 
(%) 

Kurang  22 27.2 
Cukup  32 39.5 
Baik  27 33.3 
Total 81 100 

 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukan bahwa sebagian besar 32 (%) 

responden memiliki persepsi kerentanan cukup. Ibu mengetahui resiko 

yang timbul bila tidak menyusui dengan baik. 

2. Persepsi ancaman 

Hasil analisis univariat menurut persepsi ancaman ibu menyusui dapat 

dilihat pada Tabel 5.7 

Tabel 5.7 Distribusi responden berdasarkan persepsi ancaman ibu 
menyusui di desa Singojuruh kecamatan Singojuruh Banyuwangi 

Persepsi 
ancaman 

Frekuensi Persentase 
(%) 

Kurang  17 21.0 
Cukup  32 39.5 
Baik  32 39.5 
Total 81 100 
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Berdasarkan tabel 5.7 menunjukan bahwa sebagian besar 32 

(39.5%) responden memiliki persepsi ancaman yang baik. Ibu 

memahami tentang ancaman terhadap bayi dan ibu bila tidak 

memberikan ASI. 

3. Persepsi manfaat 

Hasil analisis univariat menurut persepsi manfaat ibu menyusui dapat 

dilihat pada Tabel 5.8 

Tabel 5.8 Distribusi responden berdasarkan persepsi manfaat ibu 
menyusui di desa Singojuruh kecamatan Singojuruh Banyuwangi 

Persepsi 
manfaat 

Frekuensi Persentase 
(%) 

Kurang  13 16.0 
Cukup  38 46.9 
Baik  30 37.0 
Total 81 100 

 

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukan bahwa sebagian besar 38 

(46.9%) responden memiliki persepsi manfaat yang cukup. Ibu mengerti 

manfaat yang didapatkan bila menyusui dengan baik. 

4. Persepsi kendala 

Hasil analisis univariat menurut persepsi kendala ibu menyusui dapat 

dilihat pada Tabel 5.9 

Tabel 5.9 Distribusi responden berdasarkan persepsi kendala ibu 
menyusui di desa Singojuruh kecamatan Singojuruh Banyuwangi 

Persepsi 
kendala 

Frekuensi Persentase 
(%) 

Kurang  11 13.6 
Cukup  53 65.4 
Baik  17 21.0 
Total 81 100 
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Berdasarkan tabel 5.9 menunjukan bahwa sebagian besar 53 

(65.4%) responden memiliki persepsi kendala yang cukup. Ibu merasa 

tidak ada kendala atau hambatan dalam menyusui. 

5. Persepsi faktor eksternal 

Hasil analisis univariat menurut persepsi factor eksternal ibu menyusui 

dapat dilihat pada Tabel 5.10 

Tabel 5.10 Distribusi responden berdasarkan persepsi faktor eksternal 
ibu menyusui di desa Singojuruh kecamatan Singojuruh Banyuwangi 

Persepsi 
factor eksternal 

Frekuensi Persentase 
(%) 

Kurang  2 2.5 
Cukup  51 63.0 
Baik  28 34.6 
Total 81 100 

 

Berdasarkan tabel 5.10 menunjukan bahwa sebagian besar 51 

(97.5%) responden memiliki persepsi faktor eksternal yang cukup. 

Keluarga, tenaga kesehatan dan media massa sangat mendukung atau 

memotivasi ibu dalam menyusui. 

6. Perilaku 

Hasil analisis univariat menurut perilaku ibu menyusui dapat dilihat pada 

Tabel 5.11 

Tabel 5.11 Distribusi responden berdasarkan perilaku ibu menyusui di 
desa Singojuruh kecamatan Singojuruh Banyuwangi 

Perilaku Frekuensi  Persentase (%) 
Positif  71 87.7 
Negatif 10 12.3 
Total 81 100 
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Berdasarkan tabel 5.11 menunjukan bahwa sebagian besar 71 

(87.7%) responden memiliki perilaku positif. Ibu menyusui sudah 

melakukan dengan baik dan benar. 

5.2.3 Hasil analisis bivariat 

1. Hubungan antara persepsi kerentanan dengan perilaku menyusui 

Hasil analisis bivariat hubungan antara persepsi kerentanan dengan 

perilaku ibu menyusui dapat dilihat pada Tabel 5.12 

Table 5.12 Distribusi responden berdasarkan persepsi kerentanan 
dengan perilaku menyusui di  desa singojuruh kecamatan singojuruh 
banyuwangi 
  

Persepsi Kerentanan 

Total   kurang cukup Baik 

Perilaku negatif 2 5 3 10 

20.0% 50.0% 30.0% 100.0% 

positif 20 27 24 71 

28.2% 38.0% 33.8% 100.0% 

Jumlah 22 32 27 81 

27.2% 39.5% 33.3% 100.0% 

 

Tabel 5.12 menunjukkan bahwa persepsi kerentanan kurang 

dengan perilaku negatif sebanyak 2 responden (20.0%). Persepsi 

kerentanan kurang dengan perilaku positif sebanyak 20 responden 

(28.2%). Persepsi kerentanan cukup dengan perilaku  negatif sebanyak 

5 responden (50.5%). Persepsi kerentanan cukup dengan perilaku 

positif sebanyak 27 responden. (38.0%). Persepsi baik dengan perilaku 

yang negatif sebanyak 3 responden (30.0%). Persepsi baik dengan 

perilaku positif sebanyak 24 responden (33.8%) 
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Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diketahui nilai p sebesar 

0,751 jika dibandingkan dengan α (5%) artinya p >0,05. Kesimpulan 

yang diperoleh adalah tidak terdapat hubungan antara persepsi 

kerentanan dengan perilaku ibu menyusui bayi usia 6 bulan-1 tahun di 

desa singojuruh. 

2. Hubungan antara persepsi ancaman dengan perilaku menyusui 

Hasil analisis bivariat hubungan antara persepsi ancaman dengan 

perilaku ibu menyusui dapat dilihat pada Tabel 5.13 

Table 5.13 Distribusi responden berdasarkan persepsi ancaman dengan 
perilaku menyusui di  desa singojuruh kecamatan singojuruh 
banyuwangi 

  Persepsi Ancaman 

Total   kurang cukup baik 

Perilaku negatif 1 3 6 10 

10.0% 30.0% 60.0% 100.0% 

positif 16 29 26 71 

22.5% 40.8% 36.6% 100.0% 

Jumlah 17 32 32 81 

21.0% 39.5% 39.5% 100.0% 

 

Tabel 5.13 menunjukkan bahwa persepsi ancaman kurang dengan 

perilaku negatif sebanyak 1 responden (10.0%). Persepsi ancaman 

kurang dengan perilaku positif sebanyak 16 responden (22.5%). 

Persepsi ancaman cukup dengan perilaku negatif sebanyak 3 

responden (30.0%). Persepsi ancaman cukup dengan perilaku positif 

sebanyak 29 responden (40.8%). Persepsi ancaman baik dengan 

perilaku negatif sebanyak 6 responden (60.0%). Persepsi ancaman baik 

dengan perilaku positif sebanyak 26 responden (36.6%).  
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Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diketahui nilai p sebesar 

0,345, jika dibandingkan dengan α (5%) artinya p >0,05. Kesimpulan 

yang diperoleh adalah tidak terdapat hubungan antara persepsi 

ancaman dengan perilaku ibu menyusui bayi usia 6 bulan-1 tahun di 

desa singojuruh. 

3. Hubungan antara persepsi manfaat dengan perilaku menyusui 

Hasil analisis bivariat hubungan antara persepsi manfaat dengan 

perilaku ibu menyusui dapat dilihat pada Tabel 5.14 

Table 5.14 Distribusi responden berdasarkan persepsi manfaat 
dengan perilaku menyusui di  desa singojuruh kecamatan singojuruh 
banyuwangi 
  Persepsi Manfaat 

Total   kurang Cukup Baik 

Perilaku Negatif 1 1 8 10 

10.0% 10.0% 80.0% 100.0% 

Positif 12 37 22 71 

16.9% 52.1% 31.0% 100.0% 

Jumlah 13 38 30 81 

16.0% 46.9% 37.0% 100.0% 

 

Tabel 5.14 menunjukkan bahwa persepsi manfaat kurang 

dengan perilaku negatif sebanyak 1 responden (10.0%). Persepsi 

manfaat kurang dengan perilaku positif sebanyak 12 responden 

(16.9%). Persepsi manfaat cukup dengan perilaku  negatif sebanyak 

1 responden (10.0%). Persepsi manfaat cukup dengan perilaku 

positif sebanyak 37 responden (52.1%). Persepsi manfaat baik 

dengan perilaku negatif sebanyak 8 responden (80.0%). Persepsi 

manfaat baik dengan perilaku positif sebanyak 22 responden 

(31.0%).  
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Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diketahui nilai p ebesar 

0,010, jika dibandingkan dengan α (5%) artinya p <0,05. 

Kesimpulan yang diperoleh adalah terdapat hubungan antara persepsi 

manfaat dengan perilaku ibu menyusui bayi usia 6 bulan-1 tahun di 

desa singojuruh. 

4. Hubungan antara persepsi kendala dengan perilaku menyusui 

Hasil analisis bivariat hubungan antara persepi kendala dengan 

perilaku ibu menyusui dapat dilihat pada Tabel 5.15 

Table 5.15 Distribusi responden berdasarkan persepsi kendala 
dengan perilaku menyusui di  desa singojuruh kecamatan singojuruh 
banyuwangi  
  Pesepsi Kendala 

Total   kurang cukup baik 

perilaku negatif 1 9 0 10 

10.0% 90.0% .0% 100.0% 

positif 10 44 17 71 

14.1% 62.0% 23.9% 100.0% 

Jumlah 11 53 17 81 

13.6% 65.4% 21.0% 100.0% 

 

Tabel 5.15 menunjukkan bahwa persepsi kendala kurang 

dengan perilaku negatif sebanyak 1 responden (10.0%). Persepsi 

kendala kurang dengan perilaku positif sebanyak 10 responden 

(14.1%). Persepsi kendala cukup dengan perilaku  negatif sebanyak 9 

responden (90.0%). Persepsi kendala  cukup dengan perilaku positif 

sebanyak 44 responden (62.0%). Persepsi kendala baik dengan 

perilaku negatif sebanyak 0 responden (0%). Persepsi kendala baik 

dengan perilaku positif sebanyak 17 responden (23.9%).  
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Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diketahui nilai p sebesar 

0,169, jika dibandingkan dengan α (5%) artinya p >0,05. 

Kesimpulan yang diperoleh adalah tidak terdapat hubungan antara 

persepsi kendala dengan perilaku ibu menyusui bayi usia 6 bulan-1 

tahun di desa singojuruh. 

5. Hubungan antara faktor eksternal dengan perilaku menyusui 

Hasil analisis bivariat hubungan antara persepsi factor eksternal 

dengan perilaku ibu menyusui dapat dilihat pada Tabel 5.16 

Table 5.16 Distribusi responden berdasarkan persepsi faktor 
eksternal dengan perilaku menyusui di  desa singojuruh kecamatan 
singojuruh banyuwangi 
  Persepsi Faktor Eksternal 

Total   kurang Cukup baik 

Perilaku negatif 0 7 3 10 

.0% 70.0% 30.0% 100.0% 

positif 2 44 25 71 

2.8% 62.0% 35.2% 100.0% 

Jumlah 2 51 28 81 

2.5% 63.0% 34.6% 100.0% 

 

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa persepsi factor eksternal 

kurang dengan perilaku negatif sebanyak 0 responden (0%). Persepsi 

factor eksternal kurang dengan perilaku positif sebanyak 2 responden 

(2.8%). Persepsi factor eksternal cukup dengan perilaku  negatif 

sebanyak 7 responden (70.0%). Persepsi factor eksternal cukup 

dengan perilaku positif sebanyak 44 responden (62.0%). Persepsi 

factor eksternal baik dengan perilaku negatif sebanyak 3 responden 

(30.0%). Persepsi factor eksternal baik dengan perilaku positif 

sebanyak 25 responden (35.2%). 
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Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diketahui nilai p sebesar 

0,802,  jika dibandingkan dengan α (5%) artinya p >0,05. 

Kesimpulan yang diperoleh adalah tidak terdapat hubungan antara 

persepsi kendala dengan perilaku ibu menyusui bayi usia 6 bulan-1 

tahun di desa singojuruh. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 
 

6.1 Karakteristik responden 

 Dari hasil penelitian diperoleh sebanyak 81 responden yaitu ibu 

yang menyusui bayinya usia 6 bulan-1 tahun yang berasal dari Desa 

Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dari 81 responden 

mayoritas responden berumur 25-35 Tahun sebesar 71 responden ( 

87,7%). Hal ini sesuai dengan teori Roesli (2005) “Rentang usia yang 

aman untuk berproduksi dan pada umumnya yaitu ibu pada usia 20-30 

tahun, memiliki kemampuan yang laktasi yang baik dari pada lebih dari 

umur tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi (2007) menyatakan 

bahwa proporsi pemberian ASI eksklusif pada umur kurang dari 35 tahun 

lebih besar (18,9%) dibanding umur lebih dari atau sama dengan 35 tahun 

(16,8%). 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dari 81 responden 

mayoritas responden memiliki jumlah anak ≤ 2 yaitu 69 responden ( 

85,2%). Anggraeni (2012) bahwa salah satu factor yang mempengaruhi 

pemberian ASI meliputi karakteristik ibu yaitu pengalaman ibu menyusui. 

Perbedaan jumlah anak akan berpengaruh terhadap pengalaman ibu 

menyusui. 

Dari tabel 5.3 menunjukkan mayoritas responden sebagian besar 

berpendidikan SMP yaitu 36 responden (44,4%). Hal ini sesuai dengan 

teori Roesli (2005) “Pedidikan pada satu sisi mempunyai dampak positif 
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yaitu ibu semakin mengerti akan pentingnya pemeliharaan kesehatan 

termasuk pemberian ASI eksklusif, tetapi disisi lain pendidikan yang 

semakin tinggi juga akan berdampak adanya perubahan nilai-nilai sosial 

seperti adanya anggapan bahwa menyusui merupakan hal yang tidak 

modern dan dapat merubah bentuk payudara ibu. 

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan dari 81 responden seluruhnya 

sebagai ibu rumah tangga yaitu 81 responden (100%). Menurut Khomsan 

(2004) bahwa konsep tentang ASI eksklusif sekarang ini terasa sulit untuk 

dilaksanakan pada ibu – ibu bekerja. Kesibukan bekerja diluar rumah 

merupakan penghambat utama seorang ibu untuk menyusui anaknya. 

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukan dari 81 responden dengan 

berpenghasilan ≥ 700.000 yaitu 54 responden (66,7%). Pendapatan 

keluarga mempengaruhi ketersediaan makanan bergizi untuk keluarga. 

Oleh karena itu, setiap keluarga diharapkan mampu untuk memenuhi 

kebutuhan pangan dan ketersediaan makanan bergizi untuk seluruh 

anggota keluarganya terutaman ( Hardiansyah, 2007). 

