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MOTTO  

No matter what your path is, when you believe it then anything can happen.  

Go and raise your glasses, you can have it all 
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ABSTRAK 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN 

BREASTFEEDING SELF-EFFICACY DI PUSKESMAS SRESEH 

KABUPATEN SAMPANG 

 

Eva Dwi Agustin 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

eva.dwi.agustin-2014@fkp.unair.ac.id 

 

Breastfeeding self-efficacy adalah keyakinan diri ibu akan kemampuannya 

dalam menyusui. Tingkat capaian breastfeeding self-efficacy berhubungan dengan 

inisiasi, durasi dan keeksklusifan menyusui. Angka cakupan ASI eksklusif di Sreseh 

mengalami penurunan yang cukup signifikan, berdampak pada meningkatnya angka 

kematian bayi empat kali lipat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor 

yang berhubungan dengan breastfeeding self-efficacy ibu yang memiliki bayi usia 6-

12 bulan.  

Desain penelitian ini adalah deskriptif cross sectional. Populasinya ibu yang 

memiliki bayi usia 6-12 bulan. Sampel sebanyak 86 orang menggunakan teknik 

purposive sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengalaman 

menyusui, pengamatan terhadap orang lain, persuasi verbal, kondisi fisik & emosi; 

serta breastfeeding self-efficacy sebagai variabel dependen. Data dikumpulkan 

menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan uji regresi logistik ordinal dengan 

tingkat signifikansi α<0,05. 

Hasil penelitian menunjukkan variabel independen berhubungan terhadap 

breastfeeding self-efficacy. Sebanyak 64% responden telah mencapai kategori tinggi 

dalam skala breastfeeding self-efficacy. Variabel independen mempengaruhi capaian 

tingkat breastfeeding self-efficacy sebesar 74,1%, sedangkan 25,9% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian. 

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk meneliti dengan metode kualitatif 

untuk mengetahui lebih dalam faktor persuasi verbal yang berhubungan terhadap 

tingkat breastfeeding self-efficacy, serta dapat membuat rancangan intervensi untuk 

meningkatkan capaian breastfeeding self-efficacy.  

 

Keywords: ASI, breastfeeding self-efficacy 
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ABSTRACT 

FACTORS ANALYSIS RELATED TO BREASTFEEDING SELF-EFFICACY  

IN SRESEH, SAMPANG, MADURA  

 

Eva Dwi Agustin 

Faculty of Nursing Universitas Airlangga 

eva.dwi.agustin-2014@fkp.unair.ac.id 

 

Breastfeeding self-efficacy is the mother's self-confidence in her ability to 

breastfeed. The level of breastfeeding self-efficacy is related to the initiation, 

duration, and exclusiveness of breastfeeding. The rate of exclusive breastfeeding 

coverage in Sreseh has decreased significantly, resulting in an increase in infant 

mortality four times. The purpose of this study was to analyze the factors associated 

with breastfeeding self-efficacy of mothers who have babies aged 6-12 months. 

The design of this study was descriptive cross-sectional. The population is 

mothers who have babies aged 6-12 months. A sample of 86 people used purposive 

sampling technique. The independent variables in this study are the experience of 

breastfeeding, observation of others, verbal persuasion, physical & emotional 

conditions; and breastfeeding self-efficacy as the dependent variable. Data were 

collected using a questionnaire and analyzed by ordinal logistic regression test with a 

significance level of α <0.05. 

The results showed independent variables related to breastfeeding self-

efficacy. As many as 64% of respondents have achieved a high category on the scale 

of breastfeeding self-efficacy. Independent variables affect the achievement of 

breastfeeding self-efficacy level of 74.1%, while 25.9% are influenced by other 

factors not included in the study. 

Further research is recommended to research with qualitative methods to find 

out more about verbal persuasion factors related to the level of breastfeeding self-

efficacy and can make interventions to improve breastfeeding self-efficacy outcomes 

 

Keyword: breastmilk, breastfeeding self-efficacy 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan utama yang mengandung nutrisi dan 

kalori yang sangat dibutuhkan oleh bayi dan tidak dimiliki oleh makanan lain yang 

bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan serta sebagai pertahanan dari 

berbagai penyakit (Suryaningsih, 2012). Riskesdas menyebutkan pola menyusui 

dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu menyusui eksklusif, menyusui 

predominan, dan menyusui parsial sesuai definisi WHO (InfoDATIN, 2014). 

Pemberian ASI eksklusif adalah hanya menyusui bayi dan tidak memberi bayi 

makanan atau minuman lain, termasuk air putih, kecuali obat-obatan dan vitamin atau 

mineral tetes (Depkes, 2005). Menyusui predominan adalah menyusui bayi tetapi 

pernah memberikan sedikit air atau minuman berbasis air, sebagai makanan/minuman 

prelakteal sebelum ASI keluar (InfoDATIN, 2014). Menyusui parsial adalah 

menyusui bayi serta diberikan makanan selain ASI, baik susu formula, bubur atau 

makanan lainnya sebelum bayi berumur enam bulan, baik diberikan secara kontinyu 

maupun diberikan sebagai makanan prelakteal (InfoDATIN, 2014).  

Pemerintah Indonesia merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama usia 

0-6 bulan, sedangkan makanan tambahan diberikan setelah usia 6 bulan dan ASI 

dilanjutkan hingga usia 2 tahun (Kemenkes RI, 2014). Berdasarkan profil kesehatan 

Kabupaten Sampang pada tahun 2016, angka cakupan pemberian ASI eksklusif 

masih terhitung rendah. Jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif di Sreseh sebesar 96,7 
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persen (Profil Kesehatan Kabupaten Sampang, 2014) namun mengalami penurunan 

yang cukup signifikan pada tahun 2016 yaitu menjadi 78 persen (Dinas Kesehatan 

Kab. Sampang, 2016). Menurunnya cakupan pemberian ASI di wilayah kerja 

Puskesmas Sreseh berdampak pada peningkatan AKB sebanyak 4 kali lipat. Pada 

tahun 2014 terdapat 2 bayi yang meninggal sedangkan tahun 2016 terdapat 9 bayi 

yang meninggal (Dinas Kesehatan Kab. Sampang, 2016). 

Rendahnya angka menyusui diakibatkan oleh sebagian besar wanita yang 

berhenti menyusui bayi sebelum usia yang direkomendasikan yaitu pada 6 hingga 12 

bulan (Dennis, 1999). Alasan utama dari penghentian menyusui prematur ini adalah 

kesulitan menyusui (Dennis, 1999). Tenaga profesional kesehatan dapat secara efektif 

mengatasi tingkat menyusui yang rendah dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang 

dapat dan tidak dapat dimodifikasi. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi misalnya 

demografi dan sosial ekonomi, sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi  adalah 

kepercayaan diri ibu (Dennis, 1999). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

breastfeeding self-efficacy merupakan faktor penting yang berhubungan dengan 

inisiasi, durasi dan keeksklusifan menyusui (McQueen, et al. 2011). Faktor yang 

dapat dimodifikasi ini dapat membantu mengembangkan intervensi dan evaluasi yang 

dilakukan petugas kesehatan.  

Puskesmas di Kabupaten Sampang pun telah melakukan usaha untuk 

meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif. Kendala yang dialami oleh 

puskesmas Sreseh dalam melaksanakan program ASI adalah dukungan sosial dari 

tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh yang dipercaya oleh masyarakat dalam 

memberikan motivasi kepada ibu untuk melakukan ASI eksklusif masih sedikit. Bayi 
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yang tidak mendapat ASI berdampak pada angka kematian bayi (AKB) yang tinggi. 

Dampak jangka pendek, bayi akan rewel karena kebutuhan ASI tidak terpenuhi, 

beresiko mengalami infeksi lambung, usus, sembelit, dan penyakit kuning. Dampak 

jangka panjang untuk bayi dapat terjadi cholic, chrons disease, ulcerative colitis, 

tingkat Intelligence Quotient (IQ) rendah, tingkat emosi/ spiritual yang tidak stabil 

dan resiko Sudden Infant Death Syndrome atau kematian bayi secara mendadak 

(Prasetyono, 2009).  

Salah satu faktor penghambat seorang ibu untuk menyusui anaknya adalah 

kurangnya pemberian motivasi dari lingkungan ibu, yaitu mencakup dukungan dari 

keluarga, tokoh masyarakat, serta tokoh agama. Pemberian motivasi kepada ibu 

merupakan salah satu sumber informasi dari Breastfeeding Self-Efficacy (BSE) yaitu 

pada poin persuasi verbal (dorongan orang lain yang berpengaruh). Perbedaan lokasi 

penelitian akan menghasilkan hasil yang berbeda sehingga peneliti ingin menggali 

lebih dalam mengenai faktor yang berpengaruh pada BSE di kecamatan Sreseh 

kabupaten Sampang.  

Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2016 masih 

menunjukkan rata-rata angka pemberian ASI eksklusif di dunia berkisar 38%. 

Dibandingkan dengan target WHO yang mencapai 50%, maka angka tersebut masih 

jauh dari target. Berdasarkan data yang dikumpulkan International Baby Food Action 

Network (IBFAN) 2014, Indonesia menduduki peringkat tiga terbawah dari 51 negara 

di dunia yang mengikuti penilaian status kebijakan dan program pemberian makan 

bayi dan anak (Infant-Young Child Feeding). Menurut data dari profil kesehatan 

Indonesia tahun 2015, target cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 
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bulan di Indonesia sebesar 80% namun masih tercapai tercapai 55,7%, pada tahun 

2016 capaian menurun menjadi 54%. Di Jawa Timur sendiri cakupan pemberian ASI 

eksklusif masih belum stabil, bahkan mengalami penurunan. Pada tahun 2015 

cakupan sebesar 74,1%, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 

48,1%, khusus untuk daerah Sampang sebesar 59% (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur, 2016).  

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 April 2018 didapatkan data 

hanya 1 dari 10 bayi mendapatkan ASI eksklusif, pada hal ini ibu mengaku bahwa 

anak menjadi rewel ketika hanya diberikan ASI, ibu malu saat memberikan ASI di 

tempat umum sehingga mengganti ASI dengan susu formula, ibu masih kurang 

pengetahuan mengenai pemberian ASI, serta kurangnya dukungan keluarga untuk 

memberikan ASI pada bayinya. Berdasarkan data, dapat dilihat bahwa target dan 

cakupan pemberian ASI eksklusif masih tidak stabil. Seluruh bidan di wilayah 

Sampang telah memberikan sosialisasi kepada ibu tentang ASI eksklusif baik 

sebelum persalinan di puskesmas dan sesudah persalinan di posyandu, serta pada 

bagian KIA.  

BSE adalah kepercayaan diri atau keyakinan diri ibu akan kemampuannya 

dalam menyusui bayinya (Dennis and Faux, 1999). Hasil penelitian Loke dan Chan 

pada tahun 2013 di China menyebutkan bahwa 85 dari 199 wanita post partum 

memberi susu formula kepada bayi menggunakan botol, 66 diantaranya memberi 

ASI ditambah susu formula, dan hanya 48 yang memberi ASI eksklusif, di 

mana wanita yang berhasil memberikan ASI eksklusif adalah wanita yang memiliki 

tingkatan  BSE yang tinggi. Penelitian lain mendapatkan hasil bahwa ibu yang 
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mempunyai breastfeeding self-efficacy yang tinggi cenderung untuk tetap menyusui 

selama 4 bulan (Blyth et al., 2002). Ibu dengan breastfeeding self-efficacy yang 

rendah terbukti cenderung menggunakan teknik alternatif untuk menyusui bayinya 

ketika menghadapi masalah selama menyusui (Keemer, 2011).  

Self-efficacy adalah faktor penting dalam kinerja perilaku tertentu karena 

mencerminkan persepsi individu tentang kemampuan mereka. Dalam membuat 

penilaian self-efficacy, Bandura (1977,1986) mengidentifikasi empat faktor utama, 

yaitu: (a) pencapaian kinerja (pengalaman sebelumnya dengan perilaku spesifik), (b) 

pengalaman pengganti (pengamatan terhadap orang lain), (c) persuasi verbal 

(dorongan orang lain yang berpengaruh), dan (d) respons fisiologis (reaksi somatik 

terhadap kejadian yang berpotensi menimbulkan stres, ansietas, dan kelelahan) 

(Bandura, 1977).  

Berdasarkan faktor yang berhubungan dengan breastfeeding self-efficacy, 

seorang ibu menentukan kemampuannya untuk menyusui bayinya berdasarkan pada 

apakah dia memiliki pengalaman menyusui sebelumnya, mengamati perilaku 

menyusui oleh orang lain, atau mendapat dorongan dari orang lain untuk menyusui. 

Selain itu, kondisi fisiologis dan afektifnya saat ini, termasuk kelelahan, stres, dan 

kecemasan, adalah hal yang penting untuk diperhatikan (Dennis,  2010). Dalam 

penelitian Pradanie, 2015 ibu yang telah memiliki pengalaman menyusui secara 

langsung cenderung lebih percaya diri untuk terus menyusui. Pengalaman tidak 

langsung tentang menyusui dapat diperoleh melalui video menyusui, hal ini dapat 

menambah pengetahuan tentang strategi dalam menghadapi berbagai kendala dan 

masalah selama menyusui. Persuasi verbal yang diberikan tentang ASI eksklusif akan 
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membuat ibu semakin ingin memberikan ASI karena telah mengetahui berbagai 

manfaat dan keunggulannya. Manajemen stress memberikan pengetahuan lebih dini 

tentang cara mengurangi stres dan merubah perasaan yang negatif, sehingga ibu dapat 

membuat penilaian dan interpretasi yang lebih baik terhadap kemampuan yang 

dimiliki sehingga dapat menjadi cara untuk membentuk self-efficacy yang lebih tinggi 

(Dennis, 2010). Tenaga kesehatan dapat memodifikasi breastfeeding self-efficacy 

seorang ibu dengan memengaruhi faktor yang mempengaruhi  self-efficacy ini 

(Dennis and Faux, 1999). 

Upaya untuk meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif diperlukan 

pembentukan dan perubahan ke arah perilaku kesehatan yang diharapkan, salah satu 

upaya untuk meningkatkan cakupan pemberian ASI adalah dengan promosi 

kesehatan. Promosi kesehatan tidak hanya menyadarkan masyarakat atau 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan tetapi terdapat usaha untuk 

memfasilitasi dengan tujuan perubahan perilaku masyarakat (Notoatmodjo, 2010). 

Dukungan suami sebagai keluarga terdekat juga merupakan faktor pendukung yang 

sangat penting pada kegiatan bersifat emosional maupun psikologi yang diberikan 

kepada ibu menyusui dalam memberikan ASI, sehingga ibu lebih termotivasi dan 

memiliki kepercayaan diri untuk menyusui. Self-efficacy merupakan suatu keyakinan 

seseorang akan kemampuannya untuk menyelesaikan suatu tugas (Bandura, 1977 

dalam Spaulding 2009). Peneliti ingin meneliti lebih lanjut faktor-faktor yang 

menyebabkan rendahnya pemberian ASI di Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Apakah faktor-faktor yang berhubungan dengan breastfeeding self-efficacy di 

Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan dengan 

breastfeeding self-efficacy di wilayah kerja Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis faktor pengalaman sebelumnya yang berhubungan dengan 

breastfeeding self-efficacy 

2. Menganalisis faktor pengamatan terhadap orang lain yang berhubungan 

dengan breastfeeding self-efficacy 

3. Menganalisis faktor persuasi verbal yang berhubungan dengan 

breastfeeding self-efficacy 

4. Menganalisis faktor respons fisiologis yang berhubungan dengan 

breastfeeding self-efficacy  

 

1.4 Manfaat  

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu 

keperawatan maternitas dalam menambah faktor-faktor yang mempengaruhi 

breastfeeding self-efficacy di wilayah kerja Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang 
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1.4.2 Praktis 

1. Bagi Puskesmas   

Memberikan kontribusi informasi untuk memahami faktor yang 

mempengaruhi kepercayaan diri dalam memberikan ASI yang dapat 

digunakan sebagai landasan dan pertimbangan kepada puskesmas mengenai 

pemberian ASI di wilayah kerjanya sehingga dapat menyusun rancangan 

program, pertimbangan health education dan evaluasi untuk meningkatkan 

pencapaian program puskesmas dan pemerintah tentang ASI eksklusif. 

2. Bagi Masyarakat 

Menambah informasi kepada ibu dan keluarga responden mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri ibu dalam memberikan ASI 

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memotivasi ibu dalam 

memberikan ASI kepada bayinya.   

3. Bagi Perawat  

Memberikan kontribusi informasi kepada perawat mengenai faktor 

kepercayaan diri yang mempengaruhi pemberian ASI di wilayah kerja 

Puskesmas Sreseh, sehingga perawat memahami intervensi keperawatan yang 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun intervensi 

keperawatan dan promosi kesehatan dalam upaya meningkatkan cakupan 

pemberian ASI eksklusif.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Air Susu Ibu (ASI) 

2.1.1 Definisi ASI  

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan pertama, utama, dan terbaik bagi bayi 

yang bersifat alamiah (Prasetyono, 2009). ASI adalah cairan putih yang dihasilkan 

oleh kelenjar payudara ibu melalui proses menyusui. ASI merupakan makanan yang 

telah disiapkan untuk calon bayi sejak masa kehamilan ibu, semasa kehamilan 

payudara ibu mengalami perubahan untuk mempersiapkan produksi ASI (Khamzah, 

2012). ASI adalah makanan bergizi yang mengandung emulsi lemak dalam larutan 

protein, laktosa, dan garam-garam organik yang disekresikan oleh kelenajar payudara 

ibu. ASI berguna sebagai makanan utama bayi sehingga sangat penting untuk 

kesehatan, pertumbuhan, serta perkembangan bayi (Haryono, 2013). ASI merupakan 

makanan yang paling ideal bagi bayi karena mengandung semua zat gizi yang 

diperlukan oleh bayi dalam jumlah dan komposisi yang tepat, selain itu ASI juga 

memiliki zat kekebalan yang meningkatkan kekebalan bayi dari berbagai penyakit 

(DEPKES RI, 2008) 

ASI adalah emulsi lemak yang berada pada larutan protein, laktosa, dan garam-

garam organik yang disekresi oleh payudara ibu yang berguna sebagai makanan 

utama untuk bayi usia 0-6 bulan. ASI mengandung zat gizi yang diperlukan oleh 

tubuh bayi, serta enzim yang berguna untuk mencerna susu sehingga bayi dapat 

dengan mudah mencerna dan menyerap gizi yang ada dalam ASI (Arif 2009 dalam 
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Kristanto 2013). ASI merupakan makanan utama bayi yang mengandung nutrisi dan 

kalori yang sangat dibutuhkan oleh bayi baru lahir dan tidak ada pada makanan lain 

yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, serta sebagai pertahanan 

tubuh dari berbagai penyakit (Suryaningsih, 2012).  

2.1.2 Manfaat ASI 

ASI memiliki komposisi yang istimewa, yaitu mengandung nutrient, enzim, 

hormon, serta imunitas dan anti inflamatori (Burns et al., 2012). ASI tidak hanya 

bermanfaat bagi petumbuhan dan perkembangan bayi saja, tetapi juga bagi 

perkembangan kesehatan wanita/ibu, sosial ekonomi, lingkungan keluarga dan 

masyarakat. Berikut ini beberapa manfaat ASI, antara lain : 

a. Manfaat untuk bayi 

1. Komposisi ASI sesuai kebutuhan bayi 

Yaitu dari berbagai bahan makanan yang sesuai dan baik bagi bayi yang terdiri 

dari proporsi yang seimbang dan cukup semua kuantitas zat gizi yang dibutuhkan 

pada kehidupan 6 bulan pertama (Ambarwati, 2010). Air susu seorang ibu secara 

khusus disesuaikan untuk bayinya sendiri, misalnya ASI dari seorang ibu yang 

melahirkan bayi prematur komposisinya akan berbeda dengan ASI yang 

dihasilkan oleh  ibu yang melahirkan bayi cukup bulan. Selain itu, komposisi 

ASI dari seorang ibu berbeda-beda dari hari ke hari. ASI yang keluar pada saat 

kelahiran hingga hari ke-4 atau ke-7 (kolostrum) berbeda dengan ASI yang 

keluar dari hari ke-4/ke-7 sampai hari ke-10/ke-14 setelah kelahiran (ASI 

transisi). Komposisi ini akan berbeda lagi setelah hari ke-14 (ASI matur), bahkan 

terdapat perbedaaan komposisi ASI dari menit ke menit (Roesli, 2008). 
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2. ASI meningkatkan daya tahan tubuh 

Bayi yang baru lahir secara alamiah mendapat immunoglobulin dari ibunya 

melalui plasenta, namun kadar zat ini cepat menurun segera setelah bayi lahir. 

Tubuh bayi sendiri baru membuat zat kekebalan cukup banyak pada usia sekitar 

9-12 bulan sehingga mencapai kadar protektif pada waktu tersebut. Ketika kadar 

zat kekebalan bawaan menurun, sedangkan yang dibentuk oleh badan bayi belum 

mencukupi maka akan terjadi kesenjangan zat kekebalan pada bayi. Kesenjangan 

akan hilang atau berkurang apabila bayi diberi ASI, karena ASI adalah cairan 

yang mengandung zat kekebalan yang akan melindungi bayi dari berbagai 

penyakit infeksi bakteri, virus, parasit, dan jamur. 

Zat imunitas yang terkandung dalam ASI misalnya IgA, sel imunokompeten, 

maupun berbagai senyawa antimikrobial yang berperan dalam pencegahan 

penyakit infeksi neonatal. ASI juga mengandung prebiotik yang disebut 

bifidogenic factors yang merangsang pertumbuan bakteri baik dalam usus (Binns 

et al., 2016). Kolostrum mengandung  immunoglobulin A (lgA) berfungsi 

memberikan lapisan saluran cerna agar bakteri dan virus tidak masuk dalam 

aliran darah. Ketika ASI dikonsumsi, tubuh memberikan sinyal untuk 

pembentukan lgA dan mukus pada saluran pencernaan. Peningkatan lgA dapat 

meningkatkan kekebalan tubuh bayi, sedangkan peningkatan kadar mukus di 

saluran cerna dapat mencegah bakteri dan virus masuk ke aliran darah 

(Prasetyono, 2012). 

3. Meningkatkan kecerdasan 

Memberikan ASI secara eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan akan menjamin 
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tercapainya pengembangan potensi kecerdasan anak secara optimal. Nutrisi yang 

diperlukan untuk pertumbuhan otak bayi seperti taurine, laktosa, DHA, AA, 

omega 3 dan omega 6, tidak terdapat atau sedikit sekali pada susu formula. 

Mengingat hal tersebut dapat dipahami bahwa pertumbuhan otak bayi yang 

diberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan akan mendapatkan kualitas yang 

optimal (Khamzah, 2012). Hal ini sesuai dengan penelitian (Lucas, 1993 dalam 

Roesli, 2008) bahwa bayi prematur yang diberi ASI Ekslusif memiliki IQ (8,3 

poin) lebih tinggi daripada bayi prematur yang tidak diberi ASI Ekslusif. 

Pemberian ASI Ekslusif dapat memungkinkan bayi mendapat gizi yang optimal, 

sehingga dapat membantu perkembangan saraf otak yang berperan terhadap 

peningkatan kecerdasan otak.   

4. Menjalin kasih sayang 

Bayi yang sedang berada dalam dekapan ibu karena menyusu akan merasakan 

kasih sayang ibunya. Interaksi yang timbul pada waktu menyusui akan 

menimbulkan rasa aman bagi bayi. Perasaan aman dan disayangi dapat 

menumbuhkan rasa percaya diri dan dasar spiritual yang baik bagi bayi (Roesli, 

2008). Menyusui juga  dapat meningkatkan kepercayaan diri pada ibu bahwa dia 

dapat memberikan makanan yang terbaik bagi bayinya. Proses menyusui dapat 

meningkatkan ikatan batin antara ibu dan bayi. Interaksi ibu dan bayi dengan 

skin to skin contact dapat menghadirkan perasaan aman dan tenang sehingga bayi 

lebih mudah menyusui dan  produksi ASI menjadi lancar (Prasetyono, 2012)..    

5. Mengupayakan pertumbuhan yang baik 

Bayi yang mendapatkan ASI memiliki kenaikan berat badan yang baik setelah 
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lahir, pertumbuhan setelah periode perinatal yang baik dan mengurangi 

kemungkinan obesitas. Frekuensi menyusui yang sering juga bermanfaat karena 

volume ASI yang dihasilkan lebih banyak sehingga berat badan bayi akan  stabil 

(Suradi, 2007). The American Academy of Pediatrics (2012) melaporkan bahwa 

kejadian obesitas pada remaja dan orang dewasa menurun 15% - 30% jika pada 

masa bayi mereka mendapatkan ASI. Angka kejadian diabetes mellitus juga 

menurun pada bayi yang mendapatkan ASI eksklusif selama minimal 3 bulan. 

6. Mengandung zat anti alergi 

Penyakit alergi pada bayi lebih sering ditemui pada pengguna susu sapi. Zat anti 

alergi pada bayi di dapatkan dari kolostrum yang terkandung pada ASI. Selain 

dari susu sapi, penyakit alergi pada bayi didapat juga dari makanan yang 

hiperalergenik, yang sering diberikan pada usia terlalu dini (0-6 minggu), seperti 

telur dan gandum. Hal tersebut dapat terjadi karena saluran pencernaan pada 

bayi belum matur, baik secara imunologis maupun anatomis, sehingga 

makromolekul protein asing mudah terserap. Oleh karena itu, tetap berikan 

kolostrum dan ASI yang mengandung IgA hingga umur 4-6 bulan. Hal ini untuk 

mencegah terjadinya alergi pada bayi  (Bahiyatun, 2009). 

b. Manfaat untuk ibu 

Hisapan bayi pada payudara akan merangsang terbentuknya hormon oksitosin oleh 

kelenjar hipofisis. Hormon oksitosin akan membantu involusi uterus dan mencegah 

terjadinya perdarahan pasca persalinan, sehingga ibu akan terhindar dari resiko 

anemia defisiensi besi (Suradi, 2007). Menurut Riksani (2008) bahwa ibu menyusui 

juga dapat menurunkan resiko terjadinya kanker payudara dan kanker ovarium pada 
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ibu di kemudian hari serta meningkatkan kepadatan tulang sehingga mengurangi 

resiko patah tulang panggul. Menyusui secara eksklusif juga dapat membantu 

menjarangkan kehamilan, hormon yang mempertahankan laktasi bekerja menekan 

hormon ovulasi sehingga dapat menunda kembalinya kesuburan jadi pemberian ASI 

eksklusif dapat digunakan untuk metode KB alami. (Suradi, 2007) 

c. Manfaat untuk keluarga 

Pemberian ASI dapat mendukung upaya penghematan ekonomi keluarga. Hal ini 

dikarenakan susu formula yang harganya tidak murah, dan juga bayi yang 

mendapatkan ASI akan lebih jarang sakit sehingga mengurangi biaya berobat. 

Pemberian ASI juga dapat menambah kebahagiaan keluarga, hal ini dikarenakan 

kelahiran lebih jarang sehingga suasana kejiwaan ibu lebih baik dan dapat 

mendekatkan hubungan bayi dan keluarga. Menyusui juga sangat praktis, karena 

dapat diberikan dimana saja dan kapan saja (Suradi, 2007). 

2.1.3 Jenis ASI 

Menurut Sujiyatini, (2010) dalam stadium laktasi komposisi ASI dibedakan 

menjadi 3, yaitu : 

1. Kolostrum 

 Merupakan ASI yang pertama kali keluar dari kelenjar mamae pada hari 

pertama sampai ketiga yang mengandung tissue debris dan residual material yang 

terdapat dalam alveoli. Merupakan cairan kuning yang kental kaya akan antibodi 

karena adanya tripsin inhibitor yang menyebabkan hidrolisis protein kurang 

sempurna sehingga akan menambah kadar antibodi, mengandung banyak leukosit, 
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sebagai pencahar mekonium, terdapat faktor-faktor pertumbuhan dan kaya akan 

vitamin A (Gebreselassie and Govindasamy, 2013). 

2. ASI peralihan 

 Merupakan ASI peralihan sebelum menjadi matur, yang diproduksi pada hari 

keempat hingga kesepuluh dari masa laktasi. Dibandingkan dengan kolostrum, kadar 

proteinnya lebih rendah namun kadar karbohidrat, lemak dan volumenya semakin 

meningkat. 

3. ASI matur 

 Merupakan ASI yang di produksi setelah hari kesepuluh. ASI matur ini tidak 

menggumpal jika dipanaskan. Kandungan gizinya relatif konsisten dan komposisinya 

berubah dari awal menyusui. 

2.1.4 Komposisi ASI  

 ASI mengandung nutrisi lengkap yang dibutuhkan oleh bayi antara lain : 

1. Air 

 ASI terdiri dari 88% air yang berguna untuk melarutkan zat-zat yang terdapat di 

dalam ASI. Perbandingan air dan unsur nutrisi dalam ASI sangat seimbang. Oleh 

karena itu, ASI adalah makanan yang paling sempurna untuk bayi. Tingginya kadar 

air dalam ASI ini akan menghilangkan rasa haus bayi (Roesli, 2000) (Roesli, 2000) 

2. Karbohidrat 

 Karbohidrat utama dalam ASI adalah laktosa dengan nilai sekitar 7 mg/dL. 

Laktosa berguna dalam proses pertumbuhan otak pada bayi baru lahir, mempercepat 

dan memudahkan absorbsi mineral kalsium, serta merangsang pertumbuhan 

laktobasilus bifidus yang berfungsi meningkatkan asam lambung dan menghambat 
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pertumbuhan patogen dalam saluran pencernaan (Riordan & Wambach, 2010). 

3. Protein 

 ASI mengandung protein sebesar 0,8-0,9 mg/dL. Saluran pencernaan pada bayi 

baru lahir (neonatus) belum mampu mengelola protein dalam jumlah besar seperti 

yang banyak terdapat pada susu formula, tetapi protein dalam ASI mempunyai nilai 

nutrisi yang baik dan mudah dicerna oleh bayi (Riordan & Wambach, 2010). Dalam 

protein ASI terdapat asam amino yang penting untuk pertumbuhan bayi yaitu sisti 

untuk pertumbuhan tubuh bayi (somatik), dan taurin unuk pertumbuhan otak bayi 

(Sidi, et al. 2010). Tidak hanya asam amino, protein dalam ASI juga terdiri dari 

kasein dan whey protein. Bayi membutuhkan kasein dan whey yang berbeda pada tiap 

level perkembangannya. Kasein lebih lama dicerna dan membutuhkan banyak energi 

dalam proses di saluran pencernaan bayi, sedangkan whey protein mudah dicerna dan 

merupakan nutrisi yang sangat dibutuhkan bayi. 

4. Lemak 

 Lemak merupakan 50% kalori utama dalam ASI. Total kandungan lemak dalam 

ASI sekitar 22-26 g/L. ASI akhir/ hindmilk mempunyai kandungan lemak lebih tinggi 

daripada ASI awal/ foremilk. Saluran pencernaan bayi baru lahir belum terbentuk 

secara sempurna, tetapi ASI yang mengandung tinggi lemak akan dapat diserap 

dengan baik, karena trigliserida dalam ASI lebih dulu dipecah menjadi asam lemak 

dan gliserol oleh enzim lipase yang terdapat dalam ASI  (Riordan & Wambach, 

2010). ASI mengandung asam lemak esensial: asam linoleat (Omega 6) dan asam 

linoleat (Omega 3), disebut esensial karena tubuh manusia tidak dapat membentuk 

keduaasam ini dan harus diperoleh dari konsumsi makanan. Kedua asam lemak 
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tersebut adalah prekursor (pembentuk) asam lemak tidak jenuh rantai panjang disebut 

docosahexaenoic acid (DHA) berasal dari Omega 3 dan arachidonic acid (AA) 

berasal dari Omega 6, yang fungsinya sangat untuk pertumbuhan otak anak (Amin, et 

al. 2011).  

 Komponen lemak berikutnya kolesterol meningkatkan pertumbuhan otak bayi. 

Kandungan kolesterol pada ASI tergolong tinggi, sedangkan dalam susu sapi hanya 

sedikit. Penelitian menunjukkan bahwa bayi yang diberi ASI eksklusif mempunyai 

kadar kolesterol lebih tinggi (High Density Lipoprotein) yang sangat dibutuhkan pada 

saat pertumbuhan otak., selain itu kolesterol jugaberfungsi dalam pembentukan enzim 

untuk metabolisme kolesterol yang akan mengendalikan kadar kolesterol di kemudian 

hari sehingga dapat mencegah serangan jantung dan penebalan pembuluh darah 

(arteriosklerosis) pada usia muda (Roesli, 2007). 

5. Vitamin dan mikronutrien 

 ASI yang dihasilkan oleh ibu mempunyai kandungan mikronutrien dan vitamin 

yang berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh diet ibu dan faktor genetik yang berbeda. 

Pada tahapan ASI, kandungan vitamin yang larut dalam air akan meningkat, dan 

kandungan vitamin yang larut dalam lemak akan menurun (Riordan & Wambach, 

2010). 

a) Vitamin K 

Vitamin K dalam ASI jumlahnya sangat sedikit sehingga perlu tambahan 

vitamin K yang biasanya dalam bentuk suntikan.Vitamin K ini berfungsi 

sebagai faktor pembekuan darah (Walker, 2006). 

b) Vitamin D 
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ASI hanya sedikit mengandung vitamin D sehingga dengan pemberian ASI 

eksklusif dan ditambah dengan membiarkan bayi terpapar pada sinar matahari 

pagi akan mencegah bayi menderita penyakit tulang karena kekurangan vitamin 

D (Walker, 2006). 

c) Vitamin E 

Salah satu fungsi penting vitamin E adalah untuk ketahanan dinding sel darah 

merah. Kekurangan vitamin E dapat menyebabkan terjadinya kekurangan darah 

(anemia hemolitik). ASI memiliki kandungan vitamin E yang tinggi terutama 

pada kolostrum dan ASI transisi awal (Pringgadini, 2013) 

d) Vitamin A 

Selain berfungsi untuk kesehatan mata, vitamin A juga berfungsi untuk 

mendukung pembelahan sel, kekebalan tubuh, dan pertumbuhan. ASI 

mengandung tinggi vitamin A, serta bahan bakunya yaitu beta karoten (Badriul, 

2008) 

e) Vitamin yang larut dalam air 

Vitamin C, asam nicotinic, B12, B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B6 (pirodoksin) 

sangat dipengaruhi oleh makanan ibu,namun untuk ibu dengan status gizi 

normal, tidak perlu diberi suplemen. (Sulistyawati, 2009)  

6. Mineral 

 ASI mengandung mineral yang lengkap. Walaupun kandungannnya relatif 

rendah, namun dapat mencukupi kebutuhan bayi. Total kebutuhan mineral dalam ASI 

selama masa laktasi adalah konstan, tetapi beberapa mineral yang spesifik kadarnya 

tergantung dari diet ibu dan tahapan ASI. Sistem perkemihan bayi baru lahir terutama 
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ginjal belum terbentuk sempurna, ginjal bayi belum mampu melakukan proses 

pengeluaran urin secara baik sehingga bayi memerlukan susu dengan kandungan 

mineral yang rendah. Kandungan mineral dalam ASI lebih rendah dibandingkan susu 

sapi. Kadar besi pada ASI > 50%, besi dalam ASI mudah dicerna, bayi mendapatkan 

kecukupan besi disamping dari ASI juga dari pemecahan eritrosit (Wambach and 

Riordan, 2014). Pemberian makanan pendamping ASI yang terlalu dini mengganggu 

penyerapan zat besi dalam ASI (Depkes 2009).  

7. Lactobacillus 

 Befungsi menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri E.Coli 

yang sering menyebabkan diare pada bayi. 

8. Lactoferin 

 Sebuah besi batas yang mengikat protein ketersediaan besi untuk bakteri dalam 

intestine, serta memungkinkan bakteri sehat tertentu untuk berkembang. Memiliki 

efek langsung pada antibiotik berbahaya seperti bakteri Staphylococci dan E.Coli. 

Hal ini ditemukan dalam konsentrasi tinggi dalam kolostrum, tetapi berlangsung 

sepanjang seluruh tahun pertama yang bermanfaat menghambat bakteri 

Staphylococcus dan jamur candida. 

2.1.5 Fisiologi Laktasi 

Sejak kehamilan dimulai, payudara juga mengalami serangkaian proses 

perubahan, yaitu proses persiapan payudara utuk menghasilkan ASI. Proses 

pembentukan ASI atau disebut juga laktogenesis dirangsang oleh hormon prolaktin 

yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior. Kadar hormon prolaktin ini terus 

meningkat seiring dengan usia kehamilan. Laktogenesis selama kehamilan juga 
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dipengaruhi oleh hormon yang dihasilkan oleh plasenta yaitu human chorionic 

somatomammotropin. Meskipun hormon prolaktin dan human chorionic 

somatomammotropin sudah bekerja sejak kehamilan tetapi sekresinya ditekan oleh 

hormon estrogen dan progesteron, sehingga selama kehamilan payudara hanya 

mensekresikan beberapa mililiter cairan setiap harinya (Guyton and Hall, 2007). 

Sekresi estrogen dan progesteron dari plasenta akan menghilang segera 

setelah kelahiran sehingga pengaruh prolaktin lebih besar dan payudara mulai 

memproduksi air susu secara progresif. Produksi air susu akan berlangsung terus 

selama beberapa bulan bila bayi terus menghisap puting susu, walaupun kecepatan 

pembentukan air susu normalnya berkurang setelah 7 bulan. Apabila kadar prolaktin 

tidak meningkat atau terhambat, misalnya karena kerusakan hypothalamus atau 

hipofisis atau bila laktasi tidak dilakukan terus-menerus maka payudara akan 

kehilangan kemampuannya untuk memproduksi air susu (Roesli, 2000; Soetjiningsih, 

2004; Guyton and Hall, 2007). Pada seorang ibu yang menyusui dikenal 2 refleks 

yang masing-masing berperan sebagai pembentukan dan pengeluaran air susu yaitu 

refleks prolaktin dan refleks let down. Berikut penjelasan mengenai refleks prolaktin 

dan refleks let down menurut Soetjiningsih, 2012, yaitu: 

a. Refleks prolaktin 

Menjelang akhir kehamilan, hormon prolaktin memegang peranan untuk 

membuat kolostrum, namun jumlah kolostrum terbatas, karena aktifitas prolaktin 

dihambat oleh estrogen dan progesteron yang kadarnya memang tinggi. Plasenta akan 

lepas setelah partus dan fungsi korpus luteum akan menurun, maka estrogen dan 

progesteron juga akan sangat berkurang, ditambah lagi dengan adanya isapan bayi 
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yang merangsang puting susu, ini akan merangsang ujung-ujung saraf sensoris yang 

berfungsi sebagai reseptor mekanik. Rangsangan ini dilanjutkan ke hipotalamus 

melalui medulla spinalis dan mesensephalon. Hipotalamus akan menekan 

pengeluaran faktor-faktor yang menghambat sekresi prolaktin dan sebaliknya 

merangsang pengeluaran faktor-faktor yang memacu sekresi prolaktin.  

Faktor-faktor yang akan merangsang adenohipofise (hipofise anterior) 

sehingga memacu sekresi prolaktin. Hormon ini merangsang sel-sel alveoli yang 

berfungsi untuk membuat air susu. Kadar  prolaktin pada ibu menyusui akan menjadi 

normal 3 bulan setelah melahirkan hingga penyapihan anak. Pada masa tersebut tidak 

akan ada peningkatan prolaktin walaupun ada isapan bayi, namun pengeluaran air 

susu tetap berlangsung. Pada ibu yang melahirkan tetapi tidak menyusui, kadar 

prolaktin akan menjadi normal pada minggu kedua atau ketiga. Pada ibu yang 

menyusui, prolaktin akan meningkat dalam keadaan-keadaan seperti: stress atau 

pengaruh psikis, anastesi, operasi, rangsangan putting susu, hubungan kelamin, dan 

obat tranqulizer hipotalamus seperti reserpin, klorpromazin, fenotiazid. Keadaan 

yang menghambat pengeluaran prolaktin adalah gizi ibu yang jelek dan obat-obatan 

seperti ergot. 

b. Refleks let down (milk ejection reflex) 

Bersamaan dengan pembentukan prolaktin oleh adenohipofise, rangsangan 

yang berasal dari isapan bayi ada yang dilanjutkan ke neurohipofise (hipofise 

posterior) yang kemudian dikeluarkan oksitosin. Hormon ini dibawa melalui aliran 

darah menuju uterus kemudian dapat menimbulkan kontraksi sehingga terjadi 

involusi dari organ tersebut. Oksitosin yang sampai pada alveoli akan mempengaruhi 
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sel mioepitelium, sehingga sel akan memeras air susu yang telah terbuat keluar dari 

alveoli dan masuk ke sistem duktulus yang untuk selanjutnya mengalir melalui 

duktus laktiferus masuk ke mulut bayi. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan 

refleks let down adalah: melihat bayi, mendengarkan suara bayi, mencium bayi, dan 

memikirkan untuk menyusui bayi. Faktor-faktor yang dapat menghambat refleks let 

down adalah stres seperti: keadaan bingung/pikiran kacau, takut, dan cemas. Bila ibu 

mengalami stres ketika menyusui, maka akan terjadi suatu blokade dari refleks 

letdown. Ini disebabkan karena adanya pelepasan adrenalin (epinefrin) yang 

menyebabkan vasokontriksi pada pembuluh darah alveoli, sehingga oksitosin sulit 

untuk mencapai target organ moiepitelium.  

Tidak sempurnanya refleks let down ini menyebabkan terjadinya penumpukan 

air susu di alveoli sehingga secara klinis tampak payudara membesar. Payudara yang 

besar dapat berakibat abses, gagal untuk menyusui dan menimbulkan rasa sakit. Rasa 

sakit ini sendiri akan menjadi stres bagi seorang ibu sehingga stres akan bertambah. 

Reflek let down yang tidak sempurna menyebabkan bayi yang haus jadi tidak puas, 

ketidakpuasan ini juga merupakan tambahan stres bagi ibunya. Bayi yang haus dan 

tidak puas ini akan berusaha untuk dapat air susu yang cukup dengan cara menambah 

kuat isapannya sehingga tidak jarang dapat menimbulkan luka-luka pada puting susu 

dan sudah pasti lukanya akan menyebabkan rasa sakit pada ibunya yang juga akan 

menambah stresnya. Dengan demikian akan terbentuk satu lingkaran tertutup 

(circulus vitiosus) yang mengakibatkan  kegagalan dalam menyusui. 

Hubungan yang utuh antara hipotalamus dan hipofise akan mengatur kadar 

prolaktin dan oksitosin dalam darah. Hormon-hormon ini diperlukan untuk 
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pengeluaran permulaan dan pemeliharaan penyediaan air susu selama menyusui. 

Proses menyusui memerlukan pembuatan dan pengeluaran air susu dari alveoli ke 

sistem duktus. Bila susu tidak dikeluarkan akan mengakibatkan berkurangnya 

sirkulasi darah kapiler yang menyebabkan terlambatnya proses menyusui 

(Soetjiningsih, 2012).  

Berkurangnya rangsangan menyusui oleh bayi misalnya bila kekuatan isapan 

kurang, frekuensi isapan kurang, dan singkatnya waktu menyusui ini berarti 

pelepasan prolaktin dan hipofise berkurang, sehingga menyebabkan pembuatan air 

susu akan berkurang, karena diperlukan kadar prolaktin yang cukup untuk 

mempertahankan pengeluaran air susu mulai sejak minggu pertama kelahiran. 

Pengeluaran prolaktin dihambat oleh faktor-faktor yang menghambat pengeluaran 

prolaktin yang belum jelas bahannya, namun beberapa bahan seperti dopamine, 

serotonin, katekolamin, TSH, dihubungkan ada sangkut pautnya dengan pengeluaran 

prolaktin. Pengeluaran oksitosin tidak hanya dipengaruhi oleh isapan bayi, namun  

juga oleh suatu reseptor yang terletak pada sistem duktus. Bila duktus melebar atau 

menjadi lunak maka secara reflektoris dikeluarkan oksitosin oleh hipofise yang 

berperan untuk memeras keluar air susu dari alveoli, jadi peranan prolaktin dan 

oksitosin serta faktor yang lain yang mempengaruhi sangat penting selama proses 

menyusui (Soetjiningsih, 2012). 
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2.2 Konsep Breastfeeding Self-efficacy (BSE) 

2.2.1 Definisi  

Self Efficacy adalah sebuah konsep yang dirumuskan oleh Albert Bandura 

(1997) guru besar psikologi di Standford University dan bersumber dari social 

learning theory. Menurut Bandura (1997) : “Efficacy is a major basis of action. 

People guide their lives by their beliefs of personal efficacy. Self-efficacy refers to 

beliefs in one’s capabilities to organize and execute the courses of action required to 

produce given attainments”. Self-efficacy merupakan satu keyakinan yang mendorong 

individu untuk melakukan dan mencapai sesuatu. Self-efficacy hanya merupakan satu 

bagian kecil dari seluruh gambaran kompleks tentang kehidupan manusia, tetapi 

dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan itu dari segi 

kemampuan manusia.  

Keragaman kemampuan manusia ini diakui oleh teori Self-efficacy. Teori Self-

efficacy merupakan upaya untuk memahami keberfungsian kehidupan manusia dalam 

pengendalian diri, pengaturan proses berpikir, motivasi, kondisi afektif dan psikologis 

(Bandura, 1997). Melalui perspektif ini, Self-efficacy diyakini dapat membuat 

individu mampu menafsirkan dan menerjemahkan faktor-faktor internal dan eksternal 

ke dalam tindakan nyata. Namun perlu ditegaskan bahwa individu-individu yang 

berbeda memiliki kemampuan yang berbeda dalam membaca pikiran mereka dan 

memandang lingkungan mereka. 

Pada dasarnya Self-efficacy tidak spesifik bagi individu-individu tertentu karena 

ini merupakan satu konsep umum. Bandura (1997) berpendapat bahwa Self-efficacy 

adalah kemampuan umum yang terdiri atas aspek-aspek kognitif, sosial, emosional 
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dan perilaku, dan individu harus mampu mengolah aspek-aspek itu untuk mencapai 

tujuan tertentu. Tetapi Bandura (1997) mengingatkan bahwa Self-efficacy merupakan 

sebuah instrumen multi guna karena konsep ini tidak hanya berkaitan dengan 

kemampuan, namun juga mampu menumbuhkan keyakinan bahwa individu dapat 

melakukan berbagai hal dalam berbagai kondisi. Self-efficacy berlaku sebagai mesin 

pembangkit kemampuan manusia. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika 

seseorang memiliki Self-efficacy yang kuat, maka ia bermotivasi tinggi dan bahkan 

menunjukkan pandangan yang ekstrim dalam menghadapi suatu situasi. Self-efficacy 

diadaptasi Cindy Lee Dennis pada tahun 1999 menjadi teori breastfeeding self-

efficacy (BSE). BSE adalah keyakinan diri atau kepercayaan diri seorang ibu atas 

kemampuannya untuk menyusui bayinya ( D e n n i s  a n d  F a u x ,  1 9 9 9 ) .  

Dampak dari self-efficacy yang telah terbentuk adalah berupa respon individu 

meliputi: pilihan perilaku, usaha dan kegigihan, pola pikir dan reaksi emosional. 

Respon individu tersebut akan menentukan perilaku yang diambil oleh seseorang 

mulai dari inisiasi menyusui, menyusui aktif sampai mempertahankan menyusui 

secara konsisten. 
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2.2.2 Sumber Informasi Breastfeeding Self-efficacy 

Self Efficacy tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi terbentuk dalam hubungan 

segitiga antara karakteristik pribadi, pola perilaku dan faktor lingkungan (Bandura, 

1997). Menurut Dennis (1999) sumber informasi (anticendents) BSE berasal dari hal-

hal berikut ini: 

1. Pengalaman Menyusui (Performance Accomplishment) 

 Pengalaman menyusui merupakan sumber self-efficacy yang paling kuat 

pengaruhnya untuk mengubah perilaku. Pengalaman menyusui akan memberikan 

dampak kepercayaan diri yang berbeda-beda, tergantung proses pencapaiannya. 

Pengalaman menyusui dapat meningkatkan keyakinan/kepercayaan diri ibu sehingga 

menimbulkan keinginan yang kuat untuk menyusui bayinya. Kepercayaan diri yang 

didapat tidak hanya didasarkan pada hasil kinerja tetapi juga faktor-faktor kondisional 

seperti kerumitan tugas, usaha yang dikeluarkan, bantuan yang dibutuhkan atau 

diterima, dan berbagai keadaan yang dapat memfasilitasi atau mengganggu kinerja 

tertentu.  

 Pada seorang ibu baru yang berhasil pada tugas yang sederhana, seperti 

memposisikan bayinya dengan benar ketika menyusui, mungkin tidak berdampak 

banyak pada kepercayaan dirinya, sementara kegagalan pada tugas ini mungkin akan 

menurunkan kepercayaan atas kemampuan dirinya. Pengaruh pengalaman yang 

aktual dipengaruhi oleh interpretasi individu terhadap pengalaman mereka dan hasil 

yang diinginkan. Keberhasilan dan prestasi yang pernah dicapai dimasa lalu dapat 

meningkatkan kepercayaan diri seseorang, sebaliknya kegagalan menghadapi sesuatu  

mengakibatkan  penurunan kepercayaan diri ibu.   
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2. Pengalaman Orang Lain (Vicarious Experiences) 

 Pengalaman orang lain, baik pengalaman langsung, melalui rekaman/video, 

ataupun tercetak akan memberikan sumber informasi mengenai keterampilan dan 

kemampuan. Melalui pengamatan ini dapat memberikan dampak yang kuat terhadap 

kepercayaan diri, terutama ketika ibu tidak memiliki pengalaman pribadi secara 

langsung. Pada ibu yang memiliki teman atau anggota keluarga yang sukses dalam 

menyusui akan lebih memilih dan berusaha dalam menyusui, sedangkan ibu yang tidak 

pernah melihat proses menyusui bayi akan merasa malu dan canggung untuk menyusui. 

Dampak pengamatan ini sendiri bergantung pada role model, serta cara demonstrasi 

dilakukan.  

 Role model yang paling efektif yaitu yang memiliki kesamaan secara demografi 

dan psikososial dengan target, serta memiliki perilaku yang lebih kompeten. Misalnya 

memiliki konselor yang mempunyai pengalaman keberhasilan dalam menyusui akan 

menjadi role model yang positif untuk meningkatkan keinginan ibu baru dalam 

menyusui. Untuk lebih meningkatkan dampak dari role modeling, diperlukan 

pendemonstrasian untuk menuju keberhasilan.  BSE dapat terbentuk melalui 

pengamatan individu terhadap kesuksesan yang dialami orang lain dalam menyusui 

bayinya. Pengalaman tidak langsung meningkatkan kepercayaan individu bahwa 

mereka juga memiliki kemampuan yang sama seperti orang yang diamati saat 

dihadapkan pada persoalan yang setara yaitu dalam hal menyusui. 

3. Persuasi Verbal (Verbal Persuasion) 

 Seorang individu sering menerima penilaian dari orang lain sebagai penilaian 

yang valid atas kemampuan mereka sendiri dan ini dapat mempengaruhi tingkat self-
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efficacy. Evaluasi oleh konsultan ASI, tenaga kesehatan, anggota keluarga, atau teman 

dekat sangat bermanfaat bagi ibu. Dukungan dari orang-orang terdekat yang ada 

disekitarnya akan lebih mudah membuat individu yakin dengan kemampuan yang 

dimiliki termasuk dalam kemampuan menyusui, ajakan atau saran dari orang lain 

yang berpengaruh (teman, keluarga, tenaga kesehatan) untuk menyusui dapat 

meningkatkan kepercayaan dan keyakinan ibu untuk menyusui bayinya. 

Memusatkan perhatian pada aspek keberhasilan menyusui serta memuji 

keterampilan menyusui merupakan salah satu cara yang akan meningkatkan self-

efficacy pada ibu. Semakin banyak orang yang memberikan persuasi verbal pada  ibu, 

maka semakin besar potensi untuk mempengaruhi persepsi BSE. Efek dari sumber ini 

sifatnya terbatas, namun pada kondisi yang tepat persuasi dari orang sekitar akan 

memperkuat BSE. Kondisi ini adalah rasa percaya kepada pemberi persuasi dan 

dukungan realistis dari apa yang dipersuasikan. 

4. Keadaan Fisiologis dan  Emosi (Physiological and Emotional Aurosal)  

 Individu menilai kemampuan mereka dari kondisi emosional dan fisiologis lain 

yang dialami saat melakukan sesuatu. Interpretasi positif seperti kegembiraan atau 

kepuasan, meningkatkan self-efficacy, sementara interpretasi yang negatif dari rasa sakit, 

kelelahan, kecemasan, atau stres dapat menurunkan self-efficacy seseorang.  Interpretasi 

ini telah terbukti mempengaruhi tingkat self-efficacy dan proses menyusui. Menyusui telah 

terbukti sangat bergantung pada kepercayaan diri, sedangkan kegagalan menyusui 

dikaitkan dengan gangguan emosional dan fisiologis yang akan mempengaruhi refleks let 

down. Situasi yang melibatkan kecemasan, stres, dan rasa sakit akan menghambat hormon 

oksitosin dan dapat menyebabkan reflek let down yang buruk dan sindrom susu yang tidak 
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memadai. Keadaan emosional yang negatif juga dapat merangsang krisis laktasi di mana 

ada penurunan tiba-tiba dalam jumlah ASI yang diproduksi; krisis mereda ketika tekanan 

emosional teratasi. Keyakinan ibu dalam menyusui anaknya dapat turun apabila ibu 

dalam kondisi lelah, kesakitan (nyeri), dan cemas, namun hal  tersebut tidak menjadi 

penghalang untuk menyusui bagi ibu yang memiliki tingkat self-efficacy yang tinggi. 

2.2.3 Aspek yang Mempengaruhi Breastfeeding Self-efficacy 

Keberhasilan individu dalam menyelesaikan tugas dapat meningkatkan self-

efficacy. Tingkat self-efficacy yang dimiliki individu dapat dilihat dari aspek self-

efficacy. Self-efficacy yang dimiliki seseorang berbeda-beda, dapat dilihat 

berdasarkan aspek yang mempunyai implikasi penting pada perilaku. Menurut 

Bandura (dalam Sulistyawati, 2012: 145) ada tiga aspek dalam self-efficacy yaitu: 

1. Magnitude, aspek ini berkaitan dengan kesulitan tugas. Apabila tugas-tugas 

yang dibebankan pada individu menurut tingkat kesulitannya, maka perbedaan self-

efficacy secara individual mungkin terdapat pada tugas-tugas yang sederhana, 

menengah, atau tinggi. Individu akan melakukan tindakan yang dirasakan mampu 

untuk dilaksanakannya dan akan tugas-tugas yang diperkirakan diluar batas 

kemampuan yang dimilkinya. 

2. Generality, a spek ini berhubungan luas bidang tugas atau tingkah laku. 

Beberapa pengalaman berangsur-angsur menimbulkan penguasaan terhadap 

pengharapan pada bidang tugas atau tingkah laku yang khusus sedangkan 

pengalaman lain membangkitkan keyakinan dalam berbagai tugas. 

3. Strength, Aspek ini berkaitan dengan tingkat kekuatan atau kemantapan 

seseorang terhadap keyakinannya. Tingkat self-efficacy yang lebih rendah mudah 
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digoyangkan oleh pengalaman yang memperlemahnya, sedangkan seseorang yang 

memiliki self-efficacy yang kuat tekun dalam meningkatkan usahanya meskipun 

dijumpai pengalaman yang memperlemahnya. Individu yang memiliki self-efficacy 

tinggi memiliki sikap optimis, suasana hati yang positif, dapat memperbaiki 

kemampuan untuk memproses informasi secara lebih efisien, memiliki pemikiran 

bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang merugikan namun justru memotivasi diri 

untuk melakukan yang lebih baik. Individu yang memiliki self-efficacy rendah 

memiliki sikap pesimis, suasana hati yang negatif meningkatkan kemungkinan 

seseorang menjadi marah, mudah bersalah, dan memperbesar kesalahan mereka 

(Bandura dalam Santrock, 2005) 

2.2.4 Fungsi Breastfeeding Self-efficacy (BSE) 

Menurut  Dennis  (2010), BSE  berhubungan  dengan  keyakinan  ibu  dalam 

menentukan kemampuannya untuk menyusui bayinya dan memiliki peran untuk: 

1. Menentukan  tingkah  laku  ibu  dalam  memilih  antara  menyusui  atau  tidak, 

dengan  BSE yang tinggi diprediksi ibu akan lebih memilih menyusui bayinya 

daripada memberikan susu formula. 

2. Menampilkan   usaha   dan   kegigihan   ibu   dalam   mencapai   keberhasilan 

menyusui. Meskipun banyak kesulitan dan hambatan dalam menyusui, misalnya 

adanya nyeri atau kelelahan, bagi ibu yang memiliki keyakinan yang tinggi 

diprediksi akan berusaha sekuat tenaga untuk menyusui bayinya sampai berhasil. 

3. Menentukan pola pikir, dengan  BSE  yang tinggi diprediksi ibu akan dapat 

menentukan pola pikir positif bahwa menyusui adalah lebih baik daripada 

memberikan susu formula. 
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4. Merespon emosi terhadap hambatan menyusui. Ibu yang memiliki keyakinan 

tinggi dalam hal menyusui akan dapat mengendalikan situasi di saat sekarang 

maupun mengantisipasi situasi yang akan datang dan akan tetap menyusui  

bayinya meskipun banyak  hambatan yang dihadapinya. 

2.2.5 Proses Breastfeeding Self-efficacy (BSE)  

 Proses Breastfeeding Self-efficacy (BSE) terdiri dari hal-hal berikut : 

1. Proses Kognitif 

 BSE mempengaruhi proses berpikir yang dapat meningkatkan atau 

mempengaruhi performa dan bisa muncul dalam berbagai bentuk, antara lain 

konstruksi kognitif (bagaimana seseorang menafsirkan situasi) dan inferential 

thinking (kemampuan  memprediksi  hasil  dari  berbagai  tindakan yang berbeda dan 

menciptakan kontrol terhadap hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, dan 

keterampilan dalam problem solving). 

2.  Proses Motivasional 

 Kemampuan untuk memotivasi diri dan melakukan tindakan yang memiliki  

tujuan  berdasarkan  pada  aktivitas  kognitif.  Orang  memotivasi dirinya dan 

membimbing tindakannya melalui pemikirannya. Motivasi akan membentuk 

keyakinan bahwa diri mereka bisa dan mengantisipasi berbagai kemungkinan positif 

dan negatif, dan menetapkan tujuan dan merencanakan tindakan  yang  dibuat  untuk  

merealisasikan  nilai-nilai  yang  diraih  dimasa depan dan menolak hal-hal yang tidak 

diinginkan. 
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3. Proses Afektif 

 Keyakinan seseorang mengenai kemampuannya dipengaruhi seberapa banyak 

tekanan yang dialami ketika menghadapi situasi-situasi yang mengancam. Reaksi-

reaksi emosional tersebut dapat mempengaruhi tindakan baik  secara  langsung  

maupun  tidak  langsung  melalui  pengubahan  jalan pikiran. Orang percaya bahwa 

dirinya dapat mengatasi situasi yang mengancam, menunjukkan kemampuan oleh 

karena itu tidak merasa cemas atau terganggu oleh ancaman-ancaman yang 

dihadapinya, sedangkan orang yang merasa bahwa dirinya tidak dapat mengontrol 

situasi yang mengancam akan mengalami kecemasan yang tinggi. 

4. Proses Seleksi 

 Proses  seleksi  menyebabkan  seseorang  ibu  mempunyai  kekuasaan untuk 

menentukan pilihannya dalam berperilaku, yaitu antara memilih menyusui  atau  

tidak,  baik  di  masa  sekarang  maupun  di  masa  yang  akan datang. Pilihan tersebut 

dipengaruhi oleh keyakinan kemampuan personalnya. 

2.2.6 Pengukuran Breastfeeding Self-efficacy (BSE) 

Instrumen pengukuran BSE menggunakan kuesioner Breastfeeding Self-efficacy 

Scale-Short Form  (BSES-SF) yang  berisi  14  pertanyaan tentang keyakinan diri 

dalam menyusui dengan 5 pilihan jawaban dalam bentuk skala likert yang 

memiliki rentang mulai tidak yakin sampai sangat yakin, total skor adalah antara 14 

– 70  (Dennis 2003 dan Mcqueen et al. 2011). BSES-SF sudah divalidasi dan 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Handayani et al. (2010), reliabilitas 

cukup baik dengan nilai Cronbach alfa 0,77, validitas diuji dengan korelasi Pearson 

(r), dari 14 item pertanyaan ada 12 item pertanyaan valid dan 2 item pertanyaan tidak 
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valid (no 7 dan no 10) sehingga 2 nomor tesebut tidak dipakai. BSES-SF yang 

digunakan di Indonesia berisi 12 pertanyaan tentang keyakinan diri dalam menyusui 

dan 5 pilihan jawaban dalam bentuk skala likert yang memiliki rentang mulai tidak 

yakin sampai sangat yakin, dengan total skor terendah 12 dan total skor tertinggi 

adalah 60. Hasil pengukuran adalah berdasarkan nilai rata-rata dari total skor seluruh 

responden, kemudian dibandingkan dengan nilai tengah (median)  dari nilai 

minimum dan maksimum seluruh responden, bila nilai rata-rata BSE-SF lebih besar 

dari median maka BSE- SF dikategorikan tinggi, dan bila nilai rata-rata BSE-SF 

kurang dari median maka BSE-SF dikategorikan rendah. Semakin tinggi total skor 

BSE-SF maka semakin tinggi pula tingkatan BSE 

 

2.3 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.1 Keaslian penelitian 

No. Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Breastfeeding Self-

efficacy and Length 

of Breastfeeding 

Among Adolescent 

Mother (Conde. et 

al, 2017) 

Desain: longitudinal 

prospective, observational, 

and analytical study 

Sampel: 160 ibu remaja 

dengan rerata usia 16.88 

tahun 

Variabel: Breastfeeding Self-

efficacy  

Length of Breastfeeding 

Instrumen: Breastfeeding 

Self-efficacy Scale Brazilian 

version 

Analisis: ANOVA dan 

Pearson Correlation 

Coefficient 

Memberikan hasil yang 

relevan untuk 

meningkatkan 

perawatan bagi ibu 

remaja dan bayinya, 

sehingga 

memungkinkan untuk 

mengatasi kesulitan dan 

hambatan, memfasilitasi 

kelangsungan EBF 

hingga 6 bulan 

kehidupan anak, dan 

mendukung 

pengurangan morbiditas 

dan mortalitas ibu-bayi 

2.  Maternal 

Breastfeeding Self-

efficacy and the 

Desain: Descriptive 

correlation study. 

Sampel: 199 wanita post 

Ada hubungan antara 

BSE dan perilaku bayi 

dalam menyusu 
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Breastfeeding 

Behaviors of 

Newborns in the 

Practice of Exclusive 

Breastfeeding (Loke 

& Chan, 2013) 

natal 

Variabel penelitian: 

a. Maternal Breastfeeding 

Self-efficacy 

b. Breastfeeding 

Behaviors of 

Newborns 

c. Practice of Exclusive 

Breastfeeding 

Instrumen:    The    Infant 

Breastfeeding Assessment 

Tool (IBFAT, Modified 

Breastfeeding Self-efficacy 

Scale–Short Form(MBSES- 

SF) 

Analisis: Chi-square test dan 

ANOVA 

 

terhadap   praktik 

pemberian ASI 

eksklusif. 
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No.  Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

3. Interventions to 

Improve 

Breastfeeding Self-

efficacy and 

Resultant 

Breastfeeding Rates: 

A systematic Review 

and Meta-Analysis 

(Brockway et al. , 

2017) 

Desain: Systematic Review 

With Meta-Analysis and 

Meta-Regression of 

Randomized Controlled 

Trials (RCTs) and Quasy 

Experimental Study 

Sampel: 11 Information 

source (MEDLINE, 

EMBASE, PsycINFO, 

CINAHL, PsycARTICLES, 

Joanna Briggs Institute EBP 

Database, Cochrane Central 

Register of Controlled Trials, 

Cochrane Database of 

Systematic Reviews, 

SocINDEX, Family & 

Society Study Worldwide 

Variabel: Breastfeeding Self-

efficacy  

Breastfeeding Rates 

Instrumen: Breastfeeding 

Self-efficacy Scale 

Analisis: Data Extraction 

BSE adalah faktor yang 

dapat dimodifikasi 

untuk meningkatkan 

capaian menyusui. 

Intervensi yang paling 

berpengaruh adalah 

ketika berfokus pada 

edukasi dan 

dilaksanakan di rumah 

sakit maupun 

komunitas.  

4. Paket Dukungan 

Terhadap 

Breastfeeding Self-

efficacy dan 

Keberhasilan 

Menyusui pada Ibu 

Postpartum 

(Pradanie,2015) 

 

Desain: Quasy   

Experimental Pre-Post Test 

Non Equivalent dengan 

kelompok kontrol. 

Sampel: 20 ibu post partum 

(10 ibu kelompok perlakuan, 

10 ibu kelompok kontrol) 

Variabel:  

a. Paket dukungan 

menyusui  

b. Breasfeeding self 

efficacy  

c. Tindakan menyusui 

efektif 

Instrumen: BSES-SF    dan 

LATCH assessment tool. 

Analisis: uji korelasi 

spearman rho 

Tidak ada perbedaan 

antara kelompok 

perlakuan dan control 

setelah diberikan 

intervensi paket 

dukungan menyusui. 

Tidak ada hubungan 

yang signifikan antara 

breastfeedig self-

efficacy dan tindakan 

menyusui efektif 
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No.  Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

5. The Breastfeeding 

Self-efficacy Scale: 

Psychometric 

Assesment of the 

Short Form (Dennis, 

2002) 

Desain: longitudinal study, 

participants completed 

mailed questionnaires at 1, 4, 

and 8 weeks postpartum. 

Variabel: Breastfeeding Self-

efficacy Scale (BSES) 

Breastfeeding Self-efficacy 

Scale-Short Form (BSES-SF) 

Instrumen: Breastfeeding 

Self-efficacy Scale (BSES), 

Edinburgh Postnatal 

Depression Scale,Rosenberg 

Self-Esteem Scale, and 

Perceived Self Scale   

Analisis:Cronbach Alpha 

Coefficient 

Hasil psikometrik ini 

menunjukkan 

BSES-SF adalah ukuran 

yang sangat tepat dan 

dapat digunakan untuk:  

mengidentifikasi ibu 

menyusui berisiko 

tinggi, menilai perilaku 

dan kognisi menyusui 

untuk membentuk 

strategi membangun 

kepercayaan diri, serta 

mengevaluasi efektivitas 

berbagai intervensi 

dan program 

pengembangan 

6. Does the Type of 

Delivery Hospital 

Practices Impact 

Breastfeeding Self-

efficacy and 

Outcomes at 10 Days 

and 8 Weeks 

Postpastum 

(Sullivan, 2014) 

Desain: prospective non 

experimental study 

Sampel: 124 ibu postpartum 

SC dan 126 ibu postpartum 

pervaginaam 

Variabel: Breastfeeding Self-

efficacy; Type of delivery 

Breastfeeding practice 

Instrumen: Breastfeeding 

Self-efficacy Scale-Short 

Form 

Analisis: ANOVA dan Chi-

square 

Tidak ada perbedaan 

antara cara melahirkan 

terhadap BSE dan 

praktek menyusui 

7. Psychometric 

Testing of the 

Modified 

Breastfeeding Self-

Efficacy Scale (Short 

Form) Among 

Mothers of Ill or 

Preterm Infants 

(Wheeler & Dennis, 

2012) 

 

Desain: Methodological 

Study 

Sampel: 144 ibu menyusui 

dari bayi yang sakit/preterm  

Variabel: Breastfeeding Self-

efficacy; Mothers of Ill 

Infants; Mothers of Preterm 

Infants 

Instrumen: BSE-SF, Hill & 

Humenick (H&H) scale, and 

demographic question 

Analisis: Cronbach’s Alpha 

Coefficient; ANOVA 

hasil penelitian ini 

mengidentifikasi BSE 

sebagai variabel penting 

yang mempengaruhi 

hasil menyusui. Angka 

menyusui pada ibu yang 

memiliki bayi sakit atau 

premature menunukkan 

hasil yang buruk, serta 

memiliki resiko tinggi 

mnghentikan pemberian 

ASI setelah pulang dari 

rumah sakit. 
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No.  Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

8. Breastfeeding Self-

efficacy of Mothers 

and the Affecting  

Factors (Nursan et 

al, 2014) 

Desain: Deskriptif studi 

Sampel: 152 ibu  

Variabel: Breastfeeding Self-

efficacy 

Instrumen: Breastfeeding 

Self-efficacy Scale-Short 

Form; Personal information 

form 

Analisis: percentages, 

averages, the t-test, chi 

square and ANOVA 

Dalam penelitian ini, 

ditemukan keefektifan 

menyusui yang rendah di 

antara ibu yang tidak 

memiliki pengalaman 

menyusui sebelumnya. 

Diperlukan lebih banyak 

dukungan dari petugas 

kesehatan kepada ibu 

baru untuk mendukung 

program menyusui. 

9. Explaining Infant 

Feeding: The Role of 

Previous Personal 

and Vicarious 

Experience on 

Attitudes, Subjective 

Norms, Self-efficacy, 

and Breastfeeding 

Outcomes (Bartle & 

Havey, 2017) 

Desain: Prospective 

Questionaire Study  

Sampel: 149 ibu primipara 

dan multipara 

Variabel: Visual Analogue 

Sccales (VAS);  

Instrumen: 

Analisis: Hierarchical 

Linear Regression 

Pengalaman sebelumnya 

(terutama pengalaman 

pribadi menyusui) 

menjelaskan sejumlah 

besar perbedaan dalam 

sikap, norma subyektif, 

dan self-efficacy. Niat 

untuk menyusui 

diprediksi oleh norma 

dan sikap subyektif 

untuk memberi susu 

formula dan, ibu yang 

tidak berpengalaman, 

self-efficacy. Menyusui 

pada 6 minggu 

diprediksi oleh niat dan 

perwakilan dari susu 

formula. 

10. Relationship of 

Breastfeeding Self-

efficacy with Quality 

of Life in Iranian 

Breastfeeding 

Mothers 

(Mirghafourvand  et 

al, 2017)  

 

Desain: Cross Sectional 

Study  

Sampel: 547 breastfeeding 

mother 

Variabel: Breastfeeding Self-

efficacy; Quality of Life 

Instrumen: Breastfeeding 

Self-efficacy Scale-Short 

Form; WHO’s Quality of Life 

Questionnaire 

Analisis: Multivariate Linear 

Regression Analysis 

ada hubungan langsung 

yang signifikan antara 

BSE dan kualitas hidup, 

karena BSE memainkan 

peran penting dalam 

pemilihan dan kelanjutan 

menyusui, pelatihan 

yang sesuai diperlukan 

untuk meningkatkan 

kualitas hidup ibu hamil 

karena akan 

meningkatkan BSE. 
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No.  Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

11. Breastfeeding 

support – the 

importance of self-

efficacy for low-

income women 

(Enwistle et al, 

2010) 

mcn_202 228..242 

Desain: Qualitative method 

Sampel: 7 wanita post natal 

Variabel: Support for 

breastfeeding; breastfeeding 

women in post natal period; 

knowledge of breastfeeding; 

influence of maternity 

services on breastfeeding 

outcomes; low income women 

Instrumen: tape-recorded 

and transcribed verbatim. 
Analisis: thematic analysis 

 

Wanita dalam penelitian 

ini mengetahui bahwa 

ASI adalah yang terbaik 

untuk bayi mereka, tetapi 

percaya saja tidak cukup 

untuk mendorong wanita 

dari kelompok 

berpenghasilan rendah 

untuk menyusui dalam 

jangka panjang. Durasi 

menyusui wanita dalam 

penelitian ini ditentukan 

oleh pengaruh 

psikososial. 

12. Effect of Maternal 

Confidence on 

Breastfeeding 

Duration: An 

Application of 

Breastfeeding Self-

Efficacy Theory 

(Blyth et al, 2002) 

 

Desain: Prospective survey 

Sampel: 300 ibu hamil 

Variabel: Maternal 

breastfeeding confidence; 

breastfeeding duration 

Instrumen: Breastfeeding 

Self-efficacy Scale-Short 

Form 

Analisis: Pearson’s 

correlation; Hierarchical 

regression  

 

Breastfeeding self-

efficacy adalah variabel 

yang dapat dimodifikasi 

untuk memprediksi hasil 

menyusui, memberikan 

kerangka teoritis untuk 

mengembangkan 

intervensi dalam 

meningkatkan angka 

menyusui, dan memiliki 

instrumen yang valid 

untuk menilai dan 

mengidentifikasi. Tidak 

hanya untuk 

meningkatkan kualitas 

perawatan tetapi juga 

meningkatkan 

kepercayaan ibu dalam 

kemampuannya untuk 

menyusui, sehingga jika 

menghadapi kesulitan, 

dia akan mampu 

bertahan.  
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No.  Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

13. Breastfeeding Self-

efficacy  and 

Alternative 

Techniques to 

Overcome Maternal 

or Infant 

Breastfeeding 

Challenges (Keemer, 

2011) 

Desain: Retrospective 

Descriptive Study 

Sampel: 128 postnatal 

patients 

Variabel:Breastfeeding Self-

efficacy; Breasstfeeding 

experiences;  

Instrumen: Breastfeeding 

Self-efficacy Scale-Short 

Form 

Analisis: Descriptive 

Statistics; Inferential 

Statistics 

Ditemukan bahwa 

wanita yang 

menggunakan teknik 

alternatif (cup, syringe, 

finger feeding, nipple 

shields, supply lines, 

bottle and teats) 

memiliki tingkat 

breastfeeding self-

efficacy yang lebih 

rendah. 

14. Breastfeeding 

Duration 

and the Theory 

of Planned Behavior 

(TPB) 

and Breastfeeding 

Self-efficacy (BSE) 

Framework: 

A Systematic Review 

of Observational 

Studies (Lau et al, 

2018) 

Desain: Systematic Review 

Sampel: 30 studies (4 

using TRA, 10 using TPB, 15 

using BSE and one using a 

combination of TPB and 

BSE) 

Variabel: breastfeeding 

intentions, attitudes, 

subjective norms, perceived 

Behavioral control and/or 

breastfeeding self-efficacy 

and breastfeeding duration 

Instrumen: Breastfeeding 

Self Efficacy Scale-Short 

Form; Newcastle/Ottawa 

Quality Assessment Scale 

(NOS) 
Analisis: Cohort studies 

 

TPB dan BSE berguna 

dalam memprediksi 

inisiasi menyusui, 

namun tidak dengan 

lamanya menyusui. 

Motivasi ibu untuk terus 

menyusui dipengaruhi 

oleh kebutuhan untuk 

penentuan diri sendiri, 

keterkaitan, dan 

kompetensi. Dengan 

menargetkan kebutuhan 

psikologis ini, dukungan 

atau intervensi menyusui 

yang disesuaikan dapat 

diformulasikan untuk 

membantu wanita 

dengan latar belakang 

dan karakter yang 

berbeda, sehingga dapat 

menunda penghentian 

menyusui dini. 
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No.  Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

15. Social Support and 

Exclusive 

Bresfeeding in Work 

Area of Health 

Center of Sreseh 

Sampang Madura 

(Yunitasari & 

Amalia, 2017) 

Desain: Cross Sectional 

Sampel: 90 ibu yang 

memiliki bayi berusia 6-12 

bulan 

Variabel: social support; 

exclusive breastfeeding 

Instrumen: social provision 

scale questionnaire and 

exclusive breastfeeding 

questionnaire. 

Analisis: Spearman Rank 

Correlation 

 

Dukungan tokoh 

masyarakat agama atau 

komunitas yang kuat 

memberikan dampak 

perubahan yang 

signifikan di sekitarnya.  

 

Literature review: 

Berdasarkan 15 jurnal yang terdapat pada table diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

Breastfeeding Self-Efficacy berhubungan dengan pemberian ASI dan dapat 

meningkatkan pemberian ASI sehingga dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas. 

Breastfeeding Self-Efficacy dapat dimodifikasi untuk meningkatkan capaian 

menyusui. Alat yang digunakan untuk mengukur Breastfeeding Self-Efficacy adalah 

Breastfeeding Self-Efficacy Scale-Short Form. Pengalaman ibu dalam menyusui 

mempengaruhi tingkat self-efficacy pada ibu. Breastfeeding Self-Efficacy memainkan 

peran penting dalam pemilihan dan kelanjutan menyusui sehingga Breastfeeding Self-

Efficacy berhubungan dengan kualitas hidup.  
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1  Kerangka Konseptual 

 

 

 

  

 

 

 

Keterangan: 

     = diteliti 

     = tidak diteliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Analisi Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Breastfeeding Self-Efficacy di Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang 

Proses Kognitif 

Proses Seleksi 

 Menentukan pola 

pikir positif 

 Berusaha mencapai 

keberhasilan 

menyusui 

 Merespon emosi 

dalam menghadapi 

kesulitan menyusui 

 Memilih perilaku  

untuk menyusui 

Proses 

Motivasional 

Proses Afektif 

Praktek Pemberian ASI 

Meningkat 

Breastfeeding Self-Efficacy 

Ibu Meningkat 

Pengalaman 

Menyusui  

Pengamatan 

terhadap 

Orang Lain 

Persuasi 

Verbal 

Kondisi Fisik 

dan Emosi  
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Menurut  teori  breastfeeding  self- efficacy  yang   dikembangkan   oleh 

Dennis, 2010 berdasarkan pada teori sosial kognitif Bandura menyatakan bahwa 

Breastfeeding Self-Efficacy dipengaruhi oleh 4 sumber yaitu : 1) Performances 

Accomplishment (pengalaman keberhasilan menyusui sebelumnya); 2) Vicarious 

Experiences (pengamatan melihat ibu menyusui yang lainnya); 3) Verbal Persuasion 

(dukungan secara verbal); 4) Physiogical and Emotional Aural (reaksi stress, 

kelelahan, atau kecemasan). Adanya sumber-sumber BSE menghasilkan  respon  

individu  untuk  memilih  perilaku untuk menyusui/tidak, menampilkan usaha yang 

dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam menyusui, menentukan pola pikir, dan 

merespon emosi dalam menghadapi kesulitan dalam menyusui, kemudian 

akan.terjadi proses kognitif, motivasional, afektif, dan seleksi yang  selanjutnya  

akan  dimanifestasikan dalam wuud meningkatnya breastfeeding self-efficacy 

pada ibu. Hal tersebut akan meningkatkan praktek pemberian ASI.  

3.2 Hipotesis Penelitian 

H1 : 1. Faktor pengalaman menyusui berhubungan dengan breastfeeding self-

efficacy di Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang 

 2. Faktor pengamatan terhadap orang lain berhubungan dengan 

breastfeeding self-efficacy di Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang 

3. Faktor persuasi verbal berhubungan dengan breastfeeding self-efficacy 

di Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang 

4. Faktor kondisi fisik dan emosi berhubungan dengan breastfeeding self-

efficacy di Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Desain penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan rancangan cross 

sectional yaitu jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran/ observasi 

data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat dan tidak 

ada tindak lanjut (Nursalam, 2016). 

 

4.2 Populasi, Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

 Populasi adalah seluruh subyek atau data dengan karakteristik tertentu yang 

akan diteliti (Nursalam, 2016). Populasi meliputi populasi target dan populasi 

terjangkau, populasi target adalah populasi yang memenuhi sampling kriteria dan 

menjadi sasaran akhir penelitian. Populasi terjangkau adalah populasi yang 

memenuhi kriteria penelitian dan dapat dijangkau oleh peneliti dalam kelompoknya 

(Nursalam, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki 

bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang yang 

berjumlah 221 orang. 

4.2.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian populasi terjangkau yang dapat digunakan sebagai subjek 

penelitian melalui sampling. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk 
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mendapatkan sampel, yaitu: 1) Representatif (sampel dapat mewakili populasi yang 

ada) 2) Sampel harus cukup banyak (Nursalam, 2016). Dalam memilih sampel 

digunakan kriteria sebagai berikut:  

1. Kriteria inklusi: 

1) Ibu yang mempuyai bayi umur 6-12 bulan. 

2) Ibu yang bisa membaca dan menulis 

3) Ibu yang bisa berkomunikasi dengan baik   

2. Kriteria eksklusi: 

1) Ibu dengan gangguan jiwa seperti isolasi sosial, harga diri rendah, resiko 

perilaku kekerasan 

2) Ibu dengan kelainan anatomi payudara 

3) Ibu yang tidak kooperatif 

4.2.3 Sampling 

 Sampling adalah proses menyeleksi populasi yang dapat mewakili populasi 

yang ada (Nursalam, 2016).  Besar sampling dari penelitian ini berdasarkan 

perhitungan penentuan besar sampel dengan menggunakan rumus: 

                         n =
𝑁.𝑧2.𝑝.𝑞

𝑑2(𝑁−1)+𝑧2.𝑝.𝑞
   

n =
221. (1,96)2. 0,1.0,9

(0.05)2(221 − 1) + (1,96)2. 0,1.0,9
 

n =
76,4

0,9
 

n = 86 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
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Keterangan :  

n = perkiraan besar sampel 

N = perkiraan jumlah populasi 

z = nilai standar nominal untuk α = 0,05 (1,96) 

p = perkiraan proporsi 

q = 1 – p 

d = tingkat kesalahan yang dipilih (0,05) 

 Sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Purposive 

Sampling yaitu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara 

populasi sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh peneliti, sehingga sampel 

tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya 

(Nursalam, 2016). Sampling purposive ini digunakan dalam dua situasi. Pertama jika 

simple random sampling tidak memungkinkan karena alasan jarak dan biaya, dan 

kedua karena peneliti tidak tahu mengenai alamat dari populasi secara pasti dan tidak 

memungkinkan sampling frame. 

 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 Variabel merupakan konsep dari berbagai level abstrak yang didefinisikan 

sebagai suatu fasilitas untuk pengukuran dan atau manipulasi suatu penelitian 

(Nursalam, 2016).  Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. 
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4.3.1 Variabel Independen 

 Variabel independen adalah variabel yang nilainya menentukan variabel lain 

(Nursalam, 2016). Variabel bebas pada penelitian ini adalah pengalaman menyusui 

sebelumnya, pengamatan terhadap orang lain, persuasi verbal, serta keadaan fisik dan 

emosi. 

4.3.2 Variabel Dependen  

 Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi nilainya ditentukan oleh 

variabel lain (Nursalam, 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Breastfeeding Self-efficacy (BSE) 
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4.3.3 Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Breastfeeding Self-Efficacy di 

Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skala ukur 

Independen :  

Pengalaman 

menyusui  

Pengalaman diri 

sendiri mengenai 

keberhasilan 

menyusui 

sebelumnya dapat 

meningkatkan 

kepercayaan diri 

ibu untuk 

menyusui 

sehingga 

menimbulkan 

keinginan untuk 

menyusui bayinya  

Penilaian pengalaman menyusui 

(performance accomplishment) 

menggunakan pertanyaan:  

1)Pengalaman ibu menyusui 

sebelumnya  

2)Keberhasilan ibu dalam 

menyusui periode sebelumnya 

3) Usaha yang dilakukan ibu 

dalam menyusui 

4) Kesulitan yang dialami ibu 

dalam menyusui  

5) Bantuan yang didapat ibu 

selama menyusui  

 

Kuesioner Ordinal Pilihan pengukuran 

menggunakan skala likert 

dengan kriteria skor: Skor  

positif  penilaian Selalu (S): 

4, Sering (SR): 3, Kadang-

kadang (KD): 2, dan Tidak 

pernah (TP): 1  

Kategori:  

Baik: T > mean 

Kurang : T < mean 

Pengamatan 

terhadap 

orang lain 

Pengamatan 

terhadap orang 

lain dalam 

menyusui bayinya 

dapat 

meningkatkan 

kepercayaan 

dalam individu 

bahwa mereka 

Penilaian pengamatan terhadap 

pengalaman orang lain 

(vicarious experiences) 

menggunakan parameter: 

1) Ibu melihat orang lain yang 

sedang menyusui secara 

langsung 

2) Ibu melihat video/iklan 

menyusui  

Kuesioner  Ordinal Pilihan pengukuran 

menggunakan skala likert 

dengan kriteria skor: Skor  

positif  penilaian Selalu (S): 

4, Sering (SR): 3, Kadang-

kadang (KD): 2, dan Tidak 

pernah (TP): 1 

Kategori:  

Baik: T > mean 
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juga memiliki 

kemampuan yang 

sama seperti 

orang lain  

3) Ibu berbincang secara 

langsung dengan ibu lain 

yang menyusui  

4) Ibu memiliki keluarga atau 

teman dekat yang menyusui 

5) Ibu mendapatkan penga=aran 

menyusui  

6) Peningkatan kepercayaan diri 

ibu dalam menyusui ketika 

melihat keberhasilan orang 

lain  

Kurang : T < mean 

Persuasi 

verbal 

Sumber dorongan 

yang didapat ibu 

untuk 

memberikan ASI. 

Dorongan dapat 

berupa perhatian, 

motivasi, maupun 

informasi yang 

diperoleh dari 

orang-orang 

terdekat ibu 

(suami, keluarga, 

teman, tokoh 

masyarakat, serta 

petugas 

kesehatan) 

Penilaian verbal persuasion 

menggunakan skala likert: 

1. Dukungan suami  

2. Dukungan ibu mertua  

3. Dukungan teman  

4. Dukungan dari tokoh 

masyarakat  

5. Dukungan dari petugas 

kesehatan  

Kuesioner  Ordinal Ada 10 item pertanyaan 

kuesioner persuasi verbal. 

Pilihan pengukuran 

menggunakan skala likert 

dengan kriteria skor: Skor  

positif  penilaian Selalu (S): 

4, Sering (SR): 3, Kadang-

kadang (KD): 2, dan Tidak 

pernah (TP): 1  

Kategori: 

Persuasi baik jika T ≤ 20 

Persuasi cukup jika 20< T ≤ 

30 

Persuasi kurang jika T > 30 

Kondisi fisik 

dan emosi  

Kondisi fisik dan 

emosi dan 

Penilaian kondisi fisik dan 

emosi (Physiogical and 

Kuesioner  Ordinal Ada 5 item pertanyaan 

kuesioner yang 
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pengaruhnya 

terhadap 

pemberian ASI 

pada bayi 

Emotional aural) menggunakan 

skala likert: 

1. Kondisi fisik ibu 

memengaruhi pemberian 

ASI pada bayi  

2. Emosi yang dialami ibu 

mempengaruhi pemberian 

ASI pada bayi  

pengukurannya 

menggunakan skala likert 

dengan kriteria sko  positif  

penilaian Selalu (S): 4, 

Sering (SR): 3, Kadang-

kadang (KD): 2, dan Tidak 

pernah (TP): 1  

Kategori:  

Baik: T > mean 

Kurang : T < mean 

Dependen: 

Breastfeeding 

Self - 

Efficacy  

Kepercayaan pada 

diri sendiri yang 

dapat 

meningkatkan 

motivasi dalam 

melakukan suatu 

tindakan 

Keyakinan diri ibu dalam 

memberikan ASI kepada 

anaknya selama minimal 6 bulan 

Kuisioner 

BSE-SF 

Ordinal Total skor berdasarkan 

penumlahan tiap item 

pertanyaan pada kuesioner 

BSE-SF. Skor minimal 

adalah 12 

Skor maksimal adalah 60  

Kategori: 

Tinggi : 48-60 

Sedang : 36-48 

Rendah : 24-36 

Sangat rendah : 12-24 
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4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

 Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar informed 

consent, lembar kuesioner, dan kamera ponsel. 

4.5 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian mencakup alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan 

(Setiadi, 2013). Kuesioner adalah salah satu alat pengumpulan data yang 

dilaksanakan dengan cara membagikan atau mengedarkan suatu daftar pertayaan, 

kuesioner tipe pilihan yaitu meminta responden untuk memilih satu jawaban dari 

sejumlah pilihan yang disediakan oleh peneliti (Setiadi, 2013). Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang memuat tentang data 

demografi, data pengalaman menyusui, pengamatan terhadap orang lain, persuasi 

verbal, kondisi fisik dan emosi, serta Breastfeeding Self-Efficacy Scale-Short 

Form (BSES-SF) untuk mengukur tingkat Breastfeeding Self-Efficacy (BSE).  

1. Data Demografi 

 Panduan wawancara data demografi merupakan pertanyaan untuk mengetahui 

informasi secara umum pada responden. Ada 9 pertanyaan yang terdiri umur ibu, 

umur anak, jumlah anak, jumlah anggota keluarga, terakhir menyusui anak ke berapa, 

saat ini menyusui anak ke berapa, status perkawinan, agama, pekerjaan, serta 

pendidikan terakhir. 

2. Pengalaman menyusui 

 Kuesioner pengalaman menyusui ini terdiri dari 12 pertanyaan tipe multiple 

choice yaitu memilih jawaban dengan kriteria frekuensi selalu hingga tidak pernah 

(Nursalam, 2016). Instrumen ini meliputi 8 pertanyaan favorable (positif) dan 4 
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pertanyaan unfavorable (negatif). Pengukuran menggunakan skala likert dan skala 

ordinal. Dengan kategori skor: 

Pengalaman baik jika T > mean 

Pengalaman kurang jika T ≤ mean 

Tabel 4.2 Blue print kuesioner pengalaman menyusui  

Variabel Indikator Nomor 

pertanyaan 

Jenis 

pertanyaan 

Pengalaman 

menyusui 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pengalaman ibu menyusui 

sebelumnya   

1 Favorable 

Keberhasilan ibu dalam 

menyusui sebelumnya  

2 Favorable 

Usaha yang dilakukan ibu 

untuk menyusui 

3,4,6 Favorable 

Kesulitan yang dialami ibu 

dalam menyusui 

5,7,11,12 Unfavorable 

Bantuan yang didapat ibu 

selama menyusui 

8,9,10 Unfavorable 

 

3. Pengamatan terhadap orang lain 

 Kuesioner pengamatan terhadap orang lain ini terdiri dari 12 pertanyaan tipe 

multiple choice yaitu memilih jawaban dengan kriteria frekuensi selalu hingga tidak 

pernah (Nursalam, 2016). Instrumen ini meliputi 9 pertanyaan favorable (positif) dan 

3 pertanyaan unfavorable (negatif). Pengukuran menggunakan skala likert dan skala 

ordinal. Dengan kategori skor: 

Pengamatan baik jika T > mean 

Pengamatan kurang jika T ≤ mean 
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Tabel 4.3 Blue print kuesioner pengamatan terhadap orang lain 

Variabel Indikator Nomor 

pertanyaan 

Jenis 

pertanyaan 

Pengama

tan terhadap 

orang lain 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ibu melihat orang lain 

yang sedang menyusui 

secara langsung   

1 Favorabl

e 

Ibu melihat video/iklan 

menyusui  

3 Favorabl

e 

Ibu melihat video/iklan 

susu formula 

2 Unfavora

ble  

Ibu berbincang 

langsung dengan ibu 

menyusui 

4 Favorabl

e 

Ibu memiliki keluarga/ 

teman dekat yang 

menyusui 

5,6,8,9 Favorabl

e 

Ibu memiliki keluarga/ 

teman dekat yang 

memberikan susu formula 

ke bayinya sejak dini  

7,10 Unfavora

ble  

Ibu mendapatkan 

pengajaran menyusui  

11 Favorabl

e 

Melihat keberhasilan 

orang lain dalam menyusui 

meningkatkan kepercayaan 

diri 

12 Favorabl

e  

 

4. Persuasi verbal 

 Kuesioner persuasi verbal merupakan modifikasi dari kuesioner dukungan 

suami oleh Rahmawati (2016). Instrumen ini menggunakan pertanyaan tipe multiple 

choice yaitu memilih jawaban dengan kriteria frekuensi seperti selalu bahkan tidak 

pernah (Nursalam, 2014). Instrumen dukungan verbal ini meliputi 10 item pertanyaan 

favorable yang mencakup dukungan dari orang-orang terdekat ibu (suami, keluarga, 

teman, tokoh masyarakat, serta petugas kesehatan) dan menggunakan pengukuran 

dengan skala likert dan skala ordinal. Dengan kategori skor : 
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Persuasi baik jika T ≤ 20 

Persuasi cukup jika 20< T ≤ 30 

Persuasi kurang jika T > 30 

Tabel 4.4 Panduan penilaian kuesioner persuasi verbal 

Jawaban  Favorable  

Selalu  4 

Sering   3 

Kadang-kadang 2 

Tidak pernah 1 

 

Tabel 4.5 Blue print kuesioner persuasi verbal 

Variabel Indikator Nomor 

pertanyaan 

Jenis 

pertanyaan 

Persuasi 

verbal 

Persuasi suami   1-5 Favorable 

Persuasi keluarga  6 Favorable 

Persuasi teman 7 Favorable 

Persuasi tokoh masyarakat 8 Favorable 

Persuasi petugas kesehatan 9-10 Favorable 

 

5. Kondisi fisik dan emosi  

 Kuesioner kondisi fisik dan emosi ini terdiri dari 7 pertanyaan tipe multiple 

choice yaitu memilih jawaban dengan kriteria frekuensi selalu hingga tidak pernah 

(Nursalam, 2016). Instrumen ini meliputi 2 pertanyaan favorable (positif) dan 5 

pertanyaan unfavorable (negatif). Pengukuran menggunakan skala likert dan skala 

ordinal. Dengan kategori skor: 

Kondisi fisik dan emosi kuat jika T > mean 

Kondisi fisik dan emosi lemah jika T ≤ mean 
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Tabel 4.6 Panduan penilaian kuesioner kondisi fisik dan emosi 

Jawaban  Favorable Unfavorable  

Selalu  4 1 

Sering   3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

Tabel 4.7 Blue print kuesioner kondisi fisik dan emosi  

Variabel Indikator Nomor 

pertanyaan 

Jenis 

pertanyaan 

Kondisi 

fisik dan 

emosi 

Kondisi fisik   1-3 Unfavorable 

Kondisi emosi  4-5 Favorable 

6,7 Unfavorable 

6. Breastfeeding Self – Efficacy 

Pengukuran breastfeeding self – efficacy menggunakan kuesioner Breastfeeding 

Self-Efficacy Scale-Short Form (BSES-SF) yang telah di terjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia dan diukur dengan menggunakan skala likert. Terdapat 14 

pernyataan favorable dengan total skor 14 – 70. Namun, hanya 12 pertanyaan yang 

digunakan di Indonesia yaitu dengan menghilangkan pertanyaan no. 7 dan 10 karena 

tidak sesuai dengan uji validitas sehingga total pertanyaan yang digunakan sebanyak 

12 pertanyaan dengan total skor 12 – 60. Dengan pilihan jawaban sangat tidak yakin, 

.tidak yakin, kurang yakin, yakin, dan sangat yakin.   

Tabel 4.8 Panduan penilaian kuesioner breastfeeding self-efficacy 

Jawaban Favorable 

Sangat yakin 5 

Yakin  4 

Kurang yakin 3 

Tidak yakin 2 

Sangat tidak yakin 1 
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Tabel 4.9 Blue print kuesioner BSES-SF 

Variabel 
Indikator 

Nomor 

pertanyaan 

Jenis 

pertanyaan 

Self - efficacy Menentukan pola pikir negatif 

atau positif dalam menyusui. 

1, 11, dan 

12 

Favorable 

Reaksi emosional dalam 

menghadapi kesulitan 

menyusui. 

5, 7 dan 8 

 

Favorable 

Usaha kegigihan yang 

dilakukan untuk mencapai 

keberhasilan menyusui. 

2, 4 dan 6 

Favorable 

Memilih perilaku untuk 

menyusui atau tidak 

3, 9 dan 10 
Favorable 

Faktor self-efficacy dalam pemberian ASI Eksklusif dinilai berdasarkan nilai rata – 

rata total skor seluruh responden, kemudian dibandingkan dengan nilai tengah dari 

nilai minimum dan nilai maksimum seluruh responden, dan didapatkan hasil : 

a. Rendah = T <  median 

b. Tinggi = T ≥  median 

 

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 4 minggu di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang yang meliputi 12 desa yaitu Desa Noreh, 

Desa Labuhan, Desa Taman, Desa Sreseh, Desa Disanah, Desa Marparan, Desa 

Plasah, Desa Klobur, Desa Bardah, Desa Bangsah, dan Desa Junor. 

 

4.7 Ui Validitas dan Realibilitas  

1. Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat ketepatan dan kebenaran alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian. Menguji validitas untuk mengetahui sejauh mana ketepatan atau 

kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian (Juliandi, 2014). Uji 
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validitas instrumen dilakukan menggunakan aplikasi SPSS 21. Uji validitas berguna 

untuk mengetahui apakah ada pernyataan pada kuesioner yang harus diganti karena 

dianggap tidak relevan. Item instrumen dianggap valid jika r hitung > r tabel (0,51). 

1) Uji Validitas Kuisioner Pengalaman Menyusui 

 

Tabel 4.10 Hasil uji validitas kuisioner pengalaman menyusui responden 

 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diinterpretasikan bahwa pertanyaan nomor 1 hingga 12 

dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Hal ini 

dikarenakan nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,51).  

2) Uji Validitas Kuisioner Pengamatan terhadap Orang Lain 

 

Tabel 4.11 Hasil uji validitas kuesioner pengamatan terhadap orang lain responden 

No. Nomor Soal r Hitung r Tabel Keterangan 

1.  1 0,769 0,51 Valid  

2.  2 0,605 0,51 Valid 

3.  3 0,794 0,51 Valid 

4.  4 0,874 0,51 Valid 

5.  5 0,716 0,51 Valid 

6.  6 0,803 0,51 Valid 

7.  7 0,571 0,51 Valid 

8.  8 0,715 0,51 Valid 

9.  9 0,607 0,51 Valid 

10.  10 0,515 0,51 Valid 

11.  11 0,585 0,51 Valid 

12.  12 0,571 0,51 Valid 

No. Nomor Soal r Hitung r Tabel Keterangan 

1 1 0,669 0,51 Valid  

2 2 0,639 0,51 Valid 

3 3 0,639 0,51 Valid 

4 4 0,660 0,51 Valid 

5 5 0,607 0,51 Valid 

6 6 0,795 0,51 Valid 

7 7 0,527 0,51 Valid 

8 8 0,611 0,51 Valid 
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Berdasarkan tabel 4.11 dapat diinterpretasikan bahwa pertanyaan nomor 1 hingga 12 

dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Hal ini 

dikarenakan nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,51). . 

3) Uji Validitas Kuisioner Persuasi Verbal 

 

Tabel 4.12 Hasil uji validitas kuesioner persuasi verbal responden 

 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diinterpretasikan bahwa pertanyaan nomor 1 hingga 12 

dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Hal ini 

dikarenakan nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,51). . 

4) Uji Validitas Kuisioner Kondisi Fisik dan Emosi 

 

Tabel 4.13 Hasil uji validitas kuesioner kondisi fisik dan emosi responden 

9 9 0,721 0,51 Valid 

10 10 0,602 0,51 Valid 

11 11 0,660 0,51 Valid 

12 12 0,542 0,51 Valid 

No. Nomor Soal r Hitung r Tabel Keterangan 

1 1 0,596 0,51 Valid  

2 2 0,774 0,51 Valid 

3 3 0,706 0,51 Valid 

4 4 0,712 0,51 Valid 

5 5 0,788 0,51 Valid 

6 6 0,594 0,51 Valid 

7 7 0,518 0,51 Valid 

8 8 0,807 0,51 Valid 

9 9 0,807 0,51 Valid 

10 10 0,592 0,51 Valid 

11 11 0,549 0,51 Valid 

No. Nomor Soal r Hitung r Tabel Keterangan 

1. 1 0,916 0,51 Valid  

2. 2 0,872 0,51 Valid 

3. 3 0,872 0,51 Valid 

4. 4 0,608 0,51 Valid 
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Berdasarkan tabel 4.13 dapat diinterpretasikan bahwa pertanyaan nomor 1 hingga 12 

dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Hal ini 

dikarenakan nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,51). . 

5) Uji Validitas Kuisioner BSES-SF 

 

Tabel 4.14 Hasil uji validitas kuesioner BSES-SF 

 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diinterpretasikan bahwa pertanyaan nomor 1 hingga 12 

dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Hal ini 

dikarenakan nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,51).  

2. Uji Realibilitas 

Uji realibilitas dilakukan dengan menggunakan metode alpha Cronbach 0 sampai 1. 

Jika skala ini dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan rank yang sama, maka 

ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut (Sugiyono, 2007): 

1) Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d 0,20 berarti kurang reliabel 

5. 5 0,635 0,51 Valid 

6. 6 0,685 0,51 Valid 

7. 7 0,808 0,51 Valid 

No. Nomor Soal r Hitung r Tabel Keterangan 

1. 1 0,660 0,51 Valid 

2. 2 0,518 0,51 Valid 

3. 3 0,792 0,51 Valid 

4. 4 0,640 0,51 Valid 

5. 5 0,698 0,51 Valid 

6. 6 0,645 0,51 Valid 

7. 7 0,794 0,51 Valid 

8. 8 0,679 0,51 Valid 

9. 9 0,804 0,51 Valid 

10. 10 0,560 0,51 Valid 

11 11 0,855 0,51 Valid 

12 12 0,836 0,51 Valid 
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2) Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d 0,40 berarti agak reliabel 

3) Nilai alpha Cronbach 0,41 s.d 0,60 berarti cukup reliabel 

4) Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d 0,80 berarti reliabel 

5) Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d 1,00 berarti sangat reliabel. 

Hasil dari ujI realibilitas pada instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Instrumen pengalaman menyusui 

Alpha Cronbach: 0,870.  Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa 

instrumen pengalaman menyusui sangat reliabel. 

b. Instrumen pengamatan terhadap orang lain 

Alpha Cronbach: 0,864.  Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa 

instrumen pengamatan terhadap orang lain sangat reliabel. 

c. Instrumen persuasi verbal 

Alpha Cronbach: 0,868.  Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa 

instrumen persuasi verbal sangat reliabel. 

d. Instrumen kondisi fisik dan emosi 

Alpha Cronbach: 0,885.  Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa 

instrumen kondisi fisik dan emosi sangat reliabel. 

e. BSES-SF 

Alpha Cronbach: 0,908.  Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa 

instrumen BSES-SF sangat reliabel. 
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4.8 Prosedur Pengambilan dan Pengolahan Data 

1. Pengambilan Data 

 Pengambilan data pada penelitian ini dilaksanakan pada bulan April dengan 

prosedur mengurus surat perijinan data awal penelitian di bagian Akademik Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga yang ditujukan untuk BAKESBANGPOL 

Kabupaten Sampang dan diberikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang untuk 

diteruskan ke Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang. 

2. Persiapan Pengumpulan Data  

a. Mengurus surat perijinan pengambilan data awal di bagian Akademik 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, kemudian menyerahkan ke 

Bakesbangpol Kabupaten Sampang. 

b. Bakesbangpol Kabupaten Sampang membuatkan surat rekomendasi 

pengambilan data awal dan akan di tembuskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sampang. 

c. Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang membuatkan surat perijinan 

pengambilan data awal dan ditembuskan ke Puskesmas Sreseh. 

d. Surat tembusan pengambilan data awal untuk Pusksmas Sreseh diserahkan di 

bagian tata usaha Puskesmas Sreseh dan peneliti melakukan pengambilan data 

awal di Puskesmas Sreseh. 

e. Peneliti mengajukan permohonan ijin penelitian ke pihak akademik Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga kemudian surat tersebut disampaikan ke 

Bakesbangpol Sampang setelah itu surat rekomendasi dari Bakesbangpol 

Sampang di teruskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang setelah itu surat 

perijinan penelitian di sampaikan ke Puskesmas Sreseh. 
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f.  Peneliti berkoordinasi dengan petugas kesehatan yang ada di Puskesmas 

Sreseh Kabupaten Sampang untuk dilakukannya penelitian. 

g. Menentukan responden yang sesuai dengan kriteria inklusi (sesuai 

tujuan/masalah penelitian) sehingga sampel tersebut dapat mewakili 

karakteristik populasi. 

h. Menetapkan jumlah responden di Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang 

dengan berkoordinasi dengan bidang KIA Puskesmas Sreseh. 

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

a. Peneliti akan membentuk tim beranggotakan 3 orang dan didampingi oleh 

petugas kesehatan Puskesmas Sreseh. 

b. Anggota tim akan menyebar dalam pengambilan data agar target jumlah 

responden tercapai. Anggota tim peneliti meliputi bidan pada bagian KIA, serta 

asisten peneliti. Bidan pada bagian KIA membantu untuk proses pengumpulan 

responden dengan memberikan data yang ada pada Puskesmas Sreseh. Asisten 

peneliti bertugas untuk membantu apabila ibu membutuhkan informasi lebih 

mengenai kuesioner yang harus diisi.  

c. Mendatangi responden yang sesuai dengan kriteria inklusi yang telah 

ditentukan ketika posyandu dan door to doot. 

d. Peneliti menjelaskan tujuan penelitian kepada responden serta melakukan 

informed consent kepada responden. 

e. Peneliti dibantu oleh 1 orang teman sesama tempat penelitian dalam 

menerjemahkan bahasa apabila terdapat kendala dalam berbahasa madura. 

f. Peneliti menjelaskan cara pengisian kuesioner serta menjelaskan waktu yang 

dibutuhkan dalam mengisi kuesioner. 
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g. Peneliti mendampingi responden dalam menjawab pertanyaan dan 

membantu menjelaskan maksud dari pernyataan apabila responden kurang 

memahami pernyataan. 

h. Kuesioner yang telah terisi di kembalikan kepada peneliti dan di cek apakah 

sudah terisi semua atau belum. 

i. Pemberian souvenir sebagai tanda terimakasih atas kerjasama ibu setelah 

pengisian kuesioner. 

j. Kuesioner yang telah terisi dicatat didalam lembar pengumpulan data, 

editing, coding, tabulating, entry, dan uji statistika. 

4.9 Analisis Data 

Data yang telah terkumpul akan dianalisis oleh peneliti, hal ini dilakukan untuk 

memastikan data yang didapat benar-benar valid dan menghindari kesalahan. 

Tahapan analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Editing, merupakan proses pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh dari 

responden. Peneliti memeriksa kelengkapan, kebenaran, dan keaslian data. 

2. Coding, merupakan proses dimana peneliti memberikan kode pada jawaban 

responden untuk mempermudah dalam penyajian data. 

3. Tabulating, merupakan kegiatan pengelompokan data yang telah diberi kode 

kedalam table. Hal ini  bertujuan untuk mempermudah dalam penyajian data. 

4. Entry, merupakan lanjutan dari tabulating yaitu dengan memasukkan data ke 

program komputer yang selanjutnya akan di proses oleh komputer. 

5. Uji statistika pada penelitian ini diuji dengan menggunakan uji regresi logistik 

ganda dengan nilai signifikansi p  0,05.  
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4.10 Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Operasional Penelitian Analisis Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan Breastfeeding Self-Efficacy di Puskesmas Sreseh Kabupaten 

Sampang 

 

4.11 Masalah Etik (Ethic Clearance)  

 Penelitian ini menggunakan subjek manusia, sehingga peneliti harus memahami 

prinsip etika dalam  penelitian. Dalam melaksanakan penelitian, perlu melakukan uji 

kelayakan etik penelitian ini, peneliti akan mengajukan uji etik ke komisi etik 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Setelah dilakukan uji etik, penelitian ini 

dinyatakan layak etik dengan bukti sertifikat etik, kemudian peneliti melakukan 

penelitian dengan memperhatikan masalah etik penelitian yang meliputi: 

  

Ibu berjumlah 221 orang yang mempunyai bayi berusia 6-12 bulan di 

wilayah kerja Puskesmas Sreseh 

Ibu berjumlah 86 yang mempunyai bayi berusia 6-12 bulan di wilayah 

kerja Puskesmas Sreseh dan sesuai dengan kriteria inklusi 

Menggunakan nonprobability sampling dengan metode purposive 

sampling 

Peneliti menggunakan kuisioner baku dan mengutip dari penelitian 

sebelumnya yang telah mendapat persetujuan. 

Data di olah dengan uji regresi logistic ganda 

Data disajikan dalam bentuk tabel dan teks 
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1. Lembar persetujuan (informed concent) 

 Penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan lembar persetujuan 

(informed concent) serta penjelasan mengenai penelitian kepada sampel penelitian. 

Jika ibu bersedia menjadi sampel, maka dipersilakan menandatangani lembar 

persetujuan. Jika menolak, maka peneliti tidak diperbolehkan memaksa dan tetap 

menghormati hak sampel. 

2. Tanpa nama (anonimity) 

 Untuk menjaga kerahasiaan identitas sampel, peneliti akan menggunakan kode 

dalam bentuk huruf pada masing-masing lembar pengumpulan data tanpa menuliskan 

nama sampel pada lembar pengumpulan data dan hasil penelitian. 

3. Kerahasiaan (confidentiality) 

 Kerahasiaan informasi yang diberikan sampel akan dijamin oleh peneliti 

dengan tidak memberitahukan hasil observasi pada orang lain. Hasil riset akan 

disajikan tanpa memperlihatkan hasil perorangan. 

4. Keadilan(justice) 

 Peneliti akan menjamin kebebasan sampel penelitian untuk ikut atau menolak 

sebelum penelitian berakhir. Peniliti tidak akan memaksa sampel untuk ikut dalam 

penelitian. Semua sampel yang telibat akan mendapatkan pelakuan yang sama dan 

diberikan informasi yang sama mengenai hasil dari penelitian.  

5. Kebermanfaatan (Beneficiency) 

 Penelitian ini dilakukan berdasarkan telaah penelitian sebelumnya dan dengan 

kajian pustaka. Dalam penelitian ini subjek ditempatkan pada posisi terhormat dan 
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tidak dirugikan. Ibu dan bayi sebagai subjek akan mendapatkan manfaat dari 

penelitian sesuai hasil akhir dari penelitian 

1) Bebas dari penderitaan 

Penelitian ini dilaksanakan tanpa menyebabkan penderitaan kepada subjek 

penelitian. 

2) Bebas dari eksploitasi 

Partisipasi subjek dalam penelitian harus terhindar dari tindakan eksploitasi dan 

data serta informasi yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan 

penelitian. 

3) Risiko (benefits ratio) 

Tidak ada bahaya potensial yang akan dialami subjek penelitian selamaatau 

setelah mengikuti penelitian ini. 

4) Tidak merugikan subjek (Non maleficiency) 

Penanganan efek merugikan dari intervensi: 

a. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan. 

b. Ada insentif untuk subjek insentif diberikan kepada subjek penelitian berupa 

souvenir karena telah bersedia secara sukarela ikut serta dalam penelitian. 

 

4.12 Keterbatasan 

1. Pengisian kuesioner di posyandu memungkinkan responden untuk bertukar 

jawaban satu sama lain.  
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari pengumpulan data 

tentang analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan breastfeeding self-efficacy di 

wilayah kerja Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang. Hasil penelitian gambaran 

umum lokasi penelitian, data umum, dan data khusus yang meliputi variabel yang 

diukur yaitu variabel independen terdiri dari pengalaman menyusui sebelumnya, 

pengamatan terhadap orang lain, persuasi verbal, kondisi fisik & emosi, dan variabel 

dependen yaitu breastfeeding self-efficacy. Pembahasan dilakukan sesuai dengan 

tujuan penelitian. Untuk mendeskripsikan, mengetahui tingkat signifikansi dan 

menganalisis hubungan antar variabel yang akan diteliti, menggunakan uji statistik 

regresi logistik ordinal dengan tingkat signifikansi α <0,05.  

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 3-7 Juli 2018 di wilayah kerja 

Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang. Data didapatkan dengan melakukan 

pengisian kuesioner yang telah dipersiapkan kepada 86 ibu yang memiliki bayi usia 

6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang. Penelitian ini 

dilakukan dengan mendatangi posyandu yang dilaksanakan di masing-masing desa. 

Tidak hanya posyandu, penelitian juga dilakukan secara door to door untuk mencapai 

jumlah reponden yang dikehendaki Pengambilan data dilaksanakan dengan 

mendatangi 5 posyandu yang dianggap telah mewakili seluruh desa, yaitu dari arah 
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barat di Desa Labang , selatan di  Desa Noreh, timur di Desa Labuhan & Taman, serta 

utara di Desa Klobur. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian ini berada di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Puskesmas Sreseh yang merupakan salah satu Puskesmas dibawah Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang yang dimiliki 

oleh Pemerintah Kabupaten Sampang. Puskesmas ini berada di Kecamatan Sreseh 

yang memiliki luas wilayah 72 km2 atau sekitar 23% dari luas Kabupaten Sampang. 

Kecamatan Sreseh ini sendiri termasuk kawasan pesisir pantai. Penduduk kecamatan 

Sreseh sendiri tercatat sebanyak 35.157 dengan perbandingan wanita dan laki-laki 

hampir setara jumlahnya. Mayoritas wanita disini berprofesi sebagai ibu rumah 

tangga. jenis tempat tinggal masyarakat mayoritas sudah rumah permanen, namun 

ada beberapa yang merupakan semi permanen dan dindingnya terbuat dari kayu atau 

bamboo (gedek). 

Puskesmas Sreseh berlokasi di Jalan Raya Noreh 90 di Desa Noreh Kecamatan 

Sreseh yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Blega di sebelah utara dan 

timur, Kabupaten Bangkalan di sebelah barat dan Selat Madura di sebelah selatan. 

Wilayah kerja Puskesmas Sreseh meliputi 12 desa yaitu Desa Noreh, Desa Labuhan, 

Desa Taman, Desa Sreseh, Desa Disanah, Desa Marparan, Desa Plasah, Desa Klobur, 

Desa Bardah, Desa Bangsah, dan Desa Junor.  
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Jenis pelayanan yang diberikan Puskesmas Sreseh berupa poli umum atau balai 

pengobatan (BP), poli gizi dan KIA/KB, UGD rawat inap, laboratorium, kamar obat, 

tata usaha, gudang obat, dan ambulans. Poli KIA/KB dan Poli Gizi yang ada di 

Puskesmas Sreseh sebagai tempat pemerikasaan kesehatan ibu dan anak, 

pertumbuhan dan perkembangan balita, pemberian vitamin dan imunisasi, pemberian 

makanan tambahan pada bayi di atas usia 6 bulan, pendataan atau pencatatan bayi 

gizi buruk, program KB, serta sebagai tempat bagi petugas kesehatan dalam 

memberikan penyuluhan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan berdiskusi 

permasalahan ibu hamil, ibu menyusui, dan masalah kesehatan yang sering terjadi 

pada ibu maupun anak, pendataan atau pencatatan program ASI eksklusif. 

ASI Eksklusif menjadi program unggulan Puskesmas Sreseh untuk menurunkan 

masalah gizi buruk, kematian bayi dan ASI Non-Eksklusif pada bayi. Rendahnya ASI 

eksklusif di wilayah Sreseh menjadi masalah kesehatan yang cukup diperhatikan oleh 

bagian KIA-KB dan bagian gizi. Di daerah ini terdapat kader-kader posyandu dan 

tokoh masyarakat yang aktif sehingga memudahkan dalam membantu pelayanan 

kesehatan di masyarakat. Sebagian besar masyarakat Sreseh telah mengetahui tentang 

pentingnya pemberian ASI, tetapi bukan pemberian ASI Eksklusif. Peneliti masih  

menemukan ibu yang memberikan bubur, pisang, dan susu formula sebelum bayi usia 

6 bulan meskipun sebagian besar ibu merupakan ibu rumah tangga. Beberapa 

masyarakat menganggap jika pemberian ASI saja dirasa kurang lengkap, dan bayi 

masih rewel.  

Berbagai upaya dalam peningkatan ASI eksklusif telah dilakukan diantaranya 

melakukan penyuluhan/promosi kesehatan tentang ASI eksklusif. Usaha tersebut 
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untuk memberikan kemudahan dengan membuat inovasi dalam mendukung program 

kesehatan bayi/balita, namun capaian ASI ekslusif di wilayah kerja Puskesmas Sreseh 

belum mencapai target 50% dan belum maksimal dikarenakan pihak puskesmas 

belum bisa mengetahui secara pasti bayi usia 0-6 bulan yang telah diberi MPASI dini 

oleh ibu. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama lintas sektor antara pihak puskesmas, 

masyarakat, dan pemegang kebijakan setempat untuk meningkatkan pemberian ASI 

ekslusif. 

5.1.2 Karakteristik Demografi Responden 

Pada bagian ini akan diuraikan karakteristik 86 responden berdasarkan usia ibu, 

umur bayi, jumlah anak, jumlah anggota keluarga, pekerjaan ibu, pendidikan terakhir 

ibu. 

Tabel 5.1 Distribusi karakteristik demografi responden Analisis Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan Breastfeeding Self-efficacy di Puskesmas Sreseh Kabupaten 

Sampang 2018 

 

No 
Karakteristik Demografi 

Responden (n=86) 
Kategori Frekuensi Prosentase 

1 Umur Ibu ≤ 20 Tahun 3 3,5% 

   20-35 Tahun 70 81,4% 

   > 35 Tahun 13 15,1% 

2 Umur Bayi 6 Bulan 8 9,3% 

   7 Bulan 14 16,3% 

   8 Bulan 11 12,8% 

   9 Bulan 14 16,3% 

   10 Bulan 13 15,1% 

   11 Bulan 9 10,5% 

   12 Bulan 17 19,7% 

3 Jumlah Anak 1 Anak 25 29,1% 

   2 Anak 34 39,5% 

   ≥3 Anak 27 31,4% 
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No 
Karakteristik Demografi 

Responden 
Kategori Frekuensi Prosentase 

4 Jumlah Anggota 

Keluarga 

3 Orang 25 29,1% 

 4 Orang 34 39,5% 

   ≥5 Orang 27 31,4% 

5 Pekerjaan Petani 16 18,6% 

   Guru 3 3,5% 

   Bidan 1 1,2% 

   Swasta 3 3,5% 

   TKW 1 1,2% 

   
IRT/Tidak 

Bekerja 
62 72% 

6 Pendidikan terakhir SD 23 26,7% 

   SMP 33 38,4% 

   SMA 22 25,6% 

   D4 1 1,2% 

   S1 7 8,1% 

 

Berdasarkan tabel 5.1 tentang karakteristik responden dilihat dari usia ibu 

menyusui, mayoritas responden berusia 20-35 tahun yaitu sebanyak 81,4%. Dilihat 

dari segi usia bayi sebagian besar responden memiliki bayi berusia 12 bulan yaitu 

sebanyak 19,7%. Mayoritas reponden memiliki 2 anak, yaitu sebanyak 39,5%. 

Jumlah anggota keluarga pada penelitian ini didominasi berjumlah 4 orang dengan 

prosentase sebesar 39,5%. Sebanyak 72% responden bekerja sebagai ibu rumah 

tangga dan responden mengurus anaknya sendiri. Sebanyak 38,4% responden 

mendapatkan pendidikan hingga bangku SMP 

. 
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5.1.3 Data Khusus  

Pada bagian ini diuraikan distribusi faktor yang berhubungan dengan 

breastfeeding self-efficacy yang berada di Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang 

tahun 2018 yaitu pengalaman menyusui, pengamatan terhadap orang lain, persuasi 

verbal, serta kondisi fisik & emosi. Berikut ini adalah uraian masing-masing variabel 

dalam bentuk tabel: 

1. Pengalaman Menyusui 

 

Tabel 5.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pengalaman Menyusui yang 

berhubungan dengan Breastfeeding Self-efficacy di Puskesmas Sreseh 

tahun 2018.  

Variabel yang Diukur Kategori Frekuensi Prosentase 

Pengalaman Menyusui 
Baik 43 50% 

Kurang 43 50% 

Total  86 100% 
 

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa setengah dari total responden memiliki 

pengalaman menyusui yang baik. Dikategorikan baik apabila responden tersebut 

memiliki pengalaman menyusui yang memuaskan di periode sebelumnya, mampu 

menyusui bayinya secara eksklusif selama 6 bulan, serta menyusui hingga lebih dari 

6 bulan. Responden juga tetap menyusui bayinya secara mandiri walaupun memiliki 

banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.  

2. Pengamatan terhadap Orang Lain 

 

Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pengamatan terhadap Orang Lain yang 

berhubungan dengan Breastfeeding Self-efficacy Puskesmas Sreseh tahun 

2018. 

Variabel yang Diukur Kategori Frekuensi Prosentase 

Pengamatan terhadap Orang 

Lain 

Baik 43 50% 

Kurang 43 50% 

Total  86 100% 
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Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa setengah dari total responden memiliki 

pengamatan yang baik terhadap orang lain. Responden mengamati dengan baik orang 

disekitarnya sehingga dapat memotivasi dirinya dalam pemberian ASI. Keluarga 

biasanya menjadi role model utama ibu, selain itu teman dekat atau tetangga juga 

dapat mempengaruhi pegamatan ibu. Hal ini dapat dilakukan berupa pengamatan, 

berbincang secara langsung ataupun video mengenai keberhasilan menyusui. 

3. Persuasi Verbal 

Tabel 5.4 Distribusi Responden Berdasarkan Persuasi Verbal yang berhubungan 

dengan Breastfeeding Self-efficacy di Puskesmas Sreseh tahun 2018. 

Variabel yang Diukur Kategori Frekuensi Prosentase 

Persuasi Verbal 

Baik 7 5,8% 

Cukup  54 44,6% 

Kurang 25 29,1% 

Total  86 100% 

 
 
Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendapatkan 

persuasi verbal atau ajakan yang cukup dari orang-orang terdekat responden. Persuasi 

dapat berupa nasehat, perhatian, motivasi, anjuran, dukungan, serta pemberian 

informasi atau pengajaran. Hal ini didapat dari orang-orang terdekat ibu, yaitu suami, 

ibu mertua/kandung, teman, kader posyandu, serta petugas kesehatan setempat. 

Faktor tradisