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ABSTRACT 

 

THE CORRELATION BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND EXCLUSIVE 

BRESFEEDING IN WORK AREA OF HEALTH CENTER OF SRESEH 

SAMPANG MADURA 

 

Cross Sectional Research 

By: Nur Amilia 

 

Backgraund: Breast milk containts many nutritions that are good for growth and 

optimal infant development. WHO, UNICEF, and the government has recommended 

exclusive breastfeeding up to 6 mounths. Exclusive breastfeeding can be influence by 

social support from rengions leader. The aim of this research was to analyze the 

correlation social support and exclusive breastfeeding in work area of health center of 

Sreseh Sampang Madura. 

Metodhs: This research was used cross sectional. The population of this research was 

mother with infant of 6-12 months. The 90 respondents was choose by purposive 

sampling technique. There are two variabel in this study there are social support as 

independent variabel and exclusive breastfeeding as dependen variabel. Data was 

were collected by using social provision scale questionnaire and exclusive 

breastfeeding quisionaire. Then analyze by using spearmen rank correlation with level 

of significant α < 0,05. 

Results:.Respondens had high social support from regions leader because Madura 

community with a strong religion, this result support from husband low because 

husband work and not paying attention. But husband had high emotional support for 

breastfeeding mother as husband give attention, empathy, and attachment, mothers 

had enough support about exclusive breastfeeding, and enough support about not 

exclusive breastfeeding.  

Conclusion: mothers know about breastfeeding but not know about exclusive 

breastfeeding, need more knowledge about its importance and benefits to encourage 

them to practice it. More information and conseling for religions leader and family 

members could improve adherence to exclusive breastfeeding, so that public health or 

nurses and the others can train and provide conseling to religions leaders about 

exclusive breastfeeding. Family members often provide food to children and support 

to breastfeeding mothers. Support for mothers to be able to continue breastfeeding. 

 

Keywords : social support, exclusive breastfeeding. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemberian ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan 

dan minuman lainnya kepada bayi, sejak lahir sampai berusia 6 bulan (Depkes RI, 

2006). ASI mengandung kolostrum yang kaya akan antibodi karena mengandung 

protein untuk daya tahan tubuh dan pembunuh kuman dalam jumlah tinggi 

sehingga pemberian ASI menjamin status gizi baik, bayi yang di berikan ASI 

secara eksklusif bisa terlindungi dari ispa, diare, asma dan alergi serta kesakitan 

dan kematian (Wijayanti & Indrayana n.d, 2015.). Tingkat kesadaran masyarakat 

untuk memberikan air susu ibu (ASI) kepada bayinya masih sangat 

memprihatinkan, bayi masih banyak diberikan susu formula, makanan padat, 

ataupun campuran ASI dan susu formula (Malau, 2010). Orang tua biasanya 

segera memberikan makanan tambahan seperti madu, bubur tim, susu formula, air 

putih dan pisang kepada bayi dengan alasan bayi kelapara bila hanya diberikan 

ASI saja (Roesli, 2005). Pikiran negatif ibu memberikan reflek oksitosin menurun, 

padahal oksitosin ikut berperan dalam pengeluaran ASI. Karena pikiran negatif 

ibu sangat menentukan produksi ASI, sehingga dukungan sosial sangat diperukan. 

Semakin sedikit pikiran negatif maka pengeluaran oksitosin akan semaki 

menigkat, serta apabila posisi saat memberikan ASI tepat dapat menyebabkan 

produksi ASI semakin banyak. Dengan demikian, bayi dapat memperoleh ASI 

eksklusif (Rosita, 2008).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan X (sepuluh)  ibu yang mempunyai bayi 

usia 6-12 bulan di Desa Sreseh Sampang Madura didapatkan hasil bahwa 7 dari 

10 ibu tidak ASI eksklusif dan 3 diantaranya sudah memberikan ASI eksklusif, 
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karena dikhawatirkan nutrisi bayinya tidak terpenuhi kalau hanya diberikan ASI 

saja. 30% ibu melakukan ASI eksklusif dan 70% ibu tidak melakukan ASI 

eksklusif berdasarkan hasil wawancara dari 10 ibu yang mempunyai anak usia 6-

12 bulan. Berbagai faktor ibu tidak memberikan ASI eksklusif pada bayinya yaitu 

di antaranya kurangnya dukungan sosial. Dukungan sosial menjadi unsur penting 

dalam kehidupan seseorang karena dukungan sosial merupakan sistem yang saling 

berhubungan dan saling ketergantungan dalam memberikan dukungan, kasih 

sayang, rasa aman dan perhatian yang secara harmonis menjalankan perannya 

masing-masing untuk mencapai tujuan bersama (Friedman, Bowden & jones, 

2003). Oleh karena itu dukungan sosial sangat dibutuhkan bagi ibu menyusui 

sebagai support system atau sistem pendukung utama sehingga dapat 

mengembangkan respon yang efektif untuk beradaptasi dengan baik dalam 

menagani masalah psikologis maupun sosial (Lasserman & Perkins, 2001). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sampang Madura tahun 2016 cakupan ASI 

eksklusif hanya sebesar 33,9% di Kabupaten Sampang Madura. Cakupan ASI 

yang rendah dipengaruhi oleh semakin banyaknya ibu bekerja sebelum anak usia 

6-12 bulan serta penggunaan susu formula menjadi trend tersendiri bagi 

masyarakat. Penyebab lainnya adalah rendahnya dukungan sosial untuk 

memberikan ASI eksklusif pada bayi baru lahir (Jatim, Kab Sampang, 2016). 

Cakupan ASI eksklusif yang rendah akan mempengaruhi angka morbiditas 

dan mortalitas bayi. Penelitian Nurmiati dan Besral (2008), menunjukkan bahwa 

bayi yang mendapatkan ASI mempunyai ketahanan hidup lebih tinggi 

dibandingkan dengan bayi yang tidak diberikan ASI, hal ini di dukung dengan 

dengan data bahwa bayi yang diberikan ASI sampai 6 bulan mempunyai 

ketahanan hidup sebesar 33,3 kali disbanding bayi yang diberikan ASI yang 
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diberikan ASI kurang dari 4 bulan. Hasil penelitian Villalpando (2000), 

menyebutkan bahwa durasi sakit panas, batuk dan diare pada bayi yang tidak 

mendapatkan ASI eksklusif jauh lebih lama dari pada bayi yang mendapatkan ASI 

eksklusif. 

Menurut Green (1980) dalam Kohhariningsih (2013) terdapat beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang yaitu faktor predisposisi, faktor 

pendukung, dan faktor pendorong. Dukungan sosial suami, keluarga, teman atau 

masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan petugas kesehatan termasuk 

dalam faktor pendorong atau reinforcing factors.Sebagian ibu di wilayah kerja 

puskesmas sreseh tidak mendapatkan dukungan sosial, dengan adanya dukungan 

sosial mempunyai pengaruh dalam pemberian ASI eksklusif. Bidan swasta telah 

memberikan penyuluhan tentang pemberian ASI eksklusif. Namun nyatanya 

masih banyak ibu yang memberikan bayi susu formula dan air putih. 

Roesli (2004) mengatakan bahwa dukungan sosial merupakan faktor eksternal 

yang berpengaruh dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Adanya 

dukungan sosial suami, keluarga, teman atau masyarakat, tokoh agama, tokoh 

masyarakat dan petugas kesehatan maka akan ada dampak pada peningkatan 

percaya diri atau motivasi dari ibu dalam menyusui. (Suririnah, 2004) mengatakan 

bahwa motivasi seorang ibu sangat menentukan dalam pemberian ASI eksklusif 

selama 6 bulan serta dorongan dari pemerintah, petugas kesehatan dan dengan 

adanya dukungan sosial. Dukungan dari orang lain sangat berperan dalam sukses 

tidaknya menyusui. Semakin besar dukungan yang didapatkan untuk terus 

menyusui maka akan semakin besar pula kemampuan untuk dapat bertahan terus 

dalam menyusui (Proverawati, 2010). 
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Menurut data WHO dan UNICEF (2011) dari 136,7 juta bayi yang lahir 

diseluruh dunia hanya 32,6% yang disusui secara eksklusif sampai usia 6 bulan. 

Sementara itu, cakupan ASI eksklusif di Indonesia berdasarkan data dari Pusat 

Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI tahun 2013 adalah sebesar 54,3% 

dari 2.483.485 bayi usia 0-6 bulan atau sekitar 1.348.532 bayi. Sementara di Jawa 

Timur cakupan ASI eksklusif mencapai 70,8% dari 352.603 bayi berusia 0-6 

bulan atau sekitar 249.642 bayi. 

Menurut Gottlieb (2000), dukungan sosial merupakan sebagai informasi atau 

nasehat verbal, bantuan nyata atau tindakan yang diberikan oleh keakraban sosial 

yang bermanfaat secara emosional dan memiliki efek perilaku bagi penerimanya. 

Dukungan sosial yang dimaksud adalah dukungan sosial yang mengarah pada 

dukungan dalam memberikan ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan dan 

dukungan tersebut diberikan secara nyata pada orang yang menerima dukungan. 

Bentuk dukungan sosial menurut (Cutrona & Russel, 1984) antara lain adalah 

kepedulian, hubungan sosial, bimbingan, hubungan yang dapat diandalkan, 

penghargaan atas kompetisi, dan kesempatan terhadap pemeliharaan, dengan 

adanya bentuk dukungan sosial seseorang yang akan menerima dukungan akan 

lebih tenang dan merasa nyaman serta juga meningkatkan rasa percaya diri pada 

orang yang menerimanya. 

Berdasarkan kronologis diatas penulis tertarik untuk meneliti hubungan 

dukungan sosial dengan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja puskesmas 

sreseh. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ibu dalam memberikan ASI 

eksklusif pada bayinya sehingga angka morbiditas dan mortilitas bayi bisa 

berkurang dengan pemberian ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan tanpa 

tambahan makanan lain selain ASI. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan dukungan sosial dengan pemberianASI eksklusif di 

wilayah kerja Puskesmas Sreseh Sampang Madura? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan hubungan dukungan sosial dengan pemberian ASI eksklusif di 

wilayah kerja Puskesas Sreseh Sampang Madura. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi dukungan sosial dengan pemberian ASI eksklusif di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sreseh Sampang Madura. 

2. Mengidentifikasi pemberian ASI eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas 

Sreseh Sampang Madura. 

3. Menganalisis hubungan dukungan sosial dengan pemberian ASI eksklusif 

di Wilayah Kerja Puskesmas Sreseh Sampang Madura. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian dapat menambah informasi tentag ilmu keperawatan 

maternitas dan anak serta  peran dukungan sosial dengan pelaksanaan ASI 

eksklusif  dan dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa maupun pihak-

pihak terkait untuk mendukung gerakan ASI eksklusif. 
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1.4.2 Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk beberapa 

pihak diantaranya : 

1. Bagi Puskesmas 

Dukungan sosial dapat dipertimbangkan sebagai kebijakan baru dalam 

pemberian ASI eksklusif. 

2. Bagi Perawat 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perawat 

mengenai pentingnya dukungan sosial dengan pemberian ASI eksklusif. 

3. Bagi Ibu 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi 

ibu dalam memberikan ASI eksklusif. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang konsep dukungan sosial, teori model PRECEDE-

PROCEED Lawrence Green,  konsep ASI, konsep ASI eksklusif dan keaslian 

penelitian. 

2.1 Konsep Dukungan Sosial 

2.1.1 Definisi Dukungan Sosial  

 Manusia sebagai mahluk sosial, dalam menghadapi dan menjalani 

kehidupannya memerlukan bantuan dan dukungan sosial dari orang-orang sekitarnya 

untuk membantu menghadapi berbagai masalah. Dukungan sosial tersebut bisa 

didapat dari orang tua, saudara, orang dewasa dan teman sebaya. 

 Menurut Johnson dan Jhonson (1991) dalam Safitri (2011) dukungan sosial 

merupakan keberadaan orang lain yang dapat diandalkan untuk memberi bantuan, 

semangat, penerimaan dan perhatian, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan 

hidup bagi individu yang bersangkutan. Dukungan sosial terdiri dari informasi verbal 

dan non verbal atau nasehat, bantuan yang nyata atau terlihat, atau tingkah laku yang 

diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan subjek di dalam lingkungan sosialnya 

dan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan emosional atau berpengaruh pada 

tingkah laku penerimaanya. 

 Diperkuat dengan pernyataan Gottlieb (2000), dukungan sosial adalah sebagai 

informasi atau nasehat verbal, bantuan nyata, atau tindakan yang diberikan oleh 

keakraban sosial yang bermanfaat secara emosional dan memiliki efek perilaku 

tertentu bagi penerimanya. 
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Sarafino (2006) menjelaskan bahwa dukungan sosial mengacu pada kesenangan yang 

dirasakan, perhatian, penghargaan atau bantuan yang diperoleh seseorang dari orang 

lain atau kelompok. 

 Watson (2011), menambahkan dukungan sosial merupakan sumber pengatasan 

yang mempengaruhi sejak proses penilaian terhadap ancaman sampai pada usaha 

mengatasi masalah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dari 

orang lain merupakan keuntungan bagi orang yang tertekan.Schrabacq (2006) 

mengemukakan bahwa persepsi seseorang akan adanya dukungan sosial bagi dirinya 

dapat meningkatkan perasaan control diri, kemananan, dan kesesuaian. Perasaan ini 

dapat menjadi dasar emosi untuk melakukan aktifitas yang lebih menantang,yang 

mengarah pada perkembangan keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi.Secara 

umum dukungan sosial dapat diperoleh misalnya dari keluarga, teman, sahabat, 

tetangga atau konselor. Dukungan sosial tersebut dapat berbentuk materi, 

informasi, penilaian, bimbingan, maupun dukungan emosional. 

Dukungan sosial ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada 

penerimanya. Bagaimana seseorang menerima dukungan sosial tersebut lebih 

merupakan suatu pengalaman pribadi yang melibatkan penghayatannya atas 

dukungan dari orang lain yang diterimanya. Dukungan sosial yang diperoleh 

seseorang dari kelompoknya menimbulkan rasa aman dalam melakukan 

partisipasi aktif, eksplorasi, dan eksperimentasi dalam kehidupan yang akhirnya 

meningkatkan rasa percaya diri, keterampilan-keterampilan, dan strategi 

menghadapi masalah.  
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2.1.2 Teori model PRECEDE-PROCEED  

1. Perilaku kesehatan berdasarkan Teori Lawrence Green 

Lawrence Green mencoba menganalisis perilaku manusia dari tingkat 

kesehatan. Kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor 

pokok, yaitu faktor perilaku (Behaviour Causes) dan faktor luar lingkungan 

(Nonbehaviour causes). Untuk mewujudkan suatu perilaku kesehatan, 

diperlukan pengelolaan manajemen program melalui tahap pengkajian, 

perencanaan, intervensi sampai dengan penilaian dan evaluasi. Proses 

pelaksanaan Lawrence Green menggambarkan dalam bagan berikut:  

 

 

Gambar 2.1 PRECEDE-PROCEED Model (Green lw dan Kreuter Mw, 1991) 
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Dalam promosi kesehatan dikenal dengan adanya model pengkajian dan 

penindaklanjutan (PRECEDE-PEOCEED model) yang diadaptasi dari konsep 

Green. Model ini mengkaji masalah perilaku manusia dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, serta cara meninjaklanjutinya dengan berusaha mengubah, 

memelihara, atau meningkatkan perilaku tersebut kearah yang lebih baik. 

Proses pengkajian pada tahap PRECEDE dan proses penindaklanjutan pada 

tahap PROCEED. Dengan demikian suatu program untuk memperbaiki 

perilaku kesehatan adalah penerapan keempat proses pada umumnya ke dalam 

model pengkajian dan penindaklanjutan yang diuraikan sebagai berikut 

(Green, 1991): 

1) Kualitas hidup adalah sasaran utama yang ingin dicapai di bidang 

pembangunan sehingga kualitas hidup ini sejalan dengan tingkat 

kesejahteraan. Diharapkan semakin sejahtera maka kualitas hidup 

semakin tinggi. Kualitas hidup ini salah satunya dipengaruhi oleh 

derajat kesehatan. Semakin tinggi derajat kesehatan maka kualitas 

hidup juga semakin tinggi. 

2) Derajat kesehatan adalah suatu yang ingin dicapai dalam bidang 

kesehatan, dengan adanya derajat kesehatan akan tergambarkan 

masalah kesehatan yang sedang dihadapi. Pengaruh yang paling besar 

terhadap derajat kesehatan seseorang adalah faktor perilaku dan 

faktor lingkungan. 

3) Faktor lingkungan adalah faktor fisik, biologis, dan sosial budaya 

yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi 

derajat kesehatan. 

4) Faktor perilaku dan gaya hidup adalah suatu faktor yang timbul 
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karena adanya aksi dan reaksi seseorang atau organisme terhadap 

lingkungannya. Faktor perilaku akan terjadi apabila ada rangsangan, 

sedangkan gaya hidup merupakan pola kebiasaan seseorang atau 

sekelompok orang yang dilakukan karena jenis pekerjaannya 

mengikuti trend yang berlaku dalam kelompok sebayanya, ataupun 

hanya untuk meniru tokoh idolanya. 

Dengan demikian suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi atau 

perilaku tertentu. Selanjutnya perilaku sendiri itu ditentukan atau dibentuk dari 3 

faktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan (Green lw 

dan Kreuter Mw, 1991). 
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1) Faktor predisposisi (predisposing factor) merupakan faktor internal 

yang ada pada diri individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang 

mempermudah individu untuk berperilaku. Faktor tersebut antara lain, 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan 

sebagainya. 

2) Faktor pemungkin (enabling factor) yang berwujud dalam lingkungan 

fisik, tersedia atau tidak tersedia fasilitas atau sarana kesehatan. 

3) Faktor pendorong (reinforcing factor) merupakan faktor yang 

menguatkan perilaku, yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas 

kesehatan, teman sebaya, orang tua, yang merupakan kelompok 

referensi dari perilaku masyarakat. 

Ketiga faktor tersebut diatas dipengaruhi oleh faktor penyuluhan dan faktor 

kebijakan, peraturan serta organisasi. Semua faktor tersebut merupakan ruang lingkup 

promosi kesehatan (Green, 1991). 

Faktor lingkungan adalah segala faktor fisik, biologis maupun sosial budaya 

yang langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi derajat kesehatan. Dapat 

disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan 

oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi dan perilaku para petugas yang 

bersangkutan. Disamping itu, ketersediaan fasilitas, sikap dan perilaku para petugas 

kesehatan juga akan mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku (Nursalam, 

2013). 

2.1.3 Dukungan sosial yang dibutuhkan  

 Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam menerima 

dukungan sosial dari orang lain. Tidak semua orang mendapatkan dukungan sosial 

yang dibutuhkan (Broadhead, 1983). Ada dua faktor yang menentukan seseorang 
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tidak dapat menerima dukungan sosial dari orang lain, yaitu : 

1) Potensi dalam menerima dukungan 

Seseorang kurang menerima dukungan sosial dari orang lain apabila mereka 

tidak mengijinkan orang lain untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan. 

Terkadang penerima dukungan memiliki karakteristik tersendiri yang biasanya 

tidak mengundang orang lain dalam memberikan dukungan sosial. Hal ini 

bisanya terjadi pada orang yang kurang asertif untuk meminta bantuan, orang 

tersebut merasa bahwa dia dapat menyelesaikan semua masalahya sendiri, 

orang yang tidak mau menyusahkan orang lain, atau tidak tahu harus meminta 

bantuan kepada siapa. 

2) Potensi dalam memberikan dukungan 

Tidak adanya sumber yang dapat memberikan dukungan karena sumber 

pemberi dukungan sedang memiliki masalah sendiri. Seseorang yang sedang 

dalam kondisi banyak masalah maka dia tidak dapat memberikan dukungan 

sosial kepada orang lain karena dia tidak cukup peka dengan kebutuhan orang 

lain. Selain itu, individu yang menerima dukungan sosial juga akan 

dipengaruhi oleh komposisi dan struktur serta jaringan sosial dengan orang 

yang memberikan dukungan, dengan kata lain hubungan yang mereka miliki 

dengan keluarga dan komunitas (Sarafino, 1994). 

3) Kebudayaan, potensi dan kemampuan individu untuk menerima dukungan 

sosial  

Orang dewasa memiliki level yang lebih tinggi untuk menerima tanggung 

jawab keluarga, dalam pekerjaan ataupun dalam lingkungan sosial. Kondisi ini 

menciptakan masalah baru tetapi juga membawa kemampuan dan kesempatan 

untuk menerima dukungan. 
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2.1.4 Faktor yang mempengaruhi dukungan sosial 

 Menurut Stanley (2007), faktor faktor yang mempengaruhi dukungan sosial 

adalah sebagai berikut: 

1) Kebutuhan fisik 

Kebutuhan fisik dapat mempengaruhi dukungan sosial. Adapun kebutuhan 

fisik meliputi sandang, pangan dan papan. Apabila seseorang tidak mencukupi 

kebutuhan fisiknya maka seseorang tersebut kurang mendapat dukungan 

sosial. 

2) Kebutuhan sosial 

Dengan aktualisasi yang baik maka seseorang akan lebih dikenal oleh 

masyarakat dari pada orang yang tidak pernah bersosialisasi di masyarakat. 

Orang yang mempunyai aktualisasi diri yang baik cenderung selalu ingin 

mendapat pengakuan di dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu pengakuan 

sangat diperlukan untuk memberikan penghargaan. 

3) Kebutuhan psikis 

Mencakup rasa ingin tahu, rasa aman, perasaan religious, tidak mungkin 

terpenuhi tanpa bantuan orang lain. Jika orang tersebut sendeng menghadapi 

masalah maka orang tersebut akan mencari dukungan sosial dari orang sekitar 

sehingga dirinya merasa dihargaindan dicintai. 

2.1.5 Fungsi dan Jenis Dukungan Sosial 

Empat jenis bentuk dukungan sosial menurut Smet (1994), yaitu : 

a. Dukungan informasi  

Jenis dukungan ini mencakup pemberian nasehat, petunjuk, saran-saran, 

ataupun umpan balik. Sarafino (2006), menyatakan bahwa melalui interaksi 
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dengan orang lain, individu akan dapat mengevaluasi dan mempertegas 

keyakinannnya dengan membandingkan pendapat, sikap, keyakinan, dan 

perilaku orang lain. Dukungan ini membantu individu mengatasi masalah 

dengan cara memperluas wawasan dan pemahaman individu terhadap masalah 

yang dihadapi. Informasi tersebut diperlukan untuk mengambil keputusan dan 

memecahkan masalah secara praktis. 

b. Dukungan Emosional 

Dukungan mencakup ungkapan empati, kepedulian dan perhatian terhadap 

orang yang bersangkutan (misalnya : umpan balik dan penegasan). Sarafino 

(2006) menyebutkan bahwa dukungan ini akan menyebabkan penerima 

dukungan merasa nyaman, tentram kembali, merasa dimiliki dan dicintai, 

memberi bantuan dalam bentuk semangat, kehangatan personal, dan cinta. 

c. Dukungan Instrumental 

Dukungan berupa bantuan secara langsung dan nyata seperti member atau 

meminjamkan uang atau membantu meringankan tugas dan menolong dengan 

pekerjaan. 

d. Dukungan Penghargaan 

Dukungan penghargaan yaitu dukungan yang terjadi lewat ungkapan hormat 

(penghargaan) positif untuk orang lain, dorongan maju atau persetujuan 

dengan gagasan atau perasaan individu dan perbandingan positif orang itu 

dengan orang lain (menambah harga diri). Sarafino (2006) menyatakan bahwa 

dukungan ini dapat menyebabkan individu yang menerima dukungan 

membangun rasa menghargai dirinya, percaya diri, dan merasa bernilai. 
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2.1.6 Bentuk Dukungan Sosial 

Social Provitions Scale menurut Cutrona dan Russel (1987) dukungan sosial yang 

diterima seseorang dapat dilihat dari 6 hal yaitu: 

1. Bimbingan (guidance) 

Dukungan sosial yang diberikan berupa nasehat, saran dan informasi yang 

diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang dihadapi. 

Dukungan diberikan dapat berupa umpan balik atas sesuatu yang telah 

dilakukan oleh individu tersebut. 

2. Hubungan yang dapat diandalkan (reliable alliance) 

Dukungan sosial ini, individu mendapat jaminan bahwa ada individu yang 

dapat diandalkan bantuannya ketika individu tersebut membutuhkan bantuan 

yang bersifat nyata dan langsung. 

3. Penghargaan atas kompetisi seseorang (reassurance of worth) 

Dukungan sosial yang diberikan  dalam bentuk pengakuan atau penghargaan 

terhadap kemampuan dan kualitas individu. 

4. Kepedulian (attachment) 

Dukungan sosial yang diberikan berupa pengekspresian dari kasih sayang, 

cinta, perhatian, dan kepercayaan yang diterima individu yang dapat 

memberikan rasa aman. 

5. Hubungan sosial (social integration) 

Dukungan sosial memungkinkan individu untuk memperoleh perasaan 

memiliki suatu kelompok yang memungkinkan minat, perhatian serta 

melakukan kegiatan secara bersama-sama. 
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6. Kesempatan terhadap pemeliharaan (opportunity for nurturance) 

Suatu aspek yang penting dalam hubungan interpersonal adalah perasaanyang 

dibutuhkan oleh orang lain. Dukungan sosial yang diberikan memungkinkan 

individu untuk memperoleh perasaan bahwa orang lain tergantung padanya 

untuk memperoleh kesejahteraan. 

2.1.7 Sumber – Sumber Dukungan Sosial 

Taylor (2003) dalam Safitri (2011) mengatakan dukungan sosial merupakan 

bentuk pemberian informasi serta merasa dirinya dikritisi dan diperhatikan, terhormat 

dan dihargai, serta merupakan bagian dari jaringan komununikasi dan kewajiban 

timbal balik dari orang tua, kekasih/kerabat, teman, jaringan lingkungan sosial serta 

dalam lingkungan masyarakat. 

Dukungan sosial dapat berasal dari pasangan, anggota keluarga, teman, kontak 

sosial dan masyarakat, teman sekelompok, jemaah gereja atau masjid, dan teman kerja 

atau atasan di tempat kerja, (Taylor, dkk, 2009). Sedangkan menurut (Tarmidi & 

Kambe, 2010) dukungan sosial dapat diaplikasikan ke dalam lingkungan keluarga, 

yaitu orang tua. Jadi dukungan sosial orang tua adalah dukungan yang diberikan oleh 

orang tua kepda anaknya baik secara emosional, penghargaan, informasi atau 

kelompok. Dukungan orang tua berhubungan dengan kesuksesan akademis dan 

gambaran positif, harga diri, motivasi dan kesehatan mental. 

Sedangkan menurut Rook & Dooley dalam Taylor, et. Al(2004) ada dua sumber 

dukungan sosial sabagai berikut: 

1. Sumber artifisial  
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Dukungan sosial artifisial adalah hubungan sosial yang direncanakan ke 

dalam kebutuhan primer seseorang, misalnya dukungan sosial akibat bencana 

alam, berbagai sumbangan sosial. 

2. Sumber natural 

Dukungan sosial natural diterima seseorang melalui interaksi sosial dalam 

kehidupan secara spontan dengan orang-orang yang berada disekitarnya, 

seperti anggota keluarga ( anak, istri, suami dan kerabat), teman dekat, relasi, 

ini bersifat non formal. 

 Sumber dukungan sosial yang bersifat natural berbeda dengan sumber 

dukungan sosial yang bersifat atrifisial dalam sejumlah hal. Perbedaan tersebut 

terletak dalam hal sebagai berikut: 

1) Keberadaan sumber dukungan sosial yang natural bersifat apa adanya tanpa 

dibuat-buat sehingga mudah diperoleh dan bersifat spontan. 

2) Sumber dukungan sosial yang natural memiliki kesesuaian dengan norma 

yang berlaku tentang kapan dukungan harus diberikan. 

3) Sumber dukungan sosial yang natural berakar dari hubungan sosial yang sudah 

lama. 

4) Sumber dukungan sosial yang natural memiliki keragaman dalam 

penyampaian dukungan sosial, mulai dari pemberian barang yang nyata. 

5) Sumber dukungan sosial yang natural terbebas dari beban psikologis. 

Menurut Wangmuba (2009) sumber dukungan sosial yang natural tebebas dari beban 

psikologis terbagi atas: 

1) Sumber dukungan sosial utama bersumber dari keluarga 
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Mereka adalah orang orang terdekat yang mempunyai potensi sebagai sumber 

dukungan dan senantiasa bersedia untuk memberikan bantuan dan dukungan 

ketika individu membutuhkan. Keluarga sebagai sistem sosial, mempunyai 

fungsi yang tepat menjadi sumber dukungan utama bagi individu seperti 

membangkitkan perasaan memiliki antara sesame anggota keluarga, 

memastikan persahabatan yang berkelanjutan dan memberikan rasa aman bagi 

anggotanya. 

2) Sumber dukungan sosial yang berasal dari sahabat atau teman  

Studi yang dilakukan oleh Argyle & Furnhan dalam (Viel dan Baunman, 

1992), menemukan tiga proses utama dimana sahabat atau teman dapat 

berperan dalam memberikan dukungan sosial. Proses pertama adalah 

membantu material atau instrumental. Stress yang dialami individu dapat 

dikurangi bila individu mendapatkan pertolongan untuk memecahkan 

masalahnya. Pertolongan ini dapat berupa informasi  tentang cara mengatasi 

masalah. Proses kedua adalah dukungan emosional perasaan tertekan dapat 

dikurangi dengan membicarakan dengan teman yang simpatik. Harga diri 

dapat meningkat, deperesi dan kecemasan dapat dihilangkan dengan 

penerimaan yang tulus dari sahabat karib. Proses yang ketiga adalah integrasi 

sosial menjadi bagian suatu aktivitas waktu luang yang kooperatif dan 

diterimanya seseorang dalam suatu kelompok sosial dapat menghilangkan 

perasaan kesepian dan menghasilkan perasaan sejahtera serta memperkuat 

ikatan sosial. 

3) Dukungan sosial dari masyarakat  

Dukungan ini mewakili anggota masyarakat pada umumnya, yang dikenal 

dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dilakukan secara 
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professional sesuai dengan kompetensi yang dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah. Hal ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi dengan efektifitas 

dukungan sosial yaitu pemberi dukungan sosial. Dukungan sosial yang 

diterima dari sumber yang sama akan lebih mempunyai arti dan berkaitan 

dengan kesinambungan dukungan yang diberikan, yang akan mempengaruhi 

keakraban dan tingkat kepercayaan penerima dukungan.  

Sedangkan menurut (Sarafino, 2006)  terdapat tiga sumber dukungan sosial yakni 

suami atau istri, keluarga, teman dekat atau sahabat. 

1) Suami atau istri, perkawinan merupakan hubungan akrab yang diikuti oleh 

minat yang sama, kepentingan yang sama, saling membagi perasaan, saling 

mendukung, dan menyelesaikan masalah bersama. (Santi, 1985) 

mengungkapkan, hubungan dalam perkawinan akan menjadikan suatu 

keharmonisan keluarga yaitu kebahagiaan dalam hidup karena cinta kasih 

suami istri yang didasari kerelaan dan keserasiaan hidup bersama. 

2) Keluarga merupakan sumber dukungan sosial karena dalam hubungan 

keluarga tercipta hubungan yang saling mempercayai. Individu sebagai 

anggota keluarga akan menjadikan keluarga sebagai kumpulan harapan, 

tempat bercerita, tempat bertanya, dan tempat mengeluarkan keluhan apabila 

individu mengalami permasalahan. 

3) Teman atau sahabat merupakan sumber dukungan sosial karena dapat 

memberikan rasa senang dan dukungan selama mengalami suatu 

permasalahan. Persahabatan adalah hubungan  yang saling mendukung, saling 

memelihara, pemberian dalam sahabat dapat berwujud barang atau perhatian 

tanpa unsur eksprolasi. 
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Menurut (Kumalasari & Ahyani, 2012) dukungan sosial selalu mencakup dua hal 

yaitu sebagai berikut: 

1) Jumlah sumber dukungan yang tersedia, merupakan persepsi individu terhadap 

sejumlah orang yang dapat diandalkan saat individu membutuhkan bantuan. 

2) Tingkat kepuasan akan dukngan sosial yang diterima yaitu berkaitan dengan 

persepsi individu bahwa kebutuan akan terpenuhi.Dukungan sosial bukan 

sekedar pemberian bantuan, tetapi yang penting adalah bagaimana persepsi 

penerima terhadap makna dari bantuan tersebut. Hal ini erat hubungannya 

dengan ketepatan dukungan sosial yang diberikan, dalam arti bahwa orang 

yang menerima sangat merasakan manfaat bantuan bagi dirinya karena sesuatu 

yang aktual dan memberikan kepuasan. 

2.1.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Dukungan Sosial 

 Menurut Reis yang dikutib oleh Kuntjoro (2013) ada tiga faktor yang 

mempengaruhi penerimaan dukungan sosial pada individuyaitu : 

1. Keintiman, dukungan sosial lebih banyak diperoleh dari keintiman dari pada 

aspek-aspek lain dalam interaksi sosial, semakin intim seseorang maka 

dukungan yang diperolehakan semakin besar. 

2. HargaDiri, individu dengan harga diri memandang bantuan dari orang lain 

merupakan suatu bentuk penurunan harga diri  karena dengan menerima 

bantuan orang lain diartikan bahwa individu yang bersangkutan tidak mampu 

lagi dalam berusaha. 

3. Keterampilan Sosial, individu dengan pergaulan yang luas akan 

memiliki keterampilan sosial yang tinggi, sehingga akan memiliki jaringan 

sosial yang luas pula. Sedangkan ,individu yang memiliki jaringan individu 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
22 

 

SKRIPSI HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL… NUR AMILIA 

yang kurang luas memiliki keterampilan sosial rendah. 

Terdapat tiga faktor utama yang mendorong seseorang untuk memberikan 

dukungan sosial adalah sebagai berikut (Myers, 2012) :  

a. Empati  

Empati merupakan perasaan turut merasakan kesusahan orang lain dengan 

tujuan mengantisipasi emosi dan motivasi tingkah laku untuk mengurangi 

kesusahan dan meningkatkan kesejahteraan orang lain. 

b. Norma-norma dan nilai sosial  

Seseorang ketika dalam masa pertumbuhan dan perkembangan pribadi, 

individu akan menerima norma-norma dan nilai-nilai sosial dari lingkungan 

sebagai bagian dari pengalaman sosial seseorang. Norma-norma dan nilai-nilai 

tersebut akan mengarahkan individu untuk bertingkah laku dan menjelaskan 

kewajiban-kewajiban dalam kehidupan. Ruang lingkungan sosial individu 

didesak untuk memberikan pertolongan kepada orang lain supaya dapat 

mengembangkan kehidupan sosialnya.  

c. Pertukaran sosial  

Keseimbangan dalam pertukaran akan menghasilkan kondisi hubungan 

interpersonal yang memuaskan. Pengalaman akan pertukaran secara timbal 

balik ini membuat individu lebih percaya bahwa orang lain akan menyediakan 

bantuan. 

2.1.9 Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Kesehatan  

 Dukungan sosial akan mempengaruhi individu tergantung pada ada atau 

tidaknya tekanan dalam kehidupan individu. Tekanan tersebut dapat berasal dari 

individu itu sendiri atau dari luar dirinya untuk menghindari gangguan baik secara 

fisik dan psikologis. Individu membutuhkan orang lain disekitarnya untuk memberi 
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dukungan guna memperoleh kenyamanannya. Pengaruh dukungan sosial menurut 

Orford (1992) dalam Sarafino (2006) mengatakan bahwa untuk menjelaskan 

bagaimana dukungan sosial mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis individu, ada 

dua model teori yang digunakan yaitu: 

1. The Buffering Hypothesis 

Model teori dukungan sosialthe buffering hypothesis ini melindungi individu 

dengan melawan efek-efek negatif dari tingkat stress yang tinggi, yaitu dengan 

dua cara berikut :  

a. Individu ketika menghadapi stressor yang kuat, seperti krisis keuangan, maka 

individu dengan tingkat dukungan sosial yang tinggi menjadi kurang melihat 

situasi tersebut sebagai situasi yang penuh stress, bila dibandingkan dengan 

individu dengan tingkat dukungan sosial yang rendah. Individu dengan tingkat 

dukungan sosial yang tinggi berharap bahwa seseorang yang dikenal individu 

akan menolong individu tersebut. 

b. Dukungan sosial dapat merubah respon seseorang terhadap stressor yang telah 

diterima sebelumnya. Contohnya, individu dengan dukungan sosial yang 

tinggi mungkin memiliki seseorang yang dapat memberikan solusi terhadap 

masalah individu atau melihat maslaah tersebut sebagai suatu yang tidak 

terlalu penting atau membuat individu dapat menemukan titik terang dari 

masalah tersebut. 

2. Main Effect Hypothesis / The Direct Effect Hypothesis 

Model teori main effect hypothesisatau direct effect hypothesis menunjukkan bahwa 

dukungan sosial dapatmeningkatkan kesehatan fisik dan psikologis individu dengan 

adanya ataupun tanpatekanan, dengan kata lain seseorang yang menerima dukungan 

sosial dengan atautanpa adanya tekanan ataupun stres akan cenderung lebih sehat. 
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Model dukungan sosial ini memberikan manfaat yang sama baiknyadalam kondisi 

yang penuh tekanan maupun yang tidak ada tekanan. Individu dengan tingkat 

dukungan sosial yang tinggi memiliki perasaan yang kuat bahwa individu tersebut 

dicintai dan dihargai. Individu dengan dukungan sosial tinggi merasa bahwa orang 

lain peduli dan membutuhkan individu tersebut, sehingga hal ini dapat mengarahkan 

individu kepada gaya hidup yang sehat. 

2.1.10 Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Sosial dalam Pemberian ASI 

eksklusif Berdasarkan Teori Lawrence Green (1991). 

Green (1980), mencoba menganalisa perilaku manusia barangkat dari tingkat 

kesehatan. Bahwa kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh faktor 

pokok, yakni  faktor perilaku (Behavior cause) dan factor diluar perilaku (non 

behavior cause). perilaku ini sendiri ditentukan atau terbentuk dari tiga faktor, yakni : 

1) Faktor predisposisi (Predisposisi Factor) 

Faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap 

kesehatan, tradisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang 

terkait dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat 

pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan sebagainya. Dukungan sosial 

pada ibu menyusui juga diperlukan pengetahuan dan kesadaran ibu 

terhadap manfaat ASI eksklusif. Disamping itu, kadang-kadang 

kepercayaan tradisi, sistem nilai masyarakat juga dapat mendorong / 

menghambat dukungan sosial pada ibu menyusui karena faktor ini 

terutama yang positif mempermudah perilaku, maka sering disebut 

faktor pemudah. 

2) Faktor Pendukung (Enabling Factor) 
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Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas 

kesehatan bagi masyarakat, misalnya: ketersediaan makanan yang 

bergizi untuk menyusui, menyediakan fasilitas yang diperlukan saat 

menyusui (lemari es, pemerah ASI). 

3) Faktor pendorong  (Reinforcing Factor) 

Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tetangga, 

sikap dan perilaku para petugas kesehatan, termasuk juga undang-

undang, peraturan dari pusat maupun peraturan pemerintah daerah yang 

terkait dengan kesehatan. Faktor tersebut sangat berpengaruh pada 

dukungan sosial. 

2.1.11 Faktor-faktor yang Berhubungan dalam Pemberian ASI eksklusif 

1. Tingkat Pendidikan Ibu  

Tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah khususnya wanita 

merupakan salah satu masalah pokok yang berpengaruh pada masalah 

kesehatan (Notoatmojo, 2003). Tingkat pendidikan mempengaruhi sulit 

tidaknya seseorang mengikuti petunjuk mengenai pemberian gizinya Semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin luas pengetahuan yang 

dimiliki serta semakin cepat menerima dan melaksanakan pesan-pesan 

kesehatan yang disampaikan (Putro & Ebo, 2005).  

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar 

kemampuan penalaran logis mereka dan menghasilkan perilaku yang lebih 

baik dalam pengambilan keputusan. Ibu yang memiliki tingkat pendidikan 

yang tinggi, menunjukkan bahwa 2,78 kali lebih mungkin untuk berhasil 

menerapkan ASI eksklusif jika dibandingkan dengan ibu yang memiliki 

pendidikan dasar(Syam, et al., 2017). 
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2. Pengetahuan  

Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Dari 

pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan dan sikap akan lebih lama (long lasting). Sebaliknya perilaku 

yang tidak didasari oleh pengetahuan dan sikap tidak akan berlangsung lama.  

Penelitian yang dilakukan oleh  Syam, et al (2017) menunjukkan 

bahwa pengetahuan lebih berhasil dalam melaksanakan pemberian ASI 

eksklusif daripada seseorang yang memiliki pengetahuan yang rendah. Ibu 

yang memiliki tingkat pendidikan rendah 2,76 kali lebih mungkin gagal untuk 

melakukan pemberian ASI eksklusif dibandingkan dengan ibu yang memiliki 

pencapaian pendidikan yang lebih tinggi. Pengetahuan seorang ibu dan bidan 

yang kurang serta keterampilan profesi mempengaruhi motivasi individu dan 

kepercayaan diri dalam memahami manfaat pemberian ASI eksklusif. 

3. Tempat Persalinan  

Asosiasi Ibu Menyusui (AIMI) menunjukkan bahwa kendala pada 

pelaksanaan menyusui dini di Indonesia adalah karena sebagian besar rumah 

sakit umum di Indonesia tidak menerapkan The Baby-Friendly Hosipital 

Initiative (BFHI). Satndar rumah sakit yang menerapkan BFHI selalu 

melakukan sepuluh langkah persalinan dan memiliki program promosi susu 

ibu serta inisiasi menyusu dini berbasis masyarakat, memberikan arahan dan 

bantuan langsung kepada pasien untuk mengadopsi dan meningkatkan 
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perilaku menyusui yang baik sampai pasien kembali ke rumah (Khanal, et al., 

2015).  

4. Latar belakang sosial-budaya  

Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat akan menjadi dasar pengetahuan 

seseorang mengenai apa yang diharapkan dari objek tertentu (Azwar, 1998). 

Beberapa kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang dapat menghambat 

pemberian ASI eksklusif adalah (Depkes RI, 1992): 

a. Kebiasaan membuang kolostrum karena dianggap kotor disebabkan 

karena warnanya kekuning-kuningan 

b. Memberikan ASI diselingi/ ditambah dengan minuman/ makanan lain 

pada waktu bayi baru lahir. 

c. Beberapa kepercayaan untuk berpantang makanan yang seharusnya 

tidak dimakan oleh ibu yang sedang menyusui seperti ikan dengan 

anggapan ASI akan berbau amis sehingga bayi tidak menyukainya.  

5. Dukungan Sosial  

Dukungan sosial merupakan salah satu fungsi paling penting pada 

keberadaan hubungan sosial individu. Dukungan sosial terdiri dari 

instrumental, informasi, dan penilaian aspek individu yang mengambil 

kepedulian sosial terutama untuk keluarga dan penyedia perawatan. Ibu yang 

memiliki dukungan sosial yang baik dengan mudah diberitau tentang manfaat 

pemberian ASI eksklusif. 

Dukungan sosial memungkinkan seorang ibu untuk mengontrol 

transformasi peran sosialnya sebagai seorang pengasuh. Terkadang, tekanan 

psikologis dirasakan oleh ibu  karena kelelahan, kegiatan peningkatan 

tanggung jawab yang baru, serta menghadapi berbagai informasi yang 
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membingungkan dari keluarga, kerabat, maupun saudara sehingga dapat 

meningkatkan ketidakstabilan emosional. Penelitian yang dilakukan oleh 

Syam, et al (2017) menunjukkan bahwa dukungan sosial yang diterima oleh 

ibu dari bidan dan keluarga berhubungan dengan keberhasilan pelaksanaan 

pemberian ASI eksklusif, dukungan suami tidak menunjukkan signifikan 

namun ibu mendapatkan dukungan yang baik dari suami seperti memberikan 

kasih sayang dan memenuhi kebutuhan makanan bergizi tertentu (Syam, et al., 

2017) .  

2.2 Konsep ASI 

2.2.1 Pengertian ASI 

 ASI adalah makanan utama bagi bayi yang mengandung kalori dan nutrisi 

yang tinggi, makanan ini sangat dibutuhkan oleh bayi baru lahir pada masa awal 

kehidupan terutama untuk tumbuh dan berkembang hingga usia 6 bulan sampai 2 

tahun (WHO, 2011). Menurut Selasi (2012), ASI adalah makanan pokok dan nutrisi 

yang sangat dibutuhkan oleh bayi. ASI mempunyai banyak manfaat karena 

didalamnya mengandung seluruh jenis nutrisi yang tidak dimiliki oleh makanan lain. 

Begitu juga menurut Man Ku & Chow (2010) yang menyebutkan bahwa ASI adalah 

nutrisi yang paling baik yang dibutuhkan oleh bayi baru lahir. 

2.3 Konsep ASI eksklusif 

2.3.1 Pengertian ASI eksklusif 

ASI merupakan suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam-

garam organik yang disekresi oleh kedua belah kelenjar panyudara ibu sebagai 

makanan utama bagi bayi (Soetjiningsih, 1997). 
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 Menurut WHO (1989) pengertian ASI eksklusif adalah bayi hanya diberikan 

ASI saja, baik secara langsung atau tidak langsung (perah). ASI eksklusif adalah 

pemberian hanya ASI saja tanpa makanan dan minuman lain. ASI eksklusif 

dianjurkan sampai 6 bulan pertama kehidupan (Depkes RI, 2005). 

Pemberian ASI secara keseluruhan mencakup hal berikut : 

1. Pemberian hanya ASI saja sampai usia 6 bulan dimana menyusui mulai 30 

menit setelah bayi lahir dan tidak memberikan makanan prelaktal seperti air 

gula atau air tajin kepada bayi yang baru lahir. 

2. Menyusui sesuai dengan kebutuhan bayi, temasuk pemeberian ASI pada 

malam hari dan cairan yang dibolehkan hanya vitamin, mineral dan obat dalam 

bentuk drops ayau sirup. 

2.3.2  Komposisi ASI 

ASI mengandung lebih dari 200 unsur pokok utama antara lain putih telur, lemak, 

karbohidrat, vitamin, mineral, faktor pertumbuhan, hormon, enzim, zat kekebalan dan 

sel darah putih, dimana semua zat ini terdapat proporsional dan keseimbangan satu 

dengan yang lainnya (Rusli, 2000). Berdasarkan waktu produksinya, ASI digolongkan 

kedalam tiga kelompok (Krisnatuti & Hastor, 2000) yaitu : 

1. Kolostrum  

Kolostrum meupakan ASI yang diproduksi beberapa saat setelah bayi lahir. 

Disekresi oleh kelenjar payudara dari hari pertama sampai hari ketiga. 

Warnanya lebih kuning dan lebih kental dari pada ASI yang diproduksi setelah 

hari keempat dengan volume 150-300ml/24 jam. Zat yang terkandung dalam 

kolostrum adalah protein, zat penangkal infeksi, mineral terutama K,Na, dan 

CI, serta vitamin yang larut dalam lemak (Vitamin A,D,E,K). 
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 Kolostrum mengandung lebih banyak protein dibandingkan ASI matur, 

mengandung lebih banyak antibodi yang dapat memberikan perlindungan bagi 

bayi sampai berusia 6 bulan. Kadar karbohidrat dan lemak dalam kolostrum 

lebih rendah dibanding ASI matur. Lemak pada kolostrum lebih banyak 

mengandung kolesterol dan lesitin yang penting untuk pertumbuhan otak bayi. 

Kolostrum merupakan pencahar ideal yang berfungsi membersihkan zat-zat 

yang tidak dipakai dari usus bayi baru lahir dan mempersiapkan saluran 

pencernaan bayi bagi makanan yang akan datang. Bayi yang mendapat ASI 

sedini mungkin akan terhindar dari konstipasi. 

2. ASI transisi atau ASI masa peralihan 

Merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI matur. Disekresi 

dari hari ke 4 sampai ke 10 dari masa laktasi. Kadar protein lebih rendah dari 

kolostrum sedangkan kadar karbohidrat, lemak dan volumenya juga semakin 

meningkat. 

3. ASI matur 

ASI matur merupakan ASI yang disekresi padah hari ke 10 dan seterusnya, 

komposisi relative konstan. Merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang 

diakibatkan warna dari ca-casein, riboflavin dan karoten yang terdapat 

didalamnya. Tidak menggumpal bila dipanaskan ASI matur mengandung 

lemak yang palik cocok untuk bayi dalam jumlah yang tepat. Lemak utama 

ASI adalah lemak ikat panjang (omega-3, omega-6, DHA, arachidonic acid 

(AA), dan kolesterol. Kandungan kolsterol dalam ASI berguna untuk 

meningkatkan pertumbuhan otak bayi. 
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2.3.3 Manfaat pemberian ASI 

 Menurut Siregar (2004) ada beberapa keuntungan memberikan ASI, antara 

lain sebagai berikut:  

1) ASI mengandung enzim khusus (lipase) yang mencerna lemak. ASI lebih 

cepat dan mudah dicerna oleh bayi. 

2) ASI mengandung antibodi 

3) ASI mengandung asam amino, Docosa Hexanoid Acid (DHA) dan 

Arachidonic Acid (AA). 

4) Membantu koordinasi syaraf pada bayi. 

5) ASI akan menurunkan resiko alergi seperti resiko tekena eksim dan asma. 

6) ASI akan mengurangi resiko kegemukan, tekena penyakit tekanan darah tinggi, 

diabetes, kolesterol, kelak saat dewasa. 

7) ASI selalu siap untuk diberikan pada bayi dan tidak memerlukan persiapan. 

8) ASI tidak pernah basi atau menjadi jelek dalam payudara, walau ibu tidak 

menyusui bayi selama beberapa hari. 

9) Menyusui akan membantu mencegah perdarah pasca melahirkan. 

10) Menyusui membantu mencegah kehamilan berikutnya. 

11) Menyusui membantu terjadinya ikatan diantara ibu dan bayi, sehingga menjadi 

tak terpisahkan dan mencintai satu sama lain. 

12) ASI murah tidak perlu dibeli 

13) ASI akan melindungi bayi terhadap penyakit dan mempercepat penyembuhan 

anak sampai tahun kedua kehidupan. 

Manfaat ASI bagi negara Menurut WHO (2008) antara lain : 
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a. Menghemat anggaran negara dalam menyiapkan susu formula, membeli 

susu dan perlengkapannya. 

b. Penghemat biaya rumah sakit, pemberian obat-obatan, tenaga kesehatan 

dan sarana rumah sakit. 

c. Bayi yang mendapatkan ASI akan tumbuh dan berkembang secara optimal, 

sehingga diharapkan akan tumbuh menjadi anak sebagai generasi penerus 

bangsa. 

2.3.4 Lama Dan Frekuensi Menyusui 

 Soetjiningsih (2007) mengatakan bahwa sebaiknya menyusui bayi tanpa 

dijadwalkan karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya. Pada awalnya bayi 

akan menyusu dengan jadwal yang tidak teratur, dan akan mempunyai pola tertentu 

setelah 1-2 minggu kemudian. Bayi akan sehat dapat mengosongkan payudara sekitar 

5-7 menit dan ASI dalam lambung bayi akan kosong dalam 2 jam. Cara ibu dalam 

menyusui juga harus benar yaitu antara lain : 

1) Sebelum menyusui sebaiknya ibu mencuci tangan terlebih dahulu. 

2) Bersihkan puting susu dengan air hangat, kemudian dilap dengan kain yang 

bersih. 

3) Letakkan kepala bayi pada lengkung siku dan bokong bayi ditahan dengan 

telapak tangan. 

4) Perut bayi menempel pada badan ibu, telinga dan lengan bayi terletak pada 

satu garis lurus. 

5) Waktu mulai menyusui, peganglah bagian bawah payudara dengan keempat 

jari, dan ibu jari diletakkan dibagian atas payudara. 
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6) Sentuhkan puting pada bibir atau pipi untuk merangsang agar mulut bayi 

terbuka lebar. 

7) Masukkan seluruh puting dan sebagian lingkaran disekitar puting (aerola) ke 

mulut bayi. 

8) Ibu dan bayi harus berada dalam keadaan santai, tenang dan nyaman. 

https://www.google.co.id/search?q=posisi+menyusui+yang+benar 

Gambar 2.3 Posisi menyusui yang benar  

 

Menurut Soetjiningsih (2007), ibu  bekerja merupakan salah satu permasalahan 

dalam pemberian ASI eksklusif. Walaupun ibu bekerja sebaiknya terus menyusui bayi 

nya. Untuk mencegah terjadinya penurunan produksi ASI dan penyapihan terlalu dini, 

maka bagi ibu yang bekerja dianjurkan untuk mengikuti cara-cara berikut : 

1) Sebelum ibu bekerja bayi harus disusui, selanjutnya ASI diperas dan disimpan 

untuk diberikan pada bayi salama bekerja. 

2) Bila memungkinkan ibu pulang untuk menyusui pada siang hari. 

3) Bayi disusui lebih sering setelah ibu pulang bekerja dan pada malam hari. 

4) Ibu mulai bekerja 1-2 bulan setelah melahirkan untuk menyakinkan 

kelancaran produksi ASI dan masalah pada awal menyusui setelah laktasi. 

https://www.google.co.id/search?q=posisi+menyusui+yang+benar&tbm=isch&imgil=VxMxhxTJGTxqYM%253A%253BNGM_ASD8rEyG0M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Ftinoberita.blogspot.com
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2.3.5 Cara penyimpanan ASI Perah (ASIP) 

 Untuk ibu yang bekerja, dalam pemberian ASI eksklusif pada bayinya bisa 

dengan cara memberikan ASI perah selama ibu tidak dapat memberikan ASI secara 

langsung saat bekerja. Berikutnya ini adalah cara penyimpanan ASI perah (Roesli, 

2009): 

1) ASI dapat diperah secara manual ataupun menggunakan pompa. Tempat 

penyimpanan ASI perah yang dianjurkan adalah tempat dari gelas atau botol 

plastik keras dengan volume 80-100cc. 

2) Tulis jam, hari, dan tanggal saat ASI diperah. Waktu ketahanan ASI perah 

dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 2.1  Waktu ketahanan penyimpanan ASI perah   

Tempat  Ketahanan 

Suhu ruangan  4jam – 6 jam 

Cooler bag 24 jam 

Kulkas 3-8 hari 

Freezer 2 minggu 

Freezer terpisah dengan kulkas  3-6 bulan 

Deep freezer 6-12 bulan 

Sumber:http://www.gracemelia.com/2015/10/tips-menyusui-asi-perah.html 

 3). Setelah ASI dicairkan, ASI harus habis dalam 1 jam. Sisa ASI tidak boleh 

dimasukkan lagi kedalam lemari es. 

2.3.6 Masalah dalam pemberian ASI  dan cara mengatasinya 

 Beberapa masalah yang sering terjadi dan dapat menghambat proses menyusui 

antara lain sebagai berikut : 

1. Puting mengalami perlukaan (puting lecet dan nyeri) 
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Hal ini sering terjadi dikarenakan kesalahan teknik melepaskan puting dari 

mulut bayi setelah selesai menyusui, dimana ibu melepaskan dengan menarik 

puting sehingga menyababkan lecet. Cara mengatasinya yaitu melepas puting 

dengan cara memasukkan jari kelinking ibu ke mulut bayi melalui sudut mulut 

bayi dengan menekan dagu bayi kebawah. 

2. Payudara mengalami pembengkakan 

Payudara bengkak biasanya dikarenakan bayi tidak cukup sering menyusui, 

sehingga ASI menumpuk didalam payudara. Untuk mengatasinya dapat 

dilakukan pemijatan pada payudara dengan kedua tangan menggunakan 

minyak (baby oil), dari arah pangkal payudara menuju puting. Kemudian 

kompres payudara menggunakan handuk yang telah direndam dalam air 

hangat dan air dingan secara bergantia. 

3. Bentuk puting yang melesak ke dalam (retracted nipple) 

Masalah retracted nipple sering terjadi pada ibu menyusui, penyebabnya 

belum diketahui secara pasti, tetapi kemungkinan dikarenakan bawaan bentuk 

payudara sejak lahir. Cara mengatasinya yaitu dengan melakukan tarikan pada 

puting secara kontinyu, dengan memutar ke kiri ke kanan kemudian tarik 

keluar. Selain itu akan lebih baik jika melakukan program penarikan putting 

sejak usia kehamilan diatas 5 bulan. 

4. Saluran keluarnya ASI tersumbat 

Saluran ASI tersumbat akan mengakibatkan terjadinya benjolan pada salah 

satu bagian payudara. Untuk mengatasinya, susukan semua ASI di payudara 

hingga kosong. Jika bayi sudah tidak mau menyusu, pompa payudara dan 

simpan ASI tersebut sehingga dapat digunakan saat bayi membutuhkan. 

5. Peradangan pada payudara (mastitis) dan payudara abses 
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Mastitis terjadi karena payudara mengalami infeksi yang merupakan 

kelanjutan dari payudara yang membengkan dan tersumbat. Ciri payudara 

yang mengalami mastitis adalah bengkak, berwarna kemerahan dan nyeri, 

disertai demam. Sedangkan payudara abses adalah kelanjutan dari mastitis, 

cirinya adalah berwarna merah kehitaman dan terdapat nanah dibalik kulit.  

Untuk mengatasinya segera konsultasikan kepada dokter. 

2.4 Keaslian Penelitian 

 

No Judul Penelitian Metode Hasil 

1. Mother’s Knowledge and 

Level of Family Support 

toward Exclusive 

Breastfeeding Practice 

(Wijayanti & Indrayana 

n.d.2016) 

Desain Penelitian: 

Cross Sectional 

Sampel : ibu berumur 20-35 tahun dan 

ibu ASI eksklusif 3 bulan 

Variabel  

Dependen: pengetahuan ibu terhadap 

pemberian ASI  

Analisis: Chi Square 

Instrumen : kuisioner 

Ibu berumur 20-35 

tahun memberikan ASI 

eksklusif pada bayi nya 

dari hari pertama 

kelahiran bayi sampai 3 

bulan sebesar 75%. 

Terdapat tingkat yang 

signifikan anatara 

pengetahuan ibu tentang 

pemberian ASI 

eksklusif yaitu level 

dari dukungan dari 

pasangan untuk 

mencapai/sukses dalam 

memberikan ASI 

eksklusif dengan hasil 

P=0,013 

2.   Relationship between 

social support and 

breastfeeding self-efficcacy 

among women in tabrian, 

Iran (Faridvand et al. 2017) 

Desain Penelitian: 

Cross Sectional 

Sampel : 220 ibu menyusui dengan 

bayi berumur 4-6 bulan di Iran 

Variabel  

Dependen: sosial support dan ASI self-

efficacy wanita di Iranian. 

Analisis: One-way ANOVA and t-test 

Instrumen : kuisioner 

Seorang ibu relative 

tinggi dalam 

memberikan ASI 

eksklusif Self-efficacy. 

Menyusui bisa dijadikan 

dalam promosi yang 

dilakukan oleh keluarga 

dan sosial untuk 

mendukungan ibudalam 

memberikan ASI 

eksklusif P < 0,05 

3.  Prevalence of exclusive 

breastfeeding in slums of 

dibrugarh town  and factors 

affecting the breastfeeding 

practice (Gogoi et al. 2015) 

Desain Penelitian: 

Cross Sectional 

Sampel : ibu yang mempunyai anak 

usia 6-24 tahun 

Variabel  

Dependen: prevelensi ASI eksklusif 

Pemberian ASI 

eksklusif sampai usia 6 

bulan hanya besar 41% 

dari 69% ibu yang 

mengikuti, kebanyakan 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
37 

 

SKRIPSI HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL… NUR AMILIA 

Analisis: Chi Square 

Instrumen : kuisioner 

seorang ibu 

memberikan tambahan 

susu formula pada 

bayinya sehingga 

mereka tidak 

memberikan ASI 

eksklusif. 

4.  Exclusive breastfeeding 

practice and associate 

factors among mothers in 

motta town, East Gojjam 

zone, Amhara regional 

state, Ethiopia. (Tewabe et 

al. 2017) 

Desain Penelitian: 

Cross Sectional 

Sampel : ibu yang mempunyai anak 

dibawah umur 6 bulan 

Variabel  

Dependen: prevelensi ASI eksklusif 

practice 

Analisis: Regresi Logistic 

Instrumen : kuisioner 

Prevelensi pemberian 

ASI eksklusif 50,1% ibu 

dengan bayi usia 0-1 

bulan, ibu rumah tangga 

AOR 3.01: 1,46,6.20. 

ibu dengan 

berpenghasilan rendah, 

tidak diberikannya 

makanan prenatal dan 

support dari suami akan 

mendukung ibu dalam 

memberikan ASI 

eksklusif. 

5. Effect of a peer support 

service on breastfeeding 

continuation in the UK  

(Jolly et al. 2012) 

Desain Penelitian: 

Randomised controlled trial 

Sampel : ibu memberikan ASI 

eksklusif 6 bulan di UK 

Variabel 

Peer support servise on breastfeeding 

Analisis: Komparasi  

Instrumen : kuisioner 

Dengan tingginya level 

dukungan professional 

dengan anc maka 

seorang ibu tidak akan 

mudah untuk 

mendapatkan dukungan 

dari teman dalam 

kondisi yang 

menguntungkan bagi 

ibu. Tingkat menyusui 

di hari ke 10-14 hari 

setelah melahirkan, 

dengan menggunakan 

intervensi dan dukungan 

yang biasa dan dapat 

diterima oleh penerima 

dukungan menghasilkan 

P=0,54. 

Tingkat menyusui dihari 

ke 10-14 hari setelah 

melahirkan sebesar 

94%. 

6. Maternal work and 

exclusive breastfeeding 

practice: a community 

based in Efutu Municipal, 

Ghana (Nkrumah 2017). 

Desain Penelitian: 

Cross Sectional 

Sampel :involving 225 mother-infant 

ages of 0-5 months pairs attending 

Comunitity Based Child Welfare 

Clinic In Effutu Municipal, Ghana 

Variabel : maternal work and 

breastfeeding 

Analisis : Fisher’s Exact Test 

Instrumen : kuisioner 

ASI eksklusif ibu dan 

bayi usia 0-5 bulan 

adalah 72% . perbedaan 

signifikan ASI eksklusif 

telah bedakan antara ibu 

dalam keadaan formal 

dan tidak formal. Ada 

perbedaan signifikan 

dalam frekuensi 

pemberian ASI 
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eksklusif dari responden 

dengan pergi bekerja 

dengan bayinya sebesar 

64% dan ada yang tidak 

kerja dengan membawa 

bayi 36% P value < 0,05 

7. Exploring the influence of 

psychosocial factors on 

exsclusive breastfeeding in 

Bangladesh, (Islam 2017) 

Desain Penelitian: 

Cross Sectional 

Sampel :wanita yang telah menikah 

antara usia 15-49 tahun dan 

mempunyai anak usia 0-6 bulan 

Variabel : influence of psychosocial 

factors on exclusive breastfeeding 

Analisis : Chi Square 

Instrumen : kuisioner 

Prevensi  atau 

mengurangi kekerasan 

fisik dan kekerasan 

seksual  sehingga bisa 

membaik dalam durasi 

pemberian ASI 

eksklusif. Dukungan 

dari keluarga dapat 

membantu dalam proses 

pemberian ASI 

eksklusif. P value < 

0,05 

8.  Changes in knowledge, 

attitude and involvement of 

fathers in supporting 

exclusive breastfeeding : a 

community based 

intervention study in a 

rural area of Vietnam, 

(Huu et al. 2017) 

Desain Penelitian: 

A quasi-experimental 

Sampel :492 suami dan istri  7-30 

minggu kehamilan  

Variabel : knowledge, attitude and 

involement fathers supporting 

exclusive breastfeeding. 

Analisis : pearson’s chi square test 

Instrumen : kuisioner 

Membandingkan suami 

dengan grup kontol, 

suami dengan grup 

intervensi score lebih 

tinggi dalam 

pengetahuan tentang 

ASI eksklusif. Suami di 

grup intervensi selalu 

aktif dalam mendukung 

ibu untuk melakukan 

ASI eksklusif pada 

antenatal care dan 

periode post partum. 

9.  Is there really support for 

breastfeeding mother, 

(Brand, et al ,2011). 

Desain Penelitian: cross sectional 

Sampel : 260 ibu menyusui, ibu 

bekerja setiap hari dengan umur 24-41 

tahun. 

Variabel : dukungan pada ibu bekerja 

dalam menyusui  

Analisis : chi square test 

Instrumen : kuisioner 

Ada hubungan antara 

dukungan keluarga 

dengan pemebrian ASI 

eksklusif  91,4% 

responden telah 

mendapatkan dukungan 

dari anggota keluarga, 

ibu yang tidak 

mendapatkan dukungan 

hanya sebesar 31,2%.  

10. Barriers to exclusive 

breastfeeding in the 

ayeyarwaddy region in 

myanmar, (Zhu, et al, 

2016). 

Desain penelitian : semi-structure 

interview 

Sampel : ibu dengan anak usia 6-12 

bulan 

Variabel : 

Ibu memberikan ASI eksklusif di 

myanmar 

Analisis : binary logistik 

Instrumen : kuisioner 

Responden mempunyai 

tingkat pengetahuan 

yang tinggi tentang 

pemberian ASI 

eksklusif tapi rendah 

dalam mematuhi 

tentang keuntungan 

dalam menyusui yaitu 

dari suami, ibu dan 

nenek percaya tentang 

pemberian ASI 
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eksklusif. Air putih 

biasanya diberikan pada 

bayi usia dibawah 6 

bulan. Ibu juga 

menghadapi hambatan 

dalam pemberian ASI 

eksklusif karena 

kembalinya ibu bekerja. 

Anggota keluarga yang 

lain memberikan 

dukungan  untuk ibu 

tetap menyusui. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diukur  

Tidak diukur  

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian hubungan dukungan sosial berdasarkan 

Teori Lawrence Green  

 

 

Faktor predisposisi 

(presdisposing factors) : 

1. Pengetahuan 

2. Kepercayaan 

3. Sikap 

4. Nilai dan norma 

(kebudayaan) 

Faktor pendukung (enabling 

factors) : 

1. Adanya sarana 

kesehatan 

2. Terjangkaunya sarana 

kesehatan 

3. Peraturan kesehatan 

Bentuk dukungan 

sosial 

1. Bimbingan 

2. hubungan 

yang dapat 

diandalkan 

3. penghargaan 

atas 

kompetisi 

4. kepedulian 

5. hubungan 

sosial 

6. kesempatan 

terhadap 

pemeliharaan. 

Cakupan ASI 

eksklusif 

meningkat  

Ibu memberikan 

ASI eksklusif 

sampai usia 6 

bulan  

Faktor pendorong 

reinforcing factors 

1. Suami  

2. Keluarga 

3. Teman atau 

masyarakat 

4. Tokoh 

masyarakat 

5. Tokoh agama 
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Teori Lawrence Green ini dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor predisposisi 

(predisposing factors) terdiri dari usia, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, 

pengetahuan, sikap tingkat kesehatan, faktor kedua adalah faktor pemungkin 

(enabling factors) yang memungkinkan individu bisa memperbaiki status kesehatan 

terdiri dari sarana prasarana kesehatan dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, serta 

faktor teakhir adalah faktor pendorong (reinforcing factors) terdiri dari bebarapa 

sumber faktor  daya manusia yang dapat mendorong individu dapat bergerak kearah 

kehidupan dengan perilaku sehat antara lain petugas kesehatan, dukungan keluarga, 

tokoh masyarakat, tokoh agama. Pada penelitian ini faktor pendorong (reinforcing 

factors) mengenai dukungan sosial dalam bentuk dukungan sosial yaitu: bimbingan, 

hubungan yang dapat diandalkan, penghargaan atas kompetisi, kepedulian, hubungan 

sosial, kesempatan terhadap pemeliharaan. Sehingga ibu menyusui bayi sampai usia 

6-12 bulan, yang nantinya bisa meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

H1 : ada hubungan dukungan sosial dengan pemberian ASI eksklusif di Wilayah 

Kerja Puskesmas Sreseh Sampang. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang : rancangan penelitian, populasi, 

sampel, besar sampel dan teknik pengambilan sampel, sampling, variabel penelitian, 

definisi operasional, instrumen penelitian, prosedur pengambilan data atau 

pengumpulan data, kerangka operasional, etika penulisan.  

4.1 Rancangan Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif. Rancangan penelitian yang akan 

digunakan adalah cross sectional yaitu suatu penelitian yang menekankan pada waktu 

pengukuran atau observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali 

pada satu saat. Dengan studi ini, diperoleh prevalensi atau efek suatu fenomena 

(variabel independen) dihubungkan dengan penyebab (variabel dependen) (Nursalam, 

2013). 

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sempel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

4.2.1 Populasi  

 Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah ibu yang mempunyai anak 

usia 6-12 bulan di wilayah kerja puskesmas sreseh sampang. Wilayah kerja 

puskesmas sreseh terdapat 12 desa. Sedangkan populasi terjangkau adalah ibu yang 

mempunyai anak usia 6-12 bulan dari 2 desa di wilayah kerja puskesmas sreseh 

sebanyak 184 ibu. 

4.2.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari populasi terjangkau yang dapat dipergunakan 

sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2013). 

Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu ibu yang menyusui mempunyai 

anak usia 6-12 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Sreseh Sampang. Dalam 
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pengambilan sampel, harus memenuhi kriteria inklusi dan materi inklusi. Adapun 

kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut: 

1. Kriteia Inklusi 

Karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang 

terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2013). Kriteria inklusi dari penelitian 

ini adalah :  

1) Ibu memiliki kemampuan membaca dan menulis. 

2. Kriteia Eksklusi 

Dimana subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi 

syarat sebagai sampel penelitian (Hidayat, 2007). Kriteria eksklusi dalam 

penelitian ini yaitu:  

1) Ibu yang mempunyai anak usia 6-12 bulan yang sedang sakit. 

2) Anak usia 6-12 bulan datang ke posyandu balita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

bukan dengan ibu kandung. 

 4.2.3 Besar Sampel 

 Besar sampel dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang menyusui di 

wilayah kerja Puskesmas Sreseh, dengan kriteria inklusi ibu menyusui yang 

mempunyai anak usia 6-12 bulan. 

 Untuk populasi berjumlah kurang lebih 100 orang, presentase sampel harus 

cukup besar untuk mewakili sampel (Nursalam, 2013). Dalam penelitian ini besar 

sampel yang diteliti mengacu pada rumus : 

  
 

         
 

Keterangan : 

n = besar sampel 

N = besar populasi 
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d = Tingkat signifikansi 

   
 

         
 

  
   

           
 

n = 75 

n = 75 responden 

dari rumusan besar sampel diatas, besar sampel minimal yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah 75 orang. 

4.2.4 Sampling 

Cara pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah Non Probability 

dengan Purposive Sampling yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih 

sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikendaki peneliti, sehingga sampel 

tersebut dapat mewakili karakteristik populasi (Nursalam, 2014). 

4.3 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini dibedakan antara varibel independen dan variabel 

dependen 

4.3.1 Variabel dependen 

 Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang nilainya 

ditentukan oleh variabel lain (Nursalam, 2013). Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah pemberian ASI eksklusif. 

4.3.2 Variabel independen 

 Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang nilainya 

menentukan variabel lain (Nursalam, 2014). Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah Dukungan sosial.  
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4.3.3 Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah suatu definisi ketika variabel-variabel penelitian 

menjadi bersifat operasional. Definisi operasional menjadikan konsep yang masih 

bersifat abstrak menjadi operasional yang memudahkan pengukuran variabel tersebut 

(Wasis, 2008). Definisi operasional dirumuskan untuk kepentingan akurasi, 

komunikasi dan replikasi. 
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Tabel 4.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter  Alat Ukur Skala  Skor 

Variabel 

independen : 

Dukungan 

Sosial  

Keberadaan  

suami, keluarga, 

teman atau 

masyarakat, 

tokoh agama, 

tokoh 

masyarakat, 

petugas 

kesehatan yang 

bisa diandalkan 

untuk 

memberikan 

bantuan atau 

nasehat secara 

langsung atau 

tidak langsung 

pada ibu dalam 

memberikan ASI 

eksklusif. 

1. kepedulian 

2. Keterikatan 

3. Hubungan sosial  

4. Penghargaan 

hubungan yang 

dapat diandalkan 

5. Bimbingan 

6. Kesempatan untuk 

mengasuh  

 Kuisioner 

(social 

provision 

scale) 

Ordinal Terdapat 24 soal 

dengan pilihan 

jawaban : 

Favorable : 

Sangat tidak 

setuju : 1 

Tidak setuju : 2 

Setuju : 3 

Sangat setuju : 4 

Unfavorable  

Sangat tidak 

setuju : 4 

Tidak setuju : 3 

Setuju : 2 

Sangat setuju : 1  

 

Kategori :   

Dukungan baik 

jika 76-100% 

Dukungan cukup 

jika 56-75% 

Dukungan 

kurang jika 

<56% 

Variabel 

dependen : 

Pemberian ASI 

eksklusif  

Bayi hanya 

diberikan ASI 

saja tanpa 

makanakan 

pendamping dari 

usia 0-6 bulan. 

1.ASI eksklusif jika 

bayi hanya diberikan 

ASI saja tanpa 

tambahan sampai 

usia 6 bulan kecuali 

obat dan vitamin. 

2.Tidak ASI eksklusif 

jika bayi diberikan 

makanan tambahan 

berupa air putih, 

pisang yang sudah 

dihaluskan, susu 

formula dan bubur 

tim. 

Kuisioner Nominal  Terdapat 8 

pertanyaan 

dengan pilihan 

jawaban : 

Ya : 1  

Tidak : 0 

 

Kategori : 

ASI eksklusif jika 

skor 4-8 

Tidak ASI 

eksklusif jika 

skor <4 
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4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

 Alat pengumpulan data atau instrumen penelitian yang digunakan adalah 

kuisioner yang merupakan pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah 

penelitian dan tiap pertanyaan merupakan jawaban yang mempunyai makna dalam 

menguji hipotesis penelitian. Kuisioner dukungan sosial disusun berdasarkan 

beberapa indikator dalam variabel dukungan sosial . 

Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan kuisioner tingkat pemberian ASI eksklusif. Alat pengumpulan data yang 

digunakan untuk variabel dependen adalah kuisioner yang berisi pertanyaan – 

pertanyaan untuk mengukur tingkat pemberian ASI eksklusif. 

4.5 Intrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuisionerdimana 

responden diberikan kuisioner yang sudah tersusun sehingga responden hanya 

memberikan jawaban atau dengan memberikan tanda-tanda yang sudah ditentukan. 

 Pertanyaan pada kuesioner diisi dengan menuliskan atau memberikan tanda 

(√) pada pilihan yang ada  di salah satu kolom yang telah disediakan sesuai dengan 

jawaban responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data diperoleh dari responden ibu mempunyai anak usia 6 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang.  

 Pedoman pertanyaan penilaian dukungan sosial didasarkan pada Social 

Provision Scale oleh Russel dan Cutrona (1987). Instrument ini menggunakan 

pertanyaan dengan 4 jawaban yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat 

setuju. Instrument dukungan sosial ini memiliki 24 pertanyaan yang mencakup 6 
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domain. Domain tersebut meliputi domain kepedulian (attachment), hubungan sosial 

(social integration), penghargaan (reassurance of worth), hubungan yang dapat 

diandalkan (reliable alliance), bimbingan (guidance), kesempatan terhadap 

pemeliharaan (opportunity for nurturance) alternative pilihan jawaban yaitu sangat 

tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), setuju (S), dan sangat setuju (SS). Pemberian 

item bersifat favorable adalah 1 untuk “ sangat tidak setuju”, 2 untuk “ tidak setuju”, 3 

untuk “setuju”, 4 untuk “sangat setuju”. Sedangkan pada item yang bersifat 

unfavorable, pemberian skor dibalik yaitu 4 untuk “sangat tidak setuju”, 3 untuk 

“tidak setuju”, 2 untuk “ setuju”, dan 1 untuk “sangat setuju”. Kategori : Dukungan 

baik jika 76-100%, Dukungan cukup jika 56-75%, Dukungan kurang jika <56% 

Berikut adalah rincian item kuisioner dukungan sosial menurut Cutrona dan Russel 

(1984): 

 

Table 4.2 Rincian item kuisioner dukungan sosial 

Dimensi Nomer item positif Nomer item negatif  Jumlah 

Kepedulian  5,14 19,24 4 item  

Hubungan sosial 11,17 2,21 4 item 

Penghargaan 13,20 22,8 4 item 

Hubungan yang 

dapat diandalkan 

1,23 10,18 4 item 

Bimbingan  12,16 3,9 4 item 

Kesempatan 

terhadap 

pemeliharaan 

4,7 6,15 4 item 

  Total item 24 item  
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 Sedangkan untuk variable pemberian ASI eksklusif. Instrument terdapat 8 

pertanyaan dengan menggunakan 2 pilihan jawaban yaitu pilihan jawaban “ Ya” ASI 

eksklusif  skor 1 dan pilihan jawaban “Tidak” tidak ASI eksklusif skor 0. Dengan 

kategori ASI eksklusif skor 4-8, tidak ASI eksklusif skor <4 

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi dan waktu pengambilan data dilakukan diwilayah kerja Puskesmas 

Sreseh Sampang 

4.7 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan suatu proses pendekatan pada subjek dan proses 

pengumpulan karakteristik dari subjek yang diperlukan dalam penelitian. Langkah-

langkah dalam pengumpulan data bergantung pada rancangan penelitian dan teknik 

instrument yang diinginkan (Burns dan Grooe, 1999 dalam Nursalam, 2013). 

Prosedur dan pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Administrasi 

Pengurusan administrasi yang dilakukan pertama adalah mengurus surat 

perijinan penelitian. Surat ijin meminta pada bagian akademik Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga yang ditujukan kepada Bakesbangpol 

Sampang. Surat diberikan dengan menyertakan persyaratan meliputi proposal 

penelitian yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing I dan foto copy KTP. 

Selanjutnya surat perijinan penelitian akan diurus di Bakesbangpol untuk 

mendapatkan surat tembusan ke Dinas Kesehatan Sampang, Puskesmas 

Sreseh, Kepala desa Sreseh. 
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2. Pengumpulan data 

Setelah pihak Puskesmas Sreseh menyetujui penelitian ini, peneliti 

mendapatkan data mengenai jumlah bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja 

puskesmas sreseh dari bidan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

posyandu balita.Pengambilan data dilakukan di posyandu balita saat posyandu 

balita dilaksanakan, peneliti melakukan pengambilan data berdasarkan kriteria 

inklusi dan eksklusi. Jumlah responden yang didapat dalam posyandu balita 

noreh terdapat 32 responden sedangkan pada posyandu balita labuhan terdapat 

27 responden dan untuk posyandu balita puskesmas sreseh terdapat 31 

responden. Dengan pemelihan sampel purposive sampling dan sudah 

memenuhi kriteria maka peneliti memberikan kuisioner pada responden, 

dalam penelitian ini peneliti dibantu oleh bidan desa pada saat proses 

posyandu balita berlangsung. Sebelum peneliti memberikan kuisioner pada 

responden peneliti menjelaskan tentang tujuan penelitian dan tata cara 

pengisian kuisioner pada responden yang akan diteliti. Peneliti dan bidan desa 

berperan mendampingi responden jika responden mengalami kesulitan dalam 

pengisian, peneliti dan bidan desa berperan untuk menjelaskan hingga 

responden memahami pertanyaan yang dimaksud dalam kuisioner.  

4.8 Analisis Data 

 Tahapan analisa data secara kuantitatif dilakukan untuk data kuantitatif yang 

meliputi tahapan analisa secara deskriptif dan analitik. 

1. Analisa deskriptif 

Penelitian ini akan dilakukan pada variabel penelitian dengan membuat 

distribusi frekuensi berdasarkan kategori masing-masing variabel. Penelitian 
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ini akan dilakukan analisa deskriptif untuk semua variabel penelitian dengan 

menghitung mean, dan standar deviasi. 

2. Analisa statistik 

a) Uji statistik 

1) Uji validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran serta untuk 

mengetahui apakah ada pertanyaan dalam kuisioner yang harus dibuang atau 

diganti karena dianggap tidak relevan. Uji validitas pada kuisioner penelitian ini 

dilakukan pada 03 juli 2017 diujikan pada 50 orang. Uji validitas ini 

menggunakan SPSS dengan besar r tabel ditentukan sesuai jumlah responden 

yang diuji dengan tingkat signifikasi 5% (0,05) yaitu 0,666. Item instrument 

dianggap valid atau relevan jika r hitung > r tabel yang telah ditentukan. 

 Hasil uji validitas pertama pada kuisioner dukungan sosial detemukan ada 1 

pertanyaan tidak valid selanjutnya akan diedit dan dimodifikasi kalimat dalam 

kuisioner tesebut sehingga pertanyaan tersebut benar-benar valid. Hasil uji 

validitas kedua yaitu pada kuisioner ASI eksklusif tidak ditemukan pertanyaan 

tidak valid sehingga cukup dilakukan sekali uji. 

2) Uji reliabilitas  

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya dan dapat diandalkan (saryono, 2008). Alat pengukuran 

dianggap reliabel jika digunakan dua kali atau lebih untuk mengukur gejala yang 

sama dan hasilnya relative konsisten. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode 

Cronbach’s alpha 0 sampai 1, jika skala dikelompokkan dalam lima kelas 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
52 

 

SKRIPSI HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL… NUR AMILIA 

dengan rank yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut (hidayah, 2010). 

1. Nilai Cronbach’s alpha 0,00-0,20 berarti kurang reliabel 

2. Nilai Cronbach’s alpha 0,21-0,40 berarti agak reliabel 

3. Nilai Cronbach’s alpha 0,41-0,60 berarti cukup reliabel 

4. Nilai Cronbach’s alpha 0,61-0,80 berarti reliabel 

5. Nilai Cronbach’s alpha 0,81-1.0 berarti sangat reliabel 

Uji reliabilitas pada kuisioner ini dilakukan setelah melakukan uji validitas. 

Hasil uji reliabilitas pada kuisioner pertama yaitu tentang dukungan sosial 

menunjukkan bahwa Nilai Cronbach’s alpha sebesar 0,737, berarti pertanyaan pada 

kuisioner dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas pada kuisioner kedua yaitu ASI 

eksklusif juga menunjukkan Nilai Cronbach’s alpha sebesar 0,811 berarti pertanyaan 

pada kuisioner dinyatakan sangat reliabel. 

Semua pertanyaan pada dua jenis kuisioner diatas dinyatakan valid dan reliabel 

sehingga kuisioner tersebut dapat dipakai dalam penelitian ini.  

4.9 Kerangka operasional/kerja 

 Kerangka kerja adalah kerangka hubungan antara konsep yang ingin diteliti 

atau diamati melalui penelitian yang dilakukan (Notoatmojo, 2005). Kerangka kerja 

pada penelitian ini sebagai berikut : 
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Populasi Target 

Ibu dengan anak usia 6-12 bulan di wilayah kerja 

puskesmas sreseh 

Purposive 

sampling 

Kriteria inklusi:  

Ibu yang memiliki 

anak usia 6-12 bulan. 

Ibu bisa membaca 

dan menulis. 

Kriteria eksklusi:   

Anak usia 6-12 bulan datang bukan dengan 

ibu kandung. Ibu yang mempunyai anak usia 

6-12 bulan yang sedang sakit. 

Menganalisa Data Dengan Menggunakan Uji 

Korelasi Spearman’s Rho Dengan Derajat 

Kemaknaan α < 0,05 

Penyajian Data 

Sampel 

 90 ibu yang memiliki anak usia 6-12 bulan  

Populasi Terjangkau 

184 Ibu dengan anak usia 6-12 bulan di 2 desa  

wilayah kerja puskesmas sreseh 

Pengumpulan data 

Pemberian ASI eksklusif 

1. ASI eksklusif 

2. Tidak ASI 

ekskluisif 

Dukunga sosial (bentuk dukungan 

sosial) 

1. Bimbingan 

2. Hubungan yang dapat 

diandalkan 

3. Penghargaan atas kompetisi 

4. Kepedulian 

5. hubungan sosial 

6. kesempatan terhadap 

pemeliharaan. 
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Gambar 4.1 Kerangka Kerja Hubungan Dukungan Sosial Terhadap Pemberian ASI 

Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Sreseh Sampang Madura 

4.10 Masalah etik (ethical clearance) 

 Dalam penelitian keperawatan, karena hamper 90% subjek yang digunakan 

adalah manusia, maka peneliti harus memahami prinsip-prinsip etika penelitian 

(Nursalam, 2009). Peneliti terlebih dahulu mengajukan permohonan etik dan telah 

lulus dalam komite Etik Kesehatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

dengan No 427-KEPK. Serta melakukan beberapa prosedur yang berhubungan 

dengan etika penelitian, meliputi :  

1. Sikap menghormati orang (Respect to human) 

 Respect to human diartikan ners harus memenuhi hak-hak klien. Hak-hak klien 

terpenuhi dengan adanya: 

1) Informed Consent 

Informed Consent adalah suatu bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi 

responden. Tujuan Informed Consent adalah agar subjek mengerti maksud dan 

tujuan peneltian, serta mengetahui dampaknya. Apabila subjek bersedia, maka 

subjek harus menandatangani lembar persetujuan. Apabila responden tidak 

bersedia, maka peneliti harus menghormati hak klien. 

2) Anonimity (tanpa nama) 

Anonimity adalah tidak memberikan atau mencantumkan nama responden 

pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan 

data atau hasil penelitian yang akan disajikan. 

3) Confidentoality (kerahasiaan) 
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Masalah kerahasiaan adalah masalah etika dengan memberikan jaminan 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lain. 

Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaanya oleh peneliti, 

hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset. 

4) Asas menepati janji (fidelity) 

Ners dank lien memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap 

kesepakatan yang telah disepakati. 

5) Autonomy 

Prinsip otonomi didasarkan pada kenyakinan bahwa individu mampu berfikir 

logis dan membuat keputusan sendiri. Respon diberikan kebebasan untuk 

memilih bersedia atau tidak dalam keikutsertaan penelitian tanpa ada paksaan. 

6) Bebas (freedom) 

Perilaku tanpa tekanan dari luar, memutuskan sesuatu tanpa tekanan atau 

paksaan pihak lain. Siapapun bebas menentukan pilihan yang menurut 

pandangannya sesuatu yang terbaik. Klien mempunyai hak untuk menerima 

atau menolak asuhan kenersan yang diberikan. 

2. Berbuat baik dan tidak merugikan (Beneficience and non maleficience) 

1) Non Beneficence (tidak merugikan) 

Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya cedera fisik dan psikologis pada 

klien. 

2) Beneficience (berbuat baik) 

Berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan memerlukan suatu 

pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau 
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kejahatan dan meningkatkan kebaikan oleh dari dan orang laindan secara aktif 

berkontribusi bagi kesehatan dan kesejahteraan klien. 

 

 

3) Justice (keadilan) 

Keterlibatan subjek penelitian berdasarkan undian yang dilakukan peneliti dan 

semua subjek diperlukan sama dan adil. Keadilan dalam penelitian ini 

diterapkan dengan memenuhi hak subjek untuk mendapatkan penanganan 

yang sama dan adil, dengan memberikan kesempatan yang sama dan 

menghormati persetujuan dalam informed concent yang telah disepakati. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari pengumpulan data 

tentang hubungan dukungan sosial dengan pemberian ASI eksklusif di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sreseh Sampang Madura. Hasil penelitian gambaran umum lokasi 

penelitian, data karakteristik responden, dan hubungan dukungan sosial dengan 

pemberian ASI eksklusif.  

5.1 Hasil Penelitian  

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan beberapa posyandu balita, posyandu balita noreh, 

posyandu balita labuhan, dan posyandu sreseh yang berada di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sreseh. Puskesmas Sreseh berlokasi di Jalan Raya Noreh No. 90 

Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan wilayah kerja yang terdiri dari 12 

kelurahan, yaitu Kelurahan Noreh, Kelurahan Labuhan, Kelurahan Klobur, Kelurahan 

Sreseh, Kelurahan Taman, Kelurahan Labeng, Kelurahan Plasah, Kelurahan Bundah, 

Kelurahan Bangsah, Kelurahan Junok, Kelurahan Disanah, dan Kelurahan Marparan. 

Luas wilayah kerja Puskesmas Sreseh yaitu sebesar 71,94 Km
2
 dengan kepadatan 

penduduk 245,33 jiwa/Ha. Wilayah kerja Puskesmas Sreseh sebelah Utara berbatasan 

dengan Kecamatan Jrengik, sebelah Selatan dibatasi oleh Selat Madura, sebelah Barat 

berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan, dan sebelah Timur dibatasi oleh Kabupaten 

Pangarengan.  

 Pelayanan di Puskesmas Sreseh meliputi pelayanan KIA/KB, BP, gizi, 

laboratorium, UKBM, poli gigi, dan obat. Terdapat 3 bidan praktik, 13 polindes, dan 

1 RTK yang tersebar di wilayah kerja Puskesmas Sreseh yang masing-masing 

dikelola oleh bidan. Puskesmas Sreseh mempunyai tenaga yang terdiri 4 dokter 
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umum, 2 dokter gigi, 5 Akademi Keperawatan, 6 Akademi Kebidanan, 1 ahli gizi, 2 

apoteker, 1 Akademi Farmasi, 1 Sanitarian, 1 Batra, 1 Analis Medis, 1 rekam medis, 

dan 10 orang lainnya sebagai tenaga non medis.  

Program puskesmas untuk mensukseskan pemberian ASI eksklusif sampai 

usia 6 bulan sudah berjalan, bidan desa bekerja sama dengan ustadz dan ustadzah 

untuk memberikan penyuluhan serta memberikan ceramah agama mengenai 

pentingnya pemberian ASI secara eksklusif. Penyuluhan diberikan bukan hanya pada 

ibu tetapi penyuluhan juga diberikan kepada anggota keluarga agar keluarga serta 

suami mengetahui makanan dan minuman apa saja yang bisa diberikan pada bayi usia 

0-6 bulan. Angka pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja puskesmas Sreseh 

Sampang hanya 18% serta angka ibu tidak menyusui secara eksklusif sebesar 82%. 

  Untuk meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif  bidan desa serta 

petugas puskesmas melakukan kunjungan pada ibu pada masa ibu nifas serta ibu 

menyusui. Program tersebut dilakukan setiap ada ibu melahirkan dilakukan oleh 

petugas yang bersangkutan. 

5.1.2 Karakteristik demografi responden 

 Karakteristik demografi responden ini menguraikan tentang karakteristik 

responden meliputi jumlah anak, usia ibu, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. 
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Tabel 5.1 Distribusi kerakteristik demografi responden hubungan dukungan sosial 

dengan pemberian ASI eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Sreseh 

Sampang Madura, pada bulan Juli 2017. 

 

Karakteristik  Parameter  Frekuensi %  

Jumlah anak 

 

 

 

1 

2-4 

>5 

Total 

40 

45 

5 

90 

44,4 

50 

5,6 

100  

 

Umur ibu  <20 

20-35 

>30 

Total  

24 

54 

12 

90 

27 

60 

13 

100 

 

Pendidikan 

terakhir ibu 

Tidak tamat 

SD 

Tamat SD 

Tamat SMP 

Tamat SMA 

Tamat 

perguruan 

tinggi 

Total  

22 

 

32 

18 

13 

5 

 

 

90 

24 

 

36 

20 

14 

6 

 

 

100 

 

Pekerjaan ibu Ibu rumah 

tangga 

Petani 

Karyawan 

swasta 

PNS 

Total  

69 

 

0 

13 

 

8 

90 

77 

 

0 

14 

 

9 

100 

 

 

 Berdasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa jumlah anak responden berada pada 

rentang jumlah 2-4 yaitu sebanyak (50%), usia responden berada pada usia produktif 

dengan rentang usia 20-35 tahun sebanyak 54 responden (60%). Masyarakat Madura 

dalam menempuh pendidikan masih sedikit, dikarenakan masyarakat Madura lebih 

mementingkan urusan agama dibandingkan pendidikan umumnya sehingga di 

dapatkan data jumlah responden dalam pendidikan terakhir SD hanya sebesar 32 

orang (36%), dan tidak tamat SD sebanyak 22 orang (24%) masyarakat Madura tidak 

menempuh pendidikan dasar tetapi masyarakat lebih memilih untuk menempuh 
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pendidikan di pesantren, responden sebagian besar tidak bekerja atau ibu rumah 

tangga yaitu sebanyak 69 orang (77%). 

5.1.3 Sumber dukungan sosial 

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi sumber dukungan sosial pada  responden di Wilayah 

Kerja Puskesmas Sreseh Sampang Madura, Juli 2017. 

 

Sumber dukungan Presentase % 

Suami 

Keluarga 

Petugas kesehatan 

Teman/tetangga 

Tokoh agama/masyarakat 

12,7 

23,4 

19,2 

17,9 

26,8 

Total  100% 

  

 Tabel 5.2 menunjukkan bahwa responden mendapatkan sumber dukungan 

sosial dari tokoh agama/masyarakat sebanyak 26,8%, berdasarkan budaya masyarakat 

Madura tokoh agama merupakan panutan atau contoh bagi masyarakat. Suami dan 

keluarga merupakan faktor pendukung serta suami dan keluarga merupakan orang 

terdekat dalam memberikan dukungan, berdasarkan tabel diatas dukungan suami 

sebanyak 12,7% kurangnya dukungan suami disebabkan karena suami kurang 

mengerti dan paham dalam memberikan dukungan serta suami sibuk bekerja. Namun 

suami unggul dalam memberikan dukungan emosional, dukungan emosional yang 

diberikan suami pada ibu menyusui yaitu berupa ungkapan empati, perhatian, kasih 

saying, kepedulian dan perhatan terhadap yang bersangkutan. Dukungan keluarga 

meliputi orang tua, ibu mertua mereka merupakan sumber dukungan yang ada 

disekitar responden dalam penelitian ini sumber dukungan keluarga sebanyak 23,4%.  
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5.1.4 Dukungan sosial  

Tabel 5.3 Distribusi frekuensi tingkat dukungan sosial responden di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sreseh Sampang Madura, pada bulan Juli 2017. 

 

Dukungan sosial Frekuensi  Presentase % 

Baik 

Cukup 

Kurang  

5 

84 

1 

5,6 

93,3 

1,1 

Total  90 100% 

  

 Tabel 5.3 menunjukkan bahwa responden mendapatkan dukungan sosial 

cukup sebanyak 84 orang (93,3%), seseorang yang dapat diandalkan dalam 

memberikan informasi serta bantuan dan tanggung jawab dalam keadaan susah. 

Dukungan sosial kurang sebanyak 1 (1,1%), tidak adanya kepercayaan antara satu 

dengan yang lain akan mempengaruhi tingkat dukungan sosial yang akan didapat oleh 

orang tersebut. Domain paling tinggi yang didapat oleh responden dalam kuisioner 

dukungan sosial adalah domain hubungan yang dapat diandalkan serta bimbingan. 

Responden mendapatkan dukungan sosial dilihat dari bagaimana dari tokoh agama 

dapat diandalkan saat mereka membutuhkan bantuan serta bagaimana tokoh agama 

memberikan kesempatan atau tanggung jawab dalam memberikan ASI secara 

eksklusif sampai 6 bulan serta tokoh agama bisa memberikan informasi pada 

masyarakat. 

5.1.5 Pemberian ASI eksklusif 

Tabel 5.4 Distribusi frekuensi tingkat ASI eksklusif responden di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sreseh Sampang Madura, pada bulan Juli 2017. 

 

Pemberian ASI eksklusif Frekuensi  Presentase % 

asi eksklusif 

tidak asi eksklusif  

16 

74 

18 

82 

Total  90 100% 
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 Tabel 5.4 menunjukkan bahwa responden memberikan ASI eksklusif 

sebanyak 16 orang (18%), dan tidak ASI eksklusif sebanyak 74 orang (82%), 

masyarakat Madura dalam memberikan ASI berdasarkan sosial budaya serta 

kepercayaan dalam memberikan ASI eksklusif. 

5.1.6 Distribusi data hubungan dukungan sosial dengan pemberian ASI eksklusif di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sreseh Sampang Madura. 

Tabel 5.5 Tabulasi silang hubungan dukungan sosial dengan pemberian ASI eksklusif 

di Wilayah Kerja Puskesmas Sreseh Sampang Madura, pada bulan Juli 

2017. 

Dukungan 

sosial  

Pemberian ASI eksklusif  Frekuensi  % 

 Tidak ASI  

eksklusif             ASI eksklusif 

   

 

Kurang                            

Cukup 

Baik  

F         %              F          % 

1         1,1             0           0 

73       81,1          11       13,1 

0          0              5         5,6 

  

1 

84 

5 

 

1,1% 

93,3% 

5,6% 

Total  74     82,2%       16       18,7 %          90 100% 

 Spearman Rho r= 0,493” p = 0,00    

 

 Tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 90 responden, terdapat 73 responden 

(81,1%) memiliki tingkat dukungan sosial yang cukup dan tidak ASI eksklusif, 

dukungan telah didapat oleh responden namun belum bisa di praktek kan dengan baik 

dalam pemberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan, pada ibu primipara tidak adanya 

pengalaman dalam menyusui serta tingkat pendidikan yang rendah menjadi faktor 

penyebab dalam ketidakefektifan pemberian ASI eksklusif dengan latar belakang 

pendidikan tidak lulus SD serta pekerjaan ibu hanya ibu rumah tangga. 
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Pemberikan ASI eksklusif dengan dukungan cukup sebanyak 11 responden 

13,1% responden bisa memberikan ASI eksklusif meskipun dengan dukungan sosial 

yang cukup, semakin tinggi pendidikan serta umur ibu dalam rentang produktif 

dengan rentang usia 20-35 tahun bisa menjadia faktor penyebab suksesnya dalam 

memberikan ASI eksklusif. Memberikan ASI eksklusif dengan dukungan baik 

sebanyak 5 responden 5,6%. Responden mendapatkan dukungan baik dari tokoh 

agama dan keluarga, tokoh agama berperan penting bagi responden karena tokoh 

agama sebagai panutan serta orang yang dihormati oleh masyarakat Madura dengan 

adanya hubungan yang baik serta ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh 

Puskesmas dan juga tokoh agama responden bisa mendapatkan dukungan yang baik 

dalam memberikan ASI eksklusif. Dan juga umur dalam rentang produktif yaitu 20-

35 tahun serta pendidikan ibu menjadi faktor penyebab sukses dalam memberikan 

ASI eksklusif. Tidak ASI eksklusif serta dukungan sosial kurang 1 (1,1%) tidak 

adanya kepercayaan dengan orang lain serta tidak ikut serta dalam kegiatan,  dan 

pengajian akan mempengaruhi tingkat dukungan yang di dapat oleh orang tersebut. 

 Berdasarkan hasil uji statistik Spearman Rank diperoleh nilai p = 0,000 

dengan tingkat kemaknaan α (0,05), nilai P < α. Sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. 

Ada hubungan antara dukungan sosial dengan pemberian ASI eksklusif di wilayah 

kerja puskesmas Sreseh Sampang Madura. Nilai koefisien korelasi (r) = 0,493” berarti 

tingkat hubungan yang cukup kuat dengan arah korelasi positif antara dukungan sosial 

dengan pemberian ASI eksklusif. Hal ini menunjukkan jika dukungan sosial semakin 

baik maka pemberian ASI eksklusif juga semakin baik.  

5.2 Pembahasan 
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5.2.1 Hubungan dukungan sosial dengan pemberian ASI eksklusif di Wilayah 

Kerja Puskesmas Sreseh Sampang Madura  

 Berdasarkan tabel 5.2 sumber dukungan yang diterima oleh ibu dalam memberikan 

ASI eksklusif adalah dukungan dari tokoh agama/masyarakat karena budaya 

masyarakat Madura dengan agama yang kuat sehingga masyarakat Madura lebih 

percaya/yakin jika tokoh agama/masyarakat yang memberikan penjelasan tentang 

manfaat pemberian ASI eksklusif. Tokoh agama/masyarakat yang dimaksud adalah 

ustad/ustadzah serta ibu nyai yang ada Wilayah Kerja Puskesmas Sreseh Sampang 

  Umumnya dukungan sosial yang diterima oleh ibu dalam memberikan ASI 

eksklusif merupakan dukungan dari suami namun nyatanya dalam penelitian ini suami 

tidak berperan aktif dalam memberikan dukungan pada istri yang sedang memberikan 

ASI eksklusif, dukungan suami hanya sebesar 12,7%. Namun dukungan suami unggul 

dalam memberikan dukungan secara emosional dalam bentuk memberikan perhatian, 

ungkapan empati,  kasih sayang, kepedulian. Suami bisa memberikan perhatian lebih 

pada ibu menyusui, serta kasih sayang yang suami berikan pada istri serta bayi.  

 Tidak terdapatnya dukungan dari suami dengan perilaku ibu dalam memberikan 

ASI eksklusif dikarenakan suami tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai 

ASI eksklusif yaitu kurangnya bimbingan, bimbingan ini berupa informasi, suami ikut 

menyarankan ibu untuk memberikan makanan pada bayi pada usia 0-6 bulan.  

  Menurut Paramita (2007), minimnya dukungan suami dalam praktek pemberian 

ASI akibat faktor kebiasaan budaya salah satunya karena secara kultural adanya 

fungsi dan pembagian peran, dimana ayah hanya berperan dan berkewajiban sebagai 

mencari nafkah dan urusan rumah tangga semuanya diurus oleh istri termasuk urusan 

menyusui. 
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 Penelitian di Pakistan menunjukkan bahwa seorang istri harus meminta izin pada 

suami dan keluarga jika ingin konsultasi / mengunjungi fasilitas kesehatan. 

Keberhasilan seorang istri dalam memberikan ASI eksklusif adalah suami. Kurangnya 

pendidikam suami akan berdampak pada keberhasilan ibu dalam memberikan ASI 

secara eksklusif. Di pedesaan akses media masih sangat rendah. Tokoh agama sering 

memberikan penjelasan pada masyarakat dengan persepsi yang salah dalam 

pentingnya mengunjungi fasilititas kesehatan sehingga masyarakat memiliki sikap 

yang positif dengan perilaku sehat. Termasuk peran suami dalam meningkatkan 

kemampuan ibu dalam memberikan ASI eksklusif (Mahmood, 2010).   

 Menurut Akram & Abbas, (2014) Dukungan tokoh agama akan membantu ibu 

mencapai keberhasilan menyusui, pentingnya melibatkan peran serta tokoh 

masyarakat/tokoh agama bahwa mereka adalah tokoh yang dihormati dan dianut 

sehingga dengan kepedulian dan kesadaran para tokoh tersebut diharapkan akan 

mampu menjadikan kegiatan menyusui sebagai sebuah gerakan atau budaya yang 

merupakan suatu bentuk ibadah. Dengan menumbuhkan menyusui sebagai sebuah 

gerakan, budaya serta salah satu bentuk ibadah dalam masyarakat maka akan muncul 

upaya untuk terus menciptakan kondisi yang kondusif bagi berlangsung nya kegiatan 

menyusui bayi sampai usia 6 bulan.   

 Hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan menurut (AIMI, 2013) ASI dari sudut 

pandang agama dianggap penting, tokoh agama/ustadzah/ustadz sering berhadapan 

langsung dengan masyarakat dan dipercaya dapat menjawab berbagai pertanyaan 

termasuk mengenai menyusui. Di Indonesia perilaku sadar pemberian ASI eksklusif 

tidak hanya tergantung dari kaum ibu saja, dukungan dari suami, orang tua dan 

lingkungan sekitar juga penting untuk dapat menciptakan perubahan perilaku, 

dukungan dari tokoh agama yang dekat dengan keseharian masyarakat.  
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 Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak memberikan 

ASI eksklusif 82% dan sisanya ASI eksklusif 18%.  Sebagian besar responden usia 

produktif dengan rentang 20-35 tahun  dan pekerjaan responden sebagian besar ibu 

rumah tangga namun ibu tidak memberikan ASI secara eksklusif karena kurangnya 

pengetahuan ibu tentang manfaat ASI serta tingkat dukungan sosial yang cukup. 

Masyarakat Madura menyusui bayi sampai usia >6 bulan namun tidak ASI eksklusif, 

karena masyarakat Madura memberikan makanan pre lactal pada bayi di usia 0-6 

bulan serta masyarakat nyakin jika diberika air putih, pisang kerok serta memberikan 

susu formula dan di selingi dengan pemberian ASI maka bayi akan terlihat lebih 

kenyang serta bayi lebih sehat dan tidak rewel. 

 Kelompok pendukung ASI (KP-ASI) sudah ada namun kegiatan ini masih belum 

merata di Wilayah Kerja Puskesmas Sreseh Sampang Madura, dikarenakan ibu 

mengunjungi KP-ASI pada pertama di adakan kelompok pendukung ASI setelah itu 

ibu tidak mendatangi / tidak berpartisipasi dalam kelompok pendamping ASI tersebut. 

Sehingga KP-ASI tidak berjalan serta sulitnya masyarakat untuk mengunjungi 

kelompok pendukung ASI dengan alasan masyarakat Madura bisa keluar rumah / 

mengunjungi fasilitas kesehatan pada hari tertentu, jika suami kerja dan istri harus 

dirumah untuk menunggu suami pulang kerja.  

 ASI eksklusif atau lebih tepat pemberian ASI eksklusif adalah bayi hanya 

diberikan ASI saja tanpa tambahan lainnya seperti susu formula, air putih, madu atau 

tambahan makanan padat seperti pisang yang dihaluskan, bubur tim dan nasi (Roesli, 

2000). 

 Menyusui bayi sudah menjadi budaya, namun praktek pemberian air susu ibu 

(ASI) masih buruk. Seperti terlihat dari hasil penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas 

Sreseh Sampang Madura dimana yang memberikan ASI eksklusif hanya 16 responden 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
67 

 

SKRIPSI HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL… NUR AMILIA 

(18%). Tingkat kesadaran masyarakat untuk memberikan air susu ibu (ASI) masih 

sangat memprihatinkan, bayi masih banyak diberikan susu formula, air putih, 

makanan padat atau campuran ASI dan susu formula (Malau, 2010).  

 Jika ditinjau dari pendidikan terakhir ibu menunjukkan bahwa 22 responden (24%) 

tidak tamat SD dan 32 responden (36%) pendidikan SD. Rendahnya pendidikan 

responden berdampak pada tingkat pengetahuan yang rendah akan membentuk  sikap 

yang sangat kurang. Sebaliknya tingkat pendidikan yang tinggi akan membentuk 

sikap responden yang sangat baik. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan 

pengetahuan yang diperoleh juga kurang sehingga membentuk sikap negative 

(Widyastuti, 2005) 

 Menurut Notoatmodjo (2010), menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan 

domain yang penting untuk terbentuknya sikap. Pengetahuan baik yang telah dimiliki 

responden menjadi dasar untuk menentukan sikap, sehingga responden dengan 

pengetahuan baik cenderung untuk bersikap baik terhadap pemberian ASI eksklusif. 

 Di Negara berkembang, khususnya di daerah yang penduduknya berpendidikan 

rendah dan tingkat ekonomi rendah, pengetahuan ibu mengenai perawatan dan 

pemberian makanan bayi khususnya mengenai manfaat air susu ibu (ASI) sangat 

kurang. Umumnya pengetahuan tentang perawatan dan pemberian makanan bayi 

diperoleh dari orang sekitar (Sibuea, 2003). Namun pada penelitian ini baik ibu yang 

mempunyai pendidikan rendah maupun tinggi maka tetap tidak memberikan ASI 

secara eksklusif, masyarakat Madura dalam memberikan ASI pada bayi tergantung 

budaya masyarakat Madura yang memberikan makanan pre lactal pada bayi usia 0-6 

bulan sehingga masyarakat Madura sulit untuk memberikan ASI secara eksklusif.   

  Menurut Ida (2012) menyebutkan bahwa ibu dengan status paritas multipara 

berpeluang 3 kali lebih besar dalam pemberian ASI eksklusif dibandingkan dengan 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
68 

 

SKRIPSI HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL… NUR AMILIA 

ibu primipara. Menurut penelitian Hajijah (2012) menyebutkan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara jumlah paritas ibu dengan praktek pemberian ASI 

eksklusif. Hal ini diasumsikan karena ibu yang mempunyai anak < 3 di daerah 

penelitian lebih banyak mempunyai waktu luang untuk datang ke fasilitas layanan 

kesehatan tersebut mereka mempunyai kesempatan untuk memperoleh informasi yang 

terkait dengan praktek pemberian ASI eksklusif. Dalam penelitian ini jumlah anak 

tidak mempengaruhi tingkat pemberian ASI eksklusif, masyarakat Madura dalam 

memberikan ASI tergantung pada budaya dan tradisi dari orang sekitar. 

 Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 73 orang mendapat dukungan sosial cukup 

dan tidak memberikan ASI eksklusif, sedangkan 11 orang mendapatkan dukungan 

sosial cukup dan memberikan ASI eksklusif serta 1 orang mendapakan dukungan 

sosial kurang serta tidak memberikan ASI eksklusif. Hal ini menunjukkan bahwa 

dukungan sosial yang baik maka akan meningkatkan pemberian ASI eksklusif oleh 

ibu. 

 Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa ada hubungan antara dukungan 

sosial dengan pemberian ASI eksklusif, yang ditunjukkan dengan uji analisis statistik 

dengan nilai r = 0,493” menunjukkan bahwa hubungan signifikan. Hal ini berarti 

menunjukkan bahwa tingkat hubungan yang cukup kuat dengan arah korelasi positif 

antara dukungan sosial dengan pemberian ASI eksklusif yang berarti semakin baik 

dukungan yang diberikan maka semakin naik tingkat pemberian ASI eksklusif. Hal ini 

sejalan dengan teori Green (1980) yang menyatakan bahwa dukungan sosial yang 

merupakan salah satu faktor pendukung atau reinforcing factors memiliki hubungan 

dengan perilaku seseorang dalam hal ini adalah pemberian ASI eksklusif. Dalam 

strategi meningkatkan pemberian ASI secara eksklusif dibutuhkan dukungan atau 

kerjasama antara ibu, suami, keluarga, petugas kesehatan, dan tokoh agama. Tokoh 
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agama sendiri merupakan salah satu bentuk dari dukungan sosial dalam masyarakat, 

dalam hal ini dukungan terhadap pemberian ASI eksklusif.  

  Tokoh agama merupakan salah satu bentuk dari dukungan sosial dalam 

masyarakat, dalam hal ini dukungan terhadap pemberian ASI eksklusif. Menurut 

Johnson dan Jhonson (1991) dalam Safitri (2011) dukungan sosial merupakan 

keberadaan orang lain yang dapat diandalkan untuk memberikan bantuan, semangat, 

penerimaan dan perhatian, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup bagi 

individu yang bersangkutan. 

 Bentuk dalam dukungan sosial menurut Russel dan Cutrona (1987) antara lain 

kepedulian (attachment), hubungan sosial (social integration), penghargaan 

(reassurance of worth), hubungan yang dapat diandalkan (reliable alliance), 

bimbingan (guindance), kesempatan terhadap pemeliharaan (opportunity for 

nurturance). Bentuk dukungan sosial paling tinggi yang mempengaruhi dukungan 

sosial adalah domain hubungan yang dapat diandalkan (reliable alliance) dan 

bimbingan. menurut Brunson, J (2010), ibu mendapatkan dukungan sosial dilihat dari 

bagaimana tokoh agama dapat diandalkan saat mereka membutuhkan bantuan serta 

bagaimana tokoh agama memberikan kesempatan terhadap ibu untuk bertanggung 

jawab dalam memberikan ASI eksklusif pada bayi sampai umur 6 bulan, sehingga ibu 

mendapatkan gambaran bahwa keberhasilan dalam pemberian ASI eksklusif 

tergantung pada masing-masing responden. 

 Dianalisis lebih lanjut oleh Sarason (1994) dalam Maharani (2012), bahwa 

dukungan sosial merupakan hasil interaksi dari konteks situasional (peristiwa hidup 

tertentu yang mempengaruhi), konteks interpersonal (bagaimana dia melihat dirinya 

sendiri dan keberadaan orang penting di sekelilingnya, dan juga harapan dalam 
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hubunganya dalam orang tersebut), dan konteks interpersonal (hubungan subjek 

dengan penyedia dukungan sosial). 

 Menurut Mahmood, A (2010), tindakan dan nasehat para tokoh masyarakat dan 

pemuka agama selalu memiliki pengaruh dalam masyarakat. Peran mereka dalam 

menyebarluaskan berbagai kebijakan, ilmu yang berguna dan ajaran yang berlaku, 

begitu besar. Salah satunya adalah dalam hal pemberian ASI dan menyusui yang 

tertera pengaturannya dalam al qur’an. Peran serta tokoh agama dapat menjadi salah 

satu kunci keberhasilan menyusui karena mereka dapat menyakinkan nilai kebaikan 

dari pemberian ASI dari sisi syariahnya. Kebanyakan ibu lebih mempercanyai para 

tokoh agama/tokoh masyarakat yang dihormati dibandingkan dengan perkataan 

tenaga kesehatan atau ahli laktasi. Oleh karena itu jika informasi mengenai ASI 

diberikan oleh tokoh agama tentunya akan lebih mengena pada masyarakat/ ibu.  

 Menurut Sarason (1994) dalam Maharani (2012), bahwa dukungan sosial 

merupakan hasil interaksi salah satunya interaksi interpersonal yaitu bagaimana dia 

melihat dirinya sendiri, keberadaan orang penting disekelilingnya, dan juga harapan 

dalam hubungannya dengan orang tersebut. 

 Menurut faridvand, F & Malakout (2017), Dengan adanya hubungan yang baik 

antara responden dengan tokoh agama sehingga terbentuk kerja sama yang baik dalam 

pemberian ASI eksklusif, namun pada penelitian ini masih banyak responden tidak 

memberikan ASI eksklusif pada bayi dikarena banyak ibu memberikan air putih, serta 

campuran ASI dengan susu formula. Responden mendapatkan dukungan sosial cukup 

dan tidak ASI eksklusif dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan ibu serta keluarga 

tentang makanan dan minum yang harus diberikan pada bayi usia 0-6 bulan dan juga 

budaya masyarakat Madura. Dukungan sosial dari orang lain sangat berperan dalam 

sukses tidaknya menyusui. Semakin besar dukungan yang didapat untuk terus 
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menyusui maka akan semakin besar pula kemampuan untuk dapat bertahan terus 

dalam menyusui (Proverawati, 2010). 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Bab ini menjabarkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang 

hubungan dukungan sosial dengan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja 

puskesmas Sreseh Sampang Madura tahun 2017. 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di wilayah kerja Puskesmas 

Sreseh Sampang Madura, maka dapat disimpulkan : 

1. Dukungan sosial yang diterima oleh ibu sebagian besar dalam kategori cukup 

di wilayah Puskesmas Srseseh Sampang Madura dan sumber dukungan sosial 

terbesar yang diterima oleh ibu berasal dari tokoh agama atau tokoh 

masyarakat daerah setempat. Hal tersebut tercermin dari masyarakat yang 

beranggapan bahwa tokoh agama atau tokoh masyarakat yang berkuasa 

memiliki kemampuan dan dipercaya akan membawa dampak atau perubahan 

yang cukup besar bagi daerah yang dipimpinnya. 

2. Sebesar 18% ibu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Sreseh Sampang 

Madura memberikan ASI eksklusif dan sebanyak 84% ibu tidak memberikan 

ASI eksklusif. 

3. Semakin tinggi tingkat dukungan yang diberikan pada ibu, maka pemberian 

ASI eksklusif akan semakin meningkat. 

4. Ada hubungan antara dukungan sosial dengan pemberian ASI eksklusif. Hal 

itu dibuktikan adanya hubungan yang positif yang kuat antara dukungan sosial 

dengan pemberian ASI eksklusif. 
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6.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pemberiaan ASI eksklusif di 

wilayah kerja Puskesmas Sreseh Sampang Madura. 

1. Bagi puskesmas 

Puskesmas dapat memberikan penyuluhan atau mensosialisasikan serta 

memberikan kepada tokoh agama ustadz/ustadzah dan selalu perhatikan 

tingkat pendidikan dan umur responden sehingga informasi yang disampaikan 

bisa didapat dengan baik dan benar oleh responden. 

2. Tenaga kesehatan 

Tenaga kesehatan khususnya perawat atau bidan yang ada di wilayah kerja 

Puskesmas Sreseh Sampang Madura diharapkan dapat memberikan 

pendidikan kesehatan mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif serta 

libatkan tokoh agama agar responden lebih yakin dan percaya dan cakupan 

ASI eksklusif dapat meningkat. 

3. Responden/masyarakat 

Ibu-ibu responden diharapkan lebih aktif dalam kegiatan posyandu serta 

pengajian yang diadakan oleh tokoh agama maupun program puskesmas 

sehingga dapat membentuk perilaku sehat yang positif dan dapat 

meningkatkan derajat kesehatan keluarga. Selain itu  pada ibu yang sudah 

menyusui bayinya diharapkan agar tetap mempertahankan memberikan ASI 

sampai bayi umur 2 tahun. 
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Lampiran 2 Surat Permohonan Fasilitas Pengambilan Data Awal 
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Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian Bakesbangpol Sampang  
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Lampiran 4 Surat Ijin Dinas Kesehatan Sampang 
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Lampiran 4 Surat ijin penelitian Puskesmas Sreseh 
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Lampiran 5 Surat permohonan fasilitas pengambilan data penelitian 
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Lampiran 6 Surat keterangan telah melakukan penelitian 
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Lampiran 7 LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Nur Amilia 

NIM  : 131311133079 

 Adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya yang akan melakukan penelitian tentang “Hubungan 

Dukungan Sosial Dengan Pemberian ASI eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas 

Sreseh Sampang Madura” 

 Sehubung dengan penelitian yang dilakukan, maka dengan ini saya mohon 

kesediaan Saudara menjadi responden. Semua informasi dan identitas responden akan 

dirahasiakan dan hanya untuk kepentingan penenlitian. Saya mohon kepada saudara 

untuk menjawab pertanyaan pada kuisioner dengan sejujurnya. Apabila dalam 

penelitian ini saudara merasa tidak nyaman dengan kegiatan yang akan dilakukan, 

maka saudara dapat mengundurkan diri. 

 

Hormat Saya 

 

(Nur Amilia) 
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Lampiran  8 PENJELASAN PENELITIAN 

PENJELASAN PENELITIAN 

 BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

 (IBU YANG MEMILIKI ANAK USIA 6 BULAN) 

Judul Penelitian : Hubungan Dukungan Sosial dengan Pemberian 

ASI eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Sreseh 

Sampang Madura 

Tujuan  

Tujuan umum 

Menjelaskan hubungan dukungan sosial dengan pemberian ASI eksklusif di wilayah 

kerja puskesmas sreseh sampang Madura. 

Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi dukungan sosial dengan pemberian ASI eksklusif. 

2. Mengidentifikasi pemberian ASI eksklusif. 

3. Menganalisis dukungan sosial dengan pemberian ASI eksklusif. 

Perlakuan yang diterapkan pada subjek 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan desain cross sectional, 

yaitu suatu metode penelitian yang menekankan pengukuran dan observasi data 

variabel bebas dan terikat hanya satu kali saat. Tidak ada perlakuan atau intervensi 

yang diterapkan peneliti pada subjek. Subjek hanya akan diberikan kuisioner sebagai 

instrument penelitian guna mengidentifikasi dan menganalisis hubungan dukungan 

sosial dengan pemberian ASI eksklusif. Setelah pengisian kuisioner, peneliti 

memberikan sedikit penjelasan mengenai pengertian dan manfaat ASI eksklusif baik 

bagi ibu maupun ibu sendiri. 
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Manfaat penelitian bagi subjek peneliti 

Ibu akan mengetahui pengertian dan manfaat pemberian ASI eksklusif baik bagi bayi 

maupun bagi ibu sendiri. 

Bahaya potensial 

Tidak adanya bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subjek dalam 

penelitian ini, oleh karena dalam penelitian ini hanya diberikan kuisioner sebagai 

instrument penelitian agar digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

hubungan dukungan sosial dengan pemberian ASI eksklusif. 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan ibu dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden berhak untuk 

mengundurkan diri kapanpun tanpa menimbulkan konsekuensi yang merugikan 

responden dan apabila dalam penelitian ibu tidak bersedia untuk dijadikan responden 

maka peneliti akan mencari responden lainnya untuk dijadikan responden. 

Jaminan kerahasiaan data 

Dalam penelitian ini, semua data dan informasi identitas dan subjek penelitian dijaga 

kerahasiaannya yaitu dengan tidak mencantumkan identitas subjek penelitian yang 

dalam hai ini adalah ibu dengan bayi usia 6 bulan secara jelas dan pada laporan 

penelitian nama subjek dibuat dengan kode berupa nomer urut. 

Adanya insentif untuk subjek penelitian 

Seluruh subjek penelitian tidak mendapatkan insentif berupa uang atau biaya 

transportasi tetapi akan memperoleh souvenir. 

Informasi tambahan 

Seluruh subjek penelitian bisa menanyakan semua hal yang berkaitan dengan 

penelitian ini dengan menghubungi peneliti : 
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Nur amilia 

Telp : 085606060704 

Email : nuramelia411@gmail.com 
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Lampiran 9 INFORMED CONSENT 

INFORMED CONSENT 

(PERSYARATAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 

Umur  : 

Pekerjaan : 

Alamat  : 

Telah mendapat keterangan secara rinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul “ Hubungan Dukungan Sosial Dengan Pemberian 

ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Sreseh Sampang Madura”. 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subjek. 

3. Manfaat ikut sebagai subjek penelitian. 

4. Bahaya yang akan timbul. 

5. Prosedur penelitian. 

Responden penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penenlitian tersebut. Oleh karena itu 

saya bersedia/tidak bersedia ⃰⃰ secara sukarela untuk menjadi subjek penelitian 

dengan penuh kesadaran serta tanpa paksaan. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari 

pihak manapun.  

  Peneliti   Saksi    Sampang,……… 

         Responden  

Nur Amilia       

⃰ coret salah satu 

Mengetahui Dosen Pembimbing 

 

Dr. Esti Yunitasari., S.Kp., M.Kes 

NIP. 197706172003122002 
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Lampiran 10 Kuisioner Social Provisions Scale 

Kuisioner Social Provisions Scale 

No Questions Strongly 

Disagree 

Disagree Agree Strongly 

Agree 

1.  There are people I know will 

help me if I really need it. 

    

2.  I do not have close relationships 

with other people. 

    

3.  There is no one I can turn to in 

times of stress. 

    

4.  There are people who call on 

me to help them. 

    

5.  There are people who like the 

same social activities I do. 

    

6.  Other people do not think I am 

good at what I do. 

    

7.  I feel responsible for taking care 

of someone else. 

    

8.  I am with a group of people 

who think the same way I do 

about things. 

    

9.  I do not think that other people 

respect what I do. 

    

10.  If something went wrong no 

one would help me. 

    

11.  I have close relationships that 

make me feel good. 

    

12.  I have some one to talk about 

decisions in my life. 

    

13.  There are people who value my 

skills and abilities. 

    

14.  There is no one who has the 

same interests and concerns as 

me. 

    

15.  There is no one who need me to 

take care of them. 

    

16.  I have a trustworthy person to 

turn to if I have a problems. 

    

17.  I feel a strong emotional tie 

with at least one other person. 

    

18.  There is no one I can count on 

for help if I really need it. 

    

19.  There is no one I feel 

comfortable talking about 

ploblems with. 

    

20.  There are people who admire     
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my talents and abilities. 

21.  I do not have a feeling of 

closenesss with anyone. 

    

22.  There is no one who like to do 

the things I do. 

    

23.  There are people I can count on 

in an emergency. 

    

24.  No one needs me to take care of 

them. 
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Lampiran 11 Kuisioner Penelitian 

Kuisioner Penelitian 

Hubungan Dukungan Sosial Dengan Pemberian ASI eksklusif Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sreseh Sampang Madura 

Tahun 2017 

No. Responden : 

Tanggal Pengisian : 

 

A. Data Demografi 

1. Data Demografi Anak 

a. Jumlah anak 

a. 1 

b. 2-4 

c. >5 

2. Data Demografi Ibu 

a. umur  : 

a. <20 

b. 20-35 

c. > 35 

b. pendidikan terakhir 

a. Tidak tamat SD 

b. Tamat SD 

c. Tamat SMP 

d. Tamat SMA 

e. Tamat perguruan tinggi 

c. Pekerjaan 

a. Ibu rumah tangga 

b. Petani 

c. Karyawan swasta 
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d. PNS 

 

B. Sumber Dukungan Sosial  

Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang tersedia. Pilihlah jawaban yang 

ibu anggap sebagai seseorang yang sangat membantu ibu. 

 TP  = Tidak pernah membantu sama sekali 

 KDG = Kadang membantu 

SRG  = Sering membantu  

SLL   = Selalu membantu  

  

No. Individu TP KDG SRG SLL 

1.  Suami     

2.  Keluarga (orang tua/ibu mertua/saudara)     

3.  Petugas Kesehatan (Dokter, Bidan, 

Perawat) 

    

4.  Teman atau tetangga     

5.  Tokoh masyarakat atau tokoh agama     

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Pilihlah salah satu jawaban yang di anggap paling benar dan sesuai dengan 

pendapat ibu dengan pemberian tanda check (√) . 

2. Setuju (S), Sangat setuju (SS), Tidak setuju (TS), Sangat tidak setuju (STS). 

3. Sebelum selesai, periksa dan baca kembali serta nyakinkan bahwa pertanyaan 

telah terjawab semua. 

 

C.  DUKUNGAN SOSIAL 

No Pertanyaan  STS TS S SS 

1.  Orang lain dapat saya andalkan untuk 

memberikan bantuan dalam memberikan 

ASI eksklusif pada bayi saya sampai usia 6 

bulan. 

    

2.  Saya merasa tidak memiliki hubungan 

dengan orang lain. 

    

3.  Orang lain tidak memberikan saran dan 

bimbingan mengenai ASI eksklusif sampai 

usia 6 bulan. 

    

4.  Orang meminta bantuan kepada saya untuk 

memberikan ASI eksklusif sampai usia 6 

bulan.  

    

5.  Orang lain juga melakukan memberikan     
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ASI eksklusif sampai usia 6 bulan seperti 

yang saya lakukan. 

6.  Orang memandang saya tidak kompeten 

dalam memberikan ASI eksklusif sampai 

usia 6 bulan. 

    

7.  Saya harus bertanggung jawab dalam 

memberikan ASI eksklusif pada bayi saya 

sampai usia 6 bulan. 

    

8.  Saya dan orang lain sama – sama ingin 

berhasil dalam memberikan ASI eksklusif 

pada bayi saya sampai usia 6 bulan. 

    

9.  Menurut saya orang tidak setuju dengan 

memberikan ASI eksklusif pada bayi saya. 

    

10.  Orangtidak membantu saya jika saya tidak 

paham mengenai ASI eksklusif. 

    

11.  Saya memiliki hubungan yang dekat dengan 

seseorang sehingga saya merasa nyaman 

untuk memberikan ASI eksklusif. 

    

12.  Saya berdiskusi dengan orang lain mengenai 

rencana saya dalam memberikan ASI 

eksklusif. 

    

13.  Orang menghargai tindakan saya dalam 

memberikan ASI eksklusif . 

    

14.  Orang mempunyai keterkaitan dalam 

dukungan memberikan ASI eksklusif.  

    

15.  Orang  tidak membutuhkan saya dalam 

keberhasilan pemberian ASI eksklusif. 

    

16.  Saya mempercayai orang lain untuk 

mengatasi masalah saya jika saya tidak 

mengetahui tentang memberikan ASI 

eksklusif. 

    

17.  Saya memiliki hubungan emosional yang 

erat dengan orang lain. 

    

18.  Tidak ada orang yang dapat saya andalkan 

jika saya membutuhkan bantuan dalam 

memberikan ASI eksklusif. 

    

19.  Tidak ada orang yang membuat saya merasa 

nyaman untuk menanyakan tentang tindakan 

dalam memberikan ASI eksklusif sampai 

usia 6 bulan. 

    

20.  Orang memuji saat saya melakukan ASI 

eksklusif sampai usia 6 bulan. 

    

21.  Saya tidak memiliki hubungan yang dekat 

dengan orang lain. 

    

22.  Tidak ada orang yang suka dengan tindakan 

saya memberikan ASI eksklusif. 

    

23.  Orang lain dapat saya andalkan dalam 

keadaan darurat. 

    

24.  Orang tidak membutuhkan saya untuk saling     



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
95 

 

SKRIPSI HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL… NUR AMILIA 

membantu dalam memberikan ASI 

eksklusif. 

 

 

D. PEMBERIAN ASI EKSLUSIF 

No Pertanyaan  Ya  Tidak 

1.  Saya langsung menyusui bayi dengan cairan 

pertama ke luar berwarna kuning-kuningan dan 

kental (kolostrum). 

  

2.  Saya memberikan bayi saya ASI secara 

eksklusif, ASI saja tanpa makanan tambahan 

kecuali obat dan vitamin. 

  

3.  Saya berhenti menyusui sebelum bayi umur 6 

bulan. 

  

4.  Saya memberikan bayi air putih di usia 0-6 

bulan. 

  

5.  Saya memberikan bayi air gula di usia 0-6 bulan.   

6.  Saya memberikan bayi pisang kerok di usia 0-6 

bulan. 

  

7.  Saya memberikan bayi susu formula di usia 0-6 

bulan. 

  

8.  Saya memberikan bayi bubur di usia 0-6 bulan.   
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Lampiran 12 Uji validitas dan reliabilitas 

 

Sumber dukungan sosial 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.625 5 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 8.6250 4.205 .287 .606 

P2 9.2000 4.421 .320 .602 

P3 9.7250 3.692 .654 .423 

P4 9.7500 4.603 .392 .567 

P5 10.0000 4.958 .302 .633 
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Dukungan sosial 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.737 24 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 67.90 30.322 -.031 .756 

P2 67.50 28.500 .263 .730 

P3 67.50 28.944 .343 .726 

P4 68.40 30.711 -.078 .762 

P5 67.90 29.211 .063 .753 

P6 66.90 29.433 .233 .732 

P7 67.20 25.733 .620 .700 

P8 67.30 28.456 .355 .724 

P9 67.90 25.656 .721 .695 

P10 67.60 28.267 .346 .724 
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P11 67.70 28.678 .352 .725 

P12 67.90 30.322 .038 .741 

P13 67.90 31.433 -.197 .752 

P14 68.00 27.778 .524 .715 

P15 67.80 27.067 .557 .710 

P16 68.00 30.000 .084 .740 

P17 68.10 28.989 .159 .738 

P18 67.70 25.122 .494 .707 

P19 67.80 27.956 .400 .721 

P20 68.00 28.000 .311 .726 

P21 68.00 30.000 .084 .740 

P22 67.70 27.344 .631 .709 

P23 67.60 27.822 .423 .719 

P24 67.80 28.178 .361 .723 

 

 

Asi eksklusif 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.811 8 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q1 6.10 2.010 .858 .753 

Q2 6.10 2.010 .858 .753 

Q3 6.10 2.010 .858 .753 

Q4 6.10 2.010 .858 .753 

Q5 6.10 2.010 .858 .753 

Q6 6.30 2.296 .119 .875 

Q7 6.10 2.010 .858 .753 

Q8 6.38 2.322 .069 .895 
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Lampiran 13  

Crosstab dukungan sosial dengan pemberian ASI eksklusif 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

dukungan_sosial * 

asi_eksklusif 
90 100.0% 0 .0% 90 100.0% 

 
 

dukungan_sosial * pemberian_asi_eksklusif Crosstabulation 

   pemberian_asi_eksklusif 

Total 

   tidak asi 

eksklusif asi eksklusif 

dukungan_sosial baik Count 12 0 12 

% within dukungan_sosial 100.0% .0% 100.0% 

% within 

pemberian_asi_eksklusif 
16.2% .0% 13.3% 

% of Total 13.3% .0% 13.3% 

cukup Count 62 11 73 

% within dukungan_sosial 84.9% 15.1% 100.0% 

% within 

pemberian_asi_eksklusif 
83.8% 68.8% 81.1% 

% of Total 68.9% 12.2% 81.1% 

kurang Count 0 5 5 

% within dukungan_sosial .0% 100.0% 100.0% 

% within 

pemberian_asi_eksklusif 
.0% 31.2% 5.6% 

% of Total .0% 5.6% 5.6% 
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Total Count 74 16 90 

% within dukungan_sosial 82.2% 17.8% 100.0% 

% within 

pemberian_asi_eksklusif 
100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 82.2% 17.8% 100.0% 
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Lampran 14 Uji Spearman Rho 

Uji Spearman Rho 

Correlations 

   dukungan_sosial asi_eksklusif 

Spearman's rho dukungan_sosial Correlation Coefficient 1.000 .493
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 90 90 

asi_eksklusif Correlation Coefficient .493
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 90 90 

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