6.2 Hubungan antara persepsi kerentanan dengan perilaku ibu menyusui 

bayi usia 6 bulan-1 tahun 

  Persepsi kerentanan adalah kerentanan terhadap suatu penyakit 

agar bertindak untuk mengobati atau mencegah penyakitnya 

(Notoadmodjo, 2010). Hasil uji statistic menggunakan chi-square, didapat 

hasil nilai p = 0,751 (nilai p>0,05), maka Ho diterima, sehingga tidak 

terdapat hubungan antara persepsi  kerentanan dengan perilaku ibu 

menyusui bayi usia 6 bulan-1 tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh 
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Esti, 2012 yaitu persepsi kerentanan yang dirasakan responden positif 

yaitu sebanyak 94 orang (39,3%) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kerentanan kurang 

dengan perilaku negatif sebanyak 2 responden (20.0%). Persepsi 

kerentanan kurang dengan perilaku positif sebanyak 20 responden 

(28.2%). Persepsi kerentanan cukup dengan perilaku  negatif sebanyak 5 

responden (50.5%). Persepsi kerentanan cukup dengan perilaku positif 

sebanyak 27 responden. (38.0%). Persepsi baik dengan perilaku yang 

negatif sebanyak 3 responden (30.0%). Persepsi baik dengan perilaku 

positif sebanyak 24 responden (33.8%). Hal ini menunjukkan bahwa 

persepsi kerentanan yang dirasakan responden lebih banyak untuk 

melakukan perilaku positif yaitu 27 responden (38.0%).  

Persepsi terhadap kerentanan dapat terbentuk dari informasi medis 

dan pengetahuan individu, namun juga dapat terbentuk dari kepercayaan 

individu tentang kesulitan dari sebuah penyakit tercipta atau 

mempengaruhi hidup mereka secara umum. Kemudahan menderita 

penyakit adalah salah satu dari banyak persepsi yang digunakan dalam 

mendorong seseorang dalam menerima perilaku sehat (Yuliani E, 2012).  

Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian Trisnawan D (2015) dengan judul “Determinan Perilaku 

Pencarian Pengobatan Pada Mahasiswa Fakultas Kedoteran dan Ilmu 

Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakart Angkatan Tahun 2013. Dalam 

penelitian ini berdasarkan data yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa 

kerentanan yang dirasakan memiliki hubungan yang signifikan terhadap 
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perilaku mahasiswa dalam melakukan tindakan pertama pencarian 

pengobatan apabila mengalami gangguan kesehatan, walau gejala sakit 

yang diderita dianggap tidak serius pada saat itu, tetapi merasa rentan 

karena khawatir akan bertambah parah dikemudian hari maka 

kemungkinan untuk mencari pengobatan menjadi lebih besar. 

6.3 Hubungan antara persepsi ancaman dengan perilaku ibu menyusui 

bayi usia 6 bulan-1 tahun 

Hasil uji statistic menggunakan chi-square, didapat hasil nilai p = 

0,345 (nilai p>0,05), maka Ho diterima, sehingga tidak terdapat hubungan 

antara persepsi  ancaman dengan perilaku ibu menyusui bayi usia 6 bulan-

1 tahun. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi ancaman kurang 

dengan perilaku negatif sebanyak 1 responden (10.0%). Persepsi ancaman 

kurang dengan perilaku positif sebanyak 16 responden (22.5%). Persepsi 

ancaman cukup dengan perilaku negatif sebanyak 3 responden (30.0%). 

Persepsi ancaman cukup dengan perilaku positif sebanyak 29 responden 

(40.8%). Persepsi ancaman baik dengan perilaku negatif sebanyak 6 

responden (60.0%). Persepsi ancaman baik dengan perilaku positif 

sebanyak 26 responden (36.6%).  

Ketika persepsi tentang kemudahan menderita penyakit 

dikombinasikan dengan keseriusan, akan menghasilkan penerimaan 

ancaman. Hal ini mengacu kepada sejauh mana seorang berpikir penyakit 

atau kesakitan merupakan ancaman pada dirinya. Asumsinya adalah 

bahwa bila ancaman yang dirasakan meningkat maka perilaku pencegahan 
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juga akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian Esti, 2012 dapat 

dijelaskan bahwa persepsi ancaman yang dirasakan responden lebih 

banyak pada kategori ancaman positif yaitu sebanyak 171 orang (71,5%). 

Persepsi ancaman yang positif ini adalah ancaman yang atau risiko yang 

akan diperoleh jika ibu tidak memberikan ASI kepada bayinya (Yuliani E, 

2012). Dengan hasil penelitian tersebut sebagian ibu persepsi ancamannya 

positif akan berpengaruh terhadap sikap ibu menyusui sehingga ia akan 

memilih memberikan ASI kepada bayinya, dari pada ibu harus menerima 

risiko yang tidak diinginkan bila tidak memberikan ASI kepada bayinya. 

6.4 Hubungan antara persepsi manfaat dengan perilaku ibu menyusui 

bayi usia 6 bulan-1 tahun 

  Hasil uji statistic menggunakan chi-square, didapat hasil nilai p = 

0,010 (nilai p<0,05), maka Ho ditolak, sehingga terdapat hubungan antara 

persepsi  kerentanan dengan perilaku ibu menyusui bayi usia 6 bulan-1 

tahun. Berdasarkan hasil penelitian Esti, 2014 dapat dijelaskan manfaat 

yang dirasakan responden dalam pemberian ASI eksklusif lebih banyak 

pada kategori sangat bermanfaat yaitu sebanyak kurang lebih 103 orang 

(43,1%).   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manfaat kurang 

dengan perilaku negatif sebanyak 1 responden (10.0%). Persepsi manfaat 

kurang dengan perilaku positif sebanyak 12 responden (16.9%). Persepsi 

manfaat cukup dengan perilaku  negatif sebanyak 1 responden (10.0%). 

Persepsi manfaat cukup dengan perilaku positif sebanyak 37 responden 

(52.1%). Persepsi manfaat baik dengan perilaku negatif sebanyak 8 
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responden (80.0%). Persepsi manfaat baik dengan perilaku positif 

sebanyak 22 responden (31.0%). Hal ini sesuai dengan teori mengenai 

manfaat ASI menurut Rudi H & Sulis S (2014) ASI merupakan sumber 

gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang dan sesuai dengan 

kebutuhan pertumbuhan bayi, ASI dapat meningkatkan jalinan kasih 

sayang, dapat meningkatkan kecerdasan anak dan meningkatkan daya 

imun anak. 

  Tindakan pencegahan akan bermanfaat jika merasa sangat rentan 

terhadap penyakit-penyakit, persepsi positif ini sangat berperan penting 

pada perilaku seseorang dalam mengambil suatu keputusan kesehatan atas 

dirinya ataupun lingkungannya. Membentuk persepsi terhadap keuntungan 

yang akan diperoleh adalah opini individu itu sendiri terhadap kegunaan 

atau kemampuan perilaku baru dalam menurunkan risiko. Orang 

cenderung untuk mengembangkan perilaku sehat ketika mereka percaya 

bahwa perilaku baru tersebut akan menurunkan kemungkinan mereka 

untuk terkena penyakit (Yuliani E, 2012). Dengan ibu mengatakan bahwa 

ASI itu sangat bermanfaat maka akan meningkatkan niat ibu untuk 

memberikan ASI secara eksklusif. Oleh karena itu dalam upaya 

meningkatkan cakupan ASI eksklusif perlu dilaksanakan penyuluhan yang 

menekankan betapa penting manfaat pemberian ASI secara eksklusif. 

  Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wahyuni S 

(2011) di puskesmas Larompong Selatan Kabupaten Luwu, diperoleh hasil 

persepsi ibu mengenai manfaat ASI tergolong cukup yakni 56,2%. 
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6.5 Hubungan antara persepsi kendala dengan perilaku ibu menyusui 

bayi usia 6 bulan-1 tahun 

  Hasil uji statistic menggunakan chi-square, didapat hasil nilai p = 

0,169 (nilai p>0,05), maka Ho diterima, sehingga tidak terdapat hubungan 

antara persepsi  kendala dengan perilaku ibu menyusui bayi usia 6 bulan-1 

tahun. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kendala kurang 

dengan perilaku negatif sebanyak 1 responden (10.0%). Persepsi kendala 

kurang dengan perilaku positif sebanyak 10 responden (14.1%). Persepsi 

kendala cukup dengan perilaku  negatif sebanyak 9 responden (90.0%). 

Persepsi kendala  cukup dengan perilaku positif sebanyak 44 responden 

(62.0%). Persepsi kendala baik dengan perilaku negatif sebanyak 0 

responden (0%). Persepsi kendala baik dengan perilaku positif sebanyak 

17 responden (23.9%). Berdasarkan hasil penelitian Esti 2012 dapat 

dijelaskan bahwa penghalang (hambatan) yang dirasakan responden dalam 

pemberian ASI eksklusif lebih banyak pada kategori hambatan yaitu 

sebanyak 155 orang (76,9%). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

ibu mempunyai persepsi bahwa pemberian ASI secara eksklusif bukanlah 

merupakan suatu halangan. Sehingga dengan demikian ibu akan lebih 

memilih memberikan ASI secara eksklusif. Menurut Roesli (2005) 

menyatakan bahwa 100 ibu yang mengatakan ASInya kurang sebenarnya 

hanya 2 ibu yang ASInya betul-betul kurang. 98 orang lainnya mempunyai 

ASI yang cukup, hanya karena kurang dapat menata laktasi ASI dengan 

benar. 
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Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian bahwa kesulitan bayi 

dalam menghisap adalah kendala atau hambatan dalam pemberian ASI, 

pernyataan ini memiliki persentase sengat setuju yang tinggi yaitu 70,3 % 

dan putting susu ibu tidak menonjol memiliki persentase 84.4%. padahal 

hal tersebut bukanlah hambatan, karena ibu dapat menggunakan cara 

manual untuk mengeluarkan ASI dari payudara kepada bayinya yang bisa 

diberikan menggunakan sendok (Wahyuni S, 2011) 

6.6 Hubungan antara persepsi factor eksternal dengan perilaku ibu 

menyusui bayi usia 6 bulan-1 tahun 

  Hasil uji statistic menggunakan chi-square, didapat hasil nilai p = 

0,802 (nilai p>0,05), maka Ho diterima, sehingga tidak terdapat hubungan 

antara persepsi factor eksternal (dukungan) dengan perilaku ibu menyusui 

bayi usia 6 bulan-1 tahun. Berdasarkan hasil penelitian Esti 2012 faktor 

pendorong responden untuk bertindak memberikan ASI eksklusif lebih 

banyak pada kategori dukungan lemah yaitu sebanyak kurang lebih 155 

orang (64,9%). 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi factor eksternal 

kurang dengan perilaku negatif sebanyak 0 responden (0%). Persepsi 

factor eksternal kurang dengan perilaku positif sebanyak 2 responden 

(2.8%). Persepsi factor eksternal cukup dengan perilaku  negatif sebanyak 

7 responden (70.0%). Persepsi factor eksternal cukup dengan perilaku 

positif sebanyak 44 responden (62.0%). Persepsi factor eksternal baik 

dengan perilaku negatif sebanyak 3 responden (30.0%). Persepsi factor 

eksternal baik dengan perilaku positif sebanyak 25 responden (35.2%). 
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Salah satu teori mengatakan dukungan atau motivasi merupakan dorongan 

dari dalam diri atau dari luar diri seseorang untuk melakukan suatu 

tindakan dan merupakan dasar penting bagi ibu untuk memberikan ASI 

eksklusif. Motivasi diri yang juga akan mempengaruhi perilaku seseorang 

adalah “pendorong” usaha yang disadari mendorong tingkah laku 

seseorang agar hatinya tergerak bertindak melakukan sesuatu sehingga 

mencapai hasil atau tujuan tertertu. (Azriani D, 2014). 

Kunci utama keberhasilan pemberian ASI yaitu membangun 

kepercayaan diri dan motivasi ibu selama menyusui, mendukung ibu 

dalam pengambilan keputusan untuk memberikan ASI. Hasil ini akan 

lebih optimal jika suami dan keluarga terdekat ibu seperti orang tua dan 

anggota keluarga lainnya ikut mendukung dan berperan aktif untuk bekerja 

sama melaksanakan tugas utamanya memberikan ASI (Permatasari, 2012) 

Timbulnya sesuatu perilaku memerlukan adanya pemicu (cues to 

action). Pemicu timbulnya perilaku adalah kejadian, orang atau barang 

yang membuat seseorang merubah perilaku mereka. Misalnya anggota 

keluarga, suami, laporan media massa, kampanye media massa, saran dari 

orang lain, poster dan label peringatan yang ada pada sebuah produk 

(Yuliani E, 2012). 

Dilihat dari gambaran lokasi penelitian pada bab 5 menunjukkan 

mayoritas masyarakat di desa Singojuruh menganut agama islam. Karena 

selain dukungan suami, keluarga dan tenaga kesehatan, Agama dan budaya 

juga merupakan salah satu factor yang berkontribusi dalam memotivasi 

seseorang dalam melakukan sesuatu. Sebab pada agama islam sudah 
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dijelaskan didalam Al Qur’an pada surat Al-Baqarah Ayat 233 yang 

artinya “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” ( QS. Al-

Baqarah, 2 : 223). Surat Al-Baqarah tersebut memberi pengertian bahwa 

masa menyusui yang sempurna adalah 2 tahun di tinjau dari aspek 

pemeliharaan anak yang ketika itu masih lemah kondisinya dan 

berdasarkan prinsip bahwa air susu ibu merupakan makanan yang paling 

sesuai bagi setiap bayi dalam masa ini.  

Aspek budaya daerah setempat juga merupakan factor yang dapat 

mempengaruhi praktik menyusui. Sesuai dengan hasil pada gambaran 

lokasi penelitian pada bab 5 yaitu dari segi budaya menyusui, kebiasaan 

didesa tersebut apabila ibu - ibu memiliki bayi mulai dari lahir sampai usia 

2 tahun selalu diberikan ASI kecuali dengan masalah tertentu seperti 

misalnya ASI tidak keluar. Sebab budaya yang mendukung akan praktik 

menyusui akan mempengaruhi keberhasilan ibu dalam pemberian ASI. 

Sikap mental ibu dalam perilaku menyusui berkaitan dengan oriental nilai 

budaya, karena umumnya ibu-ibu masih berorientasi pada nilai-nilai 

budaya (Rejeki S, 2008). 
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BAB VII 

KESIMPULAN 

7.1 Kesimpulan 

  Kesimpulan yang dapat disimpulkan sehubungan dengan penelitian 

yang berjudul “Hubungan Persepsi dan Perilaku Menggunakan Teori Health 

Belief Model pada Ibu Menyusui di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh 

Banyuwangi” adalah : 

1. Sebagian besar responden melakukan perilaku positif yaitu 71 responden 

(87,7%), hanya sebagian kecil yang berperilaku negatif yaitu sebanyak 10 

responden (12,3%). 

2. Tidak terdapat hubungan bermakna antara persepsi kerentanan dengan 

perilaku ibu menyusui di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh 

Banyuwangi. 

3. Tidak terdapat hubungan bermakna antara persepsi ancaman dengan 

perilaku ibu menyusui di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh 

Banyuwangi 

4. Tidak terdapat hubungan bermakna antara persepsi kendala dengan 

perilaku ibu menyusui di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh 

Banyuwangi 

5. Terdapat hubungan bermakna antara persepsi manfaat dengan perilaku ibu 

menyusui di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Banyuwangi 

6. Tidak terdapat hubungan bermakna antara persepsi faktor eksternal dengan 

perilaku ibu menyusui di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh 

Banyuwangi 
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7.2 Saran 

  Saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi institusi pendidikan 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan ilmu 

pengetahuan tentang kebidanan khususnya dalam pemberian ASI eksklusif 

untuk ibu yang menyusui. 

2. Bagi puskesmas 

Meningkatkan promosi kesehatan tentang pentingnya ASI 

eksklusif secara benar baik secara langsung maupun melalui berbagai 

macam media. Memperluas sasaran promosi yaitu dengan melibatkan 

keluarga ibu terutama suami untuk dibekali pengetahuan dan motivasi 

mengenai pentingnya menyusui untuk ibu dan bayi. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai 

referensi yang relavan dan membantu penelitian sejenis. Penelitian ini 

dapat dijadikan dasar untuk penelitian serupa di seluruh wilayah 

Kabupaten Banyuwangi maupun daerah lain.  
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3. TAHAP AKHIR 
a. Revisi skripsi dan pembuatan 

artikel 
                                            

b. Penyerahan skripsi                
 

                             

 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI DENGAN PERILAKU IBU..... NABILLA



Lampiran  2 

 

 

 

 

 

FORMULIR PERMOHONAN PENYUSUNAN SKRIPSI 

 

 

Nama Mahasiswa   : Nabilla 

NIM    : 011211233005 

Angkatan    : 2012 

Lingkup peminatan penelitian : Nifas 

Pembimbing    : K. Kasiati, S.Pd, AM. Keb, M. Kes 

Judul yang diajukan : Hubungan pengetahuan ibu dengan 
ASI eksklusif 

 

 

 

       Mahasiswa 

 

                Nabilla 

         NIM. 011211233005 
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Lampiran 3.  
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Lampiran 4 
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Lampirsn 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7. Lembar Permohonan Menjadi Responden 

 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMATION FOR CONSENT) 

 

Yth. Ibu menyusui bayi usia 6 bulan-1 tahun 

 Di Desa Singojuruh 

Dengan hormat, 

Saya Nabilla mahasiswi Program S tudi P endidikan B idan Fakultas 

Kedokteran U niversitas Airlangga a kan m engajukan pe rmohonan k epada a nda 

agar be rkenan m enjadi responden da lam pe nelitian de ngan j udul “Hubungan 

Persepsi Dan Perilaku Menggunakan Teori Health Belief Model Pada Ibu 

Menyusui di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten 

Banyuwangi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi dan 

perilaku pada ibu menyusui.  

Kesediaan Anda dalam penelitian ini bersifat bebas tanpa ada paksaan dari 

pihak m anapun. P rosedur yang akan di lakukan da lam pe nelitian ini me liputi 

mengisi k uesiner d engan m etode w awancara. Melalui p enelitian i ni d iharapkan 

dapat m eningkatkan pe ngetahuan da n m emberikan i nformasi ba gi s ubyek d an 

masyarakat m engenai hubungan persepsi dan perilaku pada i bu m enyusui. 

Apabila anda menyetujui saya mohon untuk menandatangani lembar persetujuan 

yang telah tersedia (inform consent). Data yang diambil dan disajikan akan dijaga 

kerahasiaannya. 

Atas perhatian dan kesediaan saudara, saya sampaikan terimakasih. 

 

Banyuwangi, ........................2016 

 Hormat Saya, 

Responden,      Peneliti,  

  

 

 

(          )    ( Nabilla) 
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Lampiran 8. Lembar Persetujuan Menjadi Responden 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

(Informed Consent) 

 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama  : 

Alamat : 

Tanggal : 

Setelah membaca atau d iberi p enjelasan t entang: t ujuan p enelitian, 

procedure yang akan dilakukan, resiko dan ketidaknyamanan, manfaat penelitian. 

Dan saya telah diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum 

jelas d an t elah d iberi j awaban yang m emuaskan, d engan i ni s aya m enyatakan 

secara s ukarela unt uk i kut s ebagai s ubyek da lam pe nelitian i ni. D an s aya t ahu 

bahwa s aya b erhak m engundurkan di ri dari penelitian s etiap w aktu ta npa 

mempengauhi perawatan medik saya selanjutnya.  

Banyuwangi,…………………… 2016 

 

Saksi       Responden 

 

 

 

 (……………………...)          (…………….……….) 
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Lampiran 9 

KUESIONER 

HUBUNGAN PERSEPSI DAN PERILAKU MENGGUNAKAN TEORI 

HEALTH BELIEF MODEL PADA IBU MENYUSUI DI DESA 

SINGOJURUH KECAMATAN SINGOJURUH KABUPATEN 

BANYUWANGI 

No responden  : 

Identitas 

1. Nama    : 

2. Alamat   : 

3. Umur   : 

4. Jumlah anak : 

5. Pendidikan Terakhir : 

a. Tidak sekolah 

b. SD 

c. SMP 

d. SMA 

e. lain-lain ………….  

6. Pekerjaan  : 

a. PNS/ pegawai swasta 

b. Ibu Rumah Tangga  

c. Wiraswasta 

d. Lain-lain…………. 

7. Pendapatan keluarga : 

a. Rp < 700.000/bln   

b. Rp > 700.000/bln 

 

 

 

 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI DENGAN PERILAKU IBU..... NABILLA



Berikan tanda centang (√) dalam jawaban a nda s esuai k olom yang t ertera 

SETUJU atau TIDAK SETUJU yang paling tepat dengan apa yang anda lakukan. 

Anda dapat menjawab sesuai dengan keyakinan anda dalam melakukan kegiatan 

menyusui. 

A. Persepsi kerentanan atau keseriusan  

No Pertanyaan  Setuju Tidak Setuju 

1. Bila putting lecet maka harus berhenti menyusui 

dengan mengeluarkan ASI dengan tangan 

  

2. Bila putting susu lecet apa perlu diistirahatkan   

3. Payudara bengkak dapat menyerang ibu jika tidak 

menyusui sesering mungkin 

  

4. Apakah perlekatan yang salah saat menyusui dapat 

mengakibatkan payudara bengkak 

  

5. Saya rasa, bila payudara saya bengkak dan ASI 

tidak dikeluarkan maka sakitnya akan lebih parah 

  

 

B. Persepsi ancaman 

NO Pertanyaan Setuju Tidak Setuju 

1. Bayi dapat terserang diare karena tidak diberikan 

ASI 

  

2. Bila ibu tidak memberikan ASI dapat terjadi 

payudara bengkak dan mengakibatkan mastitis 

  

3. Bayi yang tidak mendapat ASI ekskusif 

menyebabkan kualitas kesehatan bayi akan 

menjadi buruk akibat pemberian MP-ASI dini  

yang tidak benar 

  

4. Bila tidak memberikan ASI akan mengakibatkan 

bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan 

perkembangannya 

  

5. Apabila ibu memberikan ASI maka dapat sedikit 

mencegah terjadinya kanker payudara 
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C. Persepsi manfaat 

NO Pertanyaan Setuju Tidak Setuju 

1. ASI saja dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi 

sejak baru lahir sampai berumur 6 bulan 

  

2. Sebelum berusia 6 bulan, sistem pencernaan bayi 

belum terbentuk sempurna sehingga bayi belum 

siap mencerna makanan/minuman lain selain ASI 

  

3. Dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, 

akan menjamin tercapainya pengembangan 

kecerdasan anak optimal 

  

4. Dengan memberikan ASI sehingga bayi tidak 

mudah sakit karena ASI mengandung zat 

kekebalan tubuh 

  

5. ASI merupakan makanan alamiah yang baik 

untuk bayi, praktis, ekonomis, mudah dicerna dan 

diserap oleh usus bayi 

  

 

D. Persepsi Kendala 

NO Pertanyaan Setuju Tidak Setuju 

1. Kesulitan bayi dalam menghisap merupakan 

kendala atau hambatan dalam pemberian ASI 

  

2. Keadaan putting susu ibu yang tidak menonjol 

merupakan kendala atau hambatan dalam 

pemberian ASI 

  

3. Teknik menyusui yang benar tidak menjadi 

kendala atau hambatan dalam menyusui 

  

4. Sebelum menyusui, ibu harus yakin bahwa ibu 

mampu menyusui 

  

5. Pemberian ASI kepada bayi merupakan hal yang 

tidak modern 
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E. Persepsi factor eksternal (Dukungan keluarga, dukungan tenaga 

kesehatan atau media massa) 

No Pertanyaan  Setuju  Tidak Setuju  

1. Suami memberikan dukungan berupa motivasi 

kepada ibu saat menyusui 

  

2. Keluarga ibu (Orang tua, mertua, kakak atau 

adek) memberikan motivasi kepada ibu dalam 

memberikan ASI eksklusif 

  

3.  Bidan sering memberikan penyuluhan informasi 

tentang ASI eksklusif 

  

4.  Bidan menyarankan ibu untuk tidak memberikan 

susu formula/madu 

  

5. Saya pernah mendengar promosi kesehatan 

tentang ASI eksklusif di radio, majalah atau 

televisi 
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KUESIONER PERILAKU IBU MENYUSUI 

 
No 

 
Tindakan Menyusui 

Skor 

2 1 0 

1 Menyiapkan peralatan, seperti kapas, air hangat, 

bantal dan penopang kaki ibu. 

   

2 Memilih posisi yang paling nyaman untuk 

menyusui. Jika posisi duduk, punggung bersandar 

(tegap) dan kaki diberi penyangga (tidak boleh 

menggantung). 

   

3 Membaringkan bayi diatas bantal dengan baik dan 

posisi bayi menghadap perut ibu. 

   

4 Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis 

lurus serta kepala tidak menengadah. 

   

5 Melakukan massase payudara dan mengeluarkan 

sedikit ASI untuk membasahi putting susu 

   

6 Menopang payudara dengan tangan kiri atau tangan 

kanan dan empat jari menahan bagian bawah areola 

mamae sampai bayi membuka mulut. 

   

7 Setelah bayi siap menyusu masukkan putting susu 

sampai daerah areola mamae masuk kemulut bayi 

dan dagu bayi menempel pada payudara ibu. 

   

8 Mempertahankan posisi bayi yang tepat dan nyaman 

sehingga memungkinkan bayi dapat menghisap 

dengan benar. 

   

9 Bayi tampak menghisap kuat dengan irama 

perlahan. 

   

10 Menyusui bayi selama ia mau dan memberikan ASI 

secara bergantian pada kedua payudara. 

   

11 Setelah bayi selesai menyusu, membasahi putting 

susu dan sekitarnya oleh ASI dan membiarkan 

kering sendiri. 
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12 Setelah menyusui, menyendawakan bayi dengan 

cara : 

- Menegakkan bayi dan menyandarkan dipundak, 

kemudian menepuk punggung secara perlahan. 

- Menelungkupkan bayi secara melintang diatas 

pangkuan kemudian menggosok-gosok 

punggung 

- Mendudukan bayi diatas pangkuan dengan 

punggung bersandar pada dada kemudian 

menepuk punggung secara perlahan. 

   

Total Skor    

 

 
No 

 
Tindakan Menyusui 

Skor 

2 1 0 

1 Pastikan wadah untuk menyimpan ASI steril    

2 Buat diri ibu nyaman (duduk atau berdiri dengan 

nyaman) 

   

3 Pegang wadah dibawah aerola dan puting dengan 

tangan lainnya. 

   

4 Meletakkan ibu jari pada payudara atas putting dan 

areola, dan jari telunjuknya pada payudara dibawah 

putting dan areola, berseberangan dengan ibu jari. 

Ibu menopang payudara dengan jari-jari lainnya. 

   

5 Menekan dan melepaskan bagian payudara di antara 

ibu jari dan telunjuk beberapa kali. 

   

6 Menekan dan melepaskan ke semua arah 

mengelilingi payudara. 

   

7 Perah kedua payudara secara bergantian 

 

   

8 Masukkan ASI perah ke dalam lemari pendingin/ 

kotak pendingin. 
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9 Cara penyimpanan ASI perah  

- Suhu ruangan (16˚C-29˚C) : 3-4 jam 

- Kotak pendingin : 24 jam 

- Lemari es : 3 hari 

- Freezer  

lemari es 1 pintu : 2 minggu 

lemari es 2 pintu : 3 bulan 

freezer tunggal : 6 bulan 

   

10 Hangatkan ASI perah dengan cara merendam dalam 

wadah yang berisi air hangat dan siapkan cangkir 

dan sendok untuk meminumkan ASI perah kepada 

bayi 

   

Total Skor    

 

Keterangan 

Skor 2 : Dilakukan dengan sempurna 

Skor 1 : Dilakukan tetapi tidak sempurna 

Skor 0 : Tidak dilakukan  
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Lampiran  

1. Uji Validitas 

 
Correlations 

  r1 r2 r3 r4 r5 Total1 

r1 Pearson Correlation 1 -.218 .000 -.055 .577* .486 

Sig. (2-tailed)  .435 1.000 .847 .024 .067 

N 15 15 15 15 15 15 

r2 Pearson Correlation -.218 1 .472 .339 -.378 .470 

Sig. (2-tailed) .435  .075 .216 .165 .077 

N 15 15 15 15 15 15 

r3 Pearson Correlation .000 .472 1 .094 .100 .622* 

Sig. (2-tailed) 1.000 .075  .738 .723 .013 

N 15 15 15 15 15 15 

r4 Pearson Correlation -.055 .339 .094 1 .094 .567* 

Sig. (2-tailed) .847 .216 .738  .738 .028 

N 15 15 15 15 15 15 

r5 Pearson Correlation .577* -.378 .100 .094 1 .512 

Sig. (2-tailed) .024 .165 .723 .738  .051 

N 15 15 15 15 15 15 

Total1 Pearson Correlation .486 .470 .622* .567* .512 1 

Sig. (2-tailed) .067 .077 .013 .028 .051  

N 15 15 15 15 15 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
 

Correlations 

  a1 a2 a3 a4 a5 total2 

a1 Pearson Correlation 1 -.154 -.196 1.000** -.154 .535* 

Sig. (2-tailed)  .584 .484 .000 .584 .040 

N 15 15 15 15 15 15 

a2 Pearson Correlation -.154 1 .294 -.154 .423 .535* 
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Sig. (2-tailed) .584  .287 .584 .116 .040 

N 15 15 15 15 15 15 

a3 Pearson Correlation -.196 .294 1 -.196 .294 .503 

Sig. (2-tailed) .484 .287  .484 .287 .056 

N 15 15 15 15 15 15 

a4 Pearson Correlation 1.000** -.154 -.196 1 -.154 .535* 

Sig. (2-tailed) .000 .584 .484  .584 .040 

N 15 15 15 15 15 15 

a5 Pearson Correlation -.154 .423 .294 -.154 1 .535* 

Sig. (2-tailed) .584 .116 .287 .584  .040 

N 15 15 15 15 15 15 

total2 Pearson Correlation .535* .535* .503 .535* .535* 1 

Sig. (2-tailed) .040 .040 .056 .040 .040  

N 15 15 15 15 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    

 
 

Correlations 

  m1 m2 m3 m4 m5 total3 

m1 Pearson Correlation 1 -.196 .167 .294 .167 .471 

Sig. (2-tailed)  .484 .553 .287 .553 .077 

N 15 15 15 15 15 15 

m2 Pearson Correlation -.196 1 .294 .423 .784** .695** 

Sig. (2-tailed) .484  .287 .116 .001 .004 

N 15 15 15 15 15 15 

m3 Pearson Correlation .167 .294 1 -.196 .583* .609* 

Sig. (2-tailed) .553 .287  .484 .022 .016 

N 15 15 15 15 15 15 

m4 Pearson Correlation .294 .423 -.196 1 .294 .532* 

Sig. (2-tailed) .287 .116 .484  .287 .041 
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N 15 15 15 15 15 15 

m5 Pearson Correlation .167 .784** .583* .294 1 .886** 

Sig. (2-tailed) .553 .001 .022 .287  .000 

N 15 15 15 15 15 15 

total3 Pearson Correlation .471 .695** .609* .532* .886** 1 

Sig. (2-tailed) .077 .004 .016 .041 .000  

N 15 15 15 15 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    

 
 

Correlations 

  k1 k2 k3 k4 k5 total4 

k1 Pearson Correlation 1 .533* .659** .739** .364 .843** 

Sig. (2-tailed)  .041 .008 .002 .183 .000 

N 15 15 15 15 15 15 

k2 Pearson Correlation .533* 1 .533* .577* .107 .712** 

Sig. (2-tailed) .041  .041 .024 .705 .003 

N 15 15 15 15 15 15 

k3 Pearson Correlation .659** .533* 1 .739** .364 .843** 

Sig. (2-tailed) .008 .041  .002 .183 .000 

N 15 15 15 15 15 15 

k4 Pearson Correlation .739** .577* .739** 1 .492 .913** 

Sig. (2-tailed) .002 .024 .002  .062 .000 

N 15 15 15 15 15 15 

k5 Pearson Correlation .364 .107 .364 .492 1 .590* 

Sig. (2-tailed) .183 .705 .183 .062  .021 

N 15 15 15 15 15 15 

total4 Pearson Correlation .843** .712** .843** .913** .590* 1 

Sig. (2-tailed) .000 .003 .000 .000 .021  

N 15 15 15 15 15 15 
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Correlations 

  k1 k2 k3 k4 k5 total4 

k1 Pearson Correlation 1 .533* .659** .739** .364 .843** 

Sig. (2-tailed)  .041 .008 .002 .183 .000 

N 15 15 15 15 15 15 

k2 Pearson Correlation .533* 1 .533* .577* .107 .712** 

Sig. (2-tailed) .041  .041 .024 .705 .003 

N 15 15 15 15 15 15 

k3 Pearson Correlation .659** .533* 1 .739** .364 .843** 

Sig. (2-tailed) .008 .041  .002 .183 .000 

N 15 15 15 15 15 15 

k4 Pearson Correlation .739** .577* .739** 1 .492 .913** 

Sig. (2-tailed) .002 .024 .002  .062 .000 

N 15 15 15 15 15 15 

k5 Pearson Correlation .364 .107 .364 .492 1 .590* 

Sig. (2-tailed) .183 .705 .183 .062  .021 

N 15 15 15 15 15 15 

total4 Pearson Correlation .843** .712** .843** .913** .590* 1 

Sig. (2-tailed) .000 .003 .000 .000 .021  

N 15 15 15 15 15 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

 
 

Correlations 

  e1 e2 e3 e4 e5 total5 

e1 Pearson Correlation 1 .700** .700** .472 .200 .758** 

Sig. (2-tailed)  .004 .004 .075 .475 .001 

N 15 15 15 15 15 15 

e2 Pearson Correlation .700** 1 1.000** .756** .500 .978** 

Sig. (2-tailed) .004  .000 .001 .058 .000 
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N 15 15 15 15 15 15 

e3 Pearson Correlation .700** 1.000** 1 .756** .500 .978** 

Sig. (2-tailed) .004 .000  .001 .058 .000 

N 15 15 15 15 15 15 

e4 Pearson Correlation .472 .756** .756** 1 .094 .767** 

Sig. (2-tailed) .075 .001 .001  .738 .001 

N 15 15 15 15 15 15 

e5 Pearson Correlation .200 .500 .500 .094 1 .562* 

Sig. (2-tailed) .475 .058 .058 .738  .029 

N 15 15 15 15 15 15 

total5 Pearson Correlation .758** .978** .978** .767** .562* 1 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .001 .029  

N 15 15 15 15 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    

 
 

Correlations 

  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 total6 

p1 Pearson 

Correlatio

n 

1 
.648*

* 
.441 .215 .440 .353 .353 .309 .309 .441 

.643*

* 
.485 .600* 

Sig. (2-

tailed) 

 
.009 .100 .441 .100 .196 .196 .262 .262 .100 .010 .067 .018 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

p2 Pearson 

Correlatio

n 

.648*

* 
1 

.675*

* 
.623* .361 .756** .756** .692** .692** 

.734*

* 
.522* .440 

.835*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.009 

 
.006 .013 .186 .001 .001 .004 .004 .002 .046 .101 .000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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p3 Pearson 

Correlatio

n 

.441 
.675*

* 
1 

.671*

* 

.530
* 

.783** .783** .730** .730** 
.698*

* 
.414 .479 

.835*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.100 .006 

 
.006 .042 .001 .001 .002 .002 .004 .125 .071 .000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

p4 Pearson 

Correlatio

n 

.215 .623* 
.671*

* 
1 .281 .789** .789** .952** .952** 

.815*

* 
.108 .583* 

.821*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.441 .013 .006 

 
.311 .000 .000 .000 .000 .000 .702 .022 .000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

p5 Pearson 

Correlatio

n 

.440 .361 .530* .281 1 .497 .497 .415 .415 .452 .578* .497 .618* 

Sig. (2-

tailed) 
.100 .186 .042 .311 

 
.059 .059 .124 .124 .091 .024 .060 .014 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

p6 Pearson 

Correlatio

n 

.353 
.756*

* 

.783*

* 

.789*

* 
.497 1 

1.000*

* 
.838** .838** 

.824*

* 
.260 .557* 

.892*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.196 .001 .001 .000 .059 

 
.000 .000 .000 .000 .349 .031 .000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

p7 Pearson 

Correlatio

n 

.353 
.756*

* 

.783*

* 

.789*

* 
.497 

1.000*

* 
1 .838** .838** 

.824*

* 
.260 .557* 

.892*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.196 .001 .001 .000 .059 .000 

 
.000 .000 .000 .349 .031 .000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

p8 Pearson 

Correlatio

n 

.309 
.692*

* 

.730*

* 

.952*

* 
.415 .838** .838** 1 

1.000*

* 

.866*

* 
.303 

.641*

* 

.902*

* 
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Sig. (2-

tailed) 
.262 .004 .002 .000 .124 .000 .000 

 
.000 .000 .272 .010 .000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

p9 Pearson 

Correlatio

n 

.309 
.692*

* 

.730*

* 

.952*

* 
.415 .838** .838** 

1.000*

* 
1 

.866*

* 
.303 

.641*

* 

.902*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.262 .004 .002 .000 .124 .000 .000 .000 

 
.000 .272 .010 .000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

p10 Pearson 

Correlatio

n 

.441 
.734*

* 

.698*

* 

.815*

* 
.452 .824** .824** .866** .866** 1 .466 

.720*

* 

.915*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.100 .002 .004 .000 .091 .000 .000 .000 .000 

 
.080 .002 .000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

p11 Pearson 

Correlatio

n 

.643*

* 
.522* .414 .108 

.578
* 

.260 .260 .303 .303 .466 1 .512 .557* 

Sig. (2-

tailed) 
.010 .046 .125 .702 .024 .349 .349 .272 .272 .080 

 
.051 .031 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

p12 Pearson 

Correlatio

n 

.485 .440 .479 .583* .497 .557* .557* .641** .641** 
.720*

* 
.512 1 

.745*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.067 .101 .071 .022 .060 .031 .031 .010 .010 .002 .051 

 
.001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

total

6 

Pearson 

Correlatio

n 

.600* 
.835*

* 

.835*

* 

.821*

* 

.618
* 

.892** .892** .902** .902** 
.915*

* 
.557* 

.745*

* 
1 

Sig. (2-

tailed) 
.018 .000 .000 .000 .014 .000 .000 .000 .000 .000 .031 .001 

 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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**. Correlation is significant at the 

0.01 level (2-tailed). 

          

*. Correlation is significant at the 

0.05 level (2-tailed). 

          

 
 

2. Uji Reliabilitas 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.950 37 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

r1 31.5333 172.410 .356 . .950 

r2 31.6000 183.400 -.447 . .955 

r3 31.4667 179.695 -.193 . .953 

r4 31.6667 175.810 .097 . .952 

r5 31.4667 171.267 .462 . .950 

a1 31.2667 172.495 .518 . .949 

a2 31.2667 172.210 .550 . .949 

a3 31.3333 176.952 .026 . .952 

a4 31.2667 172.495 .518 . .949 

a5 31.2667 174.924 .254 . .951 

m1 31.3333 172.810 .407 . .950 

m2 31.2667 172.067 .565 . .949 

m3 31.3333 173.524 .341 . .950 

m4 31.2667 172.495 .518 . .949 

m5 31.3333 169.524 .715 . .948 

k1 31.4000 167.686 .803 . .948 
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k2 31.4667 168.981 .646 . .948 

k3 31.4000 167.257 .840 . .947 

k4 31.5333 166.838 .787 . .948 

k5 31.8667 172.552 .386 . .950 

e1 31.4667 168.267 .703 . .948 

e2 31.4667 164.981 .973 . .947 

e3 31.4667 164.981 .973 . .947 

e4 31.6000 167.686 .707 . .948 

e5 31.8000 170.600 .516 . .949 

p1 31.2000 165.600 .440 . .951 

p2 30.9333 158.210 .774 . .947 

p3 30.8000 159.886 .735 . .948 

p4 30.7333 159.638 .817 . .947 

p5 31.4000 166.114 .518 . .950 

p6 30.6000 160.257 .882 . .946 

p7 30.6000 160.257 .882 . .946 

p8 30.6667 157.810 .902 . .946 

p9 30.6667 157.810 .902 . .946 

p10 30.7333 155.638 .922 . .945 

p11 31.6000 169.257 .465 . .950 

p12 30.7333 160.352 .781 . .947 
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Lampiran 11 
 

1. Karakteristik responden 
 

a. Umur 
Umur 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid <25 th 6 7.4 7.4 7.4 

25-35 th 71 87.7 87.7 95.1 

>35 th 4 4.9 4.9 100.0 

Total 81 100.0 100.0  
 

b. Jumlah anak 
Jumlah anak 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid <2 69 85.2 85.2 85.2 

>2 12 14.8 14.8 100.0 

Total 81 100.0 100.0  
 

c. Pekerjaan 
Pekerjaan  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid IRT 81 100.0 100.0 100.0 
 

d. Pendidikan 
Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid SD 26 32.1 32.1 32.1 

SMP 36 44.4 44.4 76.5 

SMA 19 23.5 23.5 100.0 

Total 81 100.0 100.0  
 

e. Penghasilan  
Pengasilan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid < 700.000 27 33.3 33.3 33.3 

> 700.000 54 66.7 66.7 100.0 

Total 81 100.0 100.0  
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2. Analisis univariat 
 
a. Kerentanan 

rentan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid kurang 22 27.2 27.2 27.2 

cukup 32 39.5 39.5 66.7 

baik 27 33.3 33.3 100.0 

Total 81 100.0 100.0  
 

b. Ancaman 
ancaman 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid kurang 17 21.0 21.0 21.0 

cukup 32 39.5 39.5 60.5 

baik 32 39.5 39.5 100.0 

Total 81 100.0 100.0  
 

c. Manfaat 
manfaat 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid kurang 13 16.0 16.0 16.0 

cukup 38 46.9 46.9 63.0 

baik 30 37.0 37.0 100.0 

Total 81 100.0 100.0  
 

d. Kendala 
Kendala 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid kurang 11 13.6 13.6 13.6 

cukup 53 65.4 65.4 79.0 

baik 17 21.0 21.0 100.0 

Total 81 100.0 100.0  
 

e. Factor eksternal 
Eksternal 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid kurang 2 2.5 2.5 2.5 

cukup 51 63.0 63.0 65.4 

baik 28 34.6 34.6 100.0 

Total 81 100.0 100.0  

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI DENGAN PERILAKU IBU..... NABILLA



f. Perilaku 
Perilaku 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid negatif 10 12.3 12.3 12.3 

positif 71 87.7 87.7 100.0 

Total 81 100.0 100.0  

 

 
3. Analisis bivariat  

 
1. Kerentanan 

perilaku * rentan Crosstabulation 

   rentan 

Total    kurang cukup baik 

perilaku Negative Count 2 5 3 10 

% within perilaku 20.0% 50.0% 30.0% 100.0% 

Positif Count 20 27 24 71 

% within perilaku 28.2% 38.0% 33.8% 100.0% 
Total Count 22 32 27 81 

% within perilaku 27.2% 39.5% 33.3% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square .571a 2 .751 
Likelihood Ratio .570 2 .752 
Linear-by-Linear Association .027 1 .868 
N of Valid Cases 81   
a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 2.72. 

 
2. Ancaman 

perilaku * ancaman Crosstabulation 

   ancaman 

Total    kurang cukup baik 

perilaku negatif Count 1 3 6 10 

% within perilaku 10.0% 30.0% 60.0% 100.0% 

positif Count 16 29 26 71 

% within perilaku 22.5% 40.8% 36.6% 100.0% 
Total Count 17 32 32 81 

% within perilaku 21.0% 39.5% 39.5% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 2.130a 2 .345 
Likelihood Ratio 2.145 2 .342 
Linear-by-Linear Association 1.957 1 .162 
N of Valid Cases 81   
a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 2.10. 

 
3. Manfaat 

perilaku * manfaat Crosstabulation 

   manfaat 

Total    kurang cukup baik 

perilaku negatif Count 1 1 8 10 

% within perilaku 10.0% 10.0% 80.0% 100.0% 

positif Count 12 37 22 71 

% within perilaku 16.9% 52.1% 31.0% 100.0% 
Total Count 13 38 30 81 

% within perilaku 16.0% 46.9% 37.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 9.259a 2 .010 
Likelihood Ratio 9.454 2 .009 
Linear-by-Linear Association 5.560 1 .018 
N of Valid Cases 81   
a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 1.60. 

 

4. Kendala 
perilaku * kendala Crosstabulation 

   kendala 

Total    kurang cukup baik 

perilaku negatif Count 1 9 0 10 

% within perilaku 10.0% 90.0% .0% 100.0% 

positif Count 10 44 17 71 

% within perilaku 14.1% 62.0% 23.9% 100.0% 
Total Count 11 53 17 81 

% within perilaku 13.6% 65.4% 21.0% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 3.554a 2 .169 
Likelihood Ratio 5.554 2 .062 
Linear-by-Linear Association 1.004 1 .316 
N of Valid Cases 81   
a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 1.36. 

 
5. Faktor Eksternal 

perilaku * eksternal Crosstabulation 

   eksternal 

Total    kurang cukup baik 

perilaku negatif Count 0 7 3 10 

% within perilaku .0% 70.0% 30.0% 100.0% 

positif Count 2 44 25 71 

% within perilaku 2.8% 62.0% 35.2% 100.0% 
Total Count 2 51 28 81 

% within perilaku 2.5% 63.0% 34.6% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square .440a 2 .802 
Likelihood Ratio .686 2 .710 
Linear-by-Linear Association .019 1 .892 
N of Valid Cases 81   
a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is .25. 
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Lampiran 12. Lembar Konsultasi 
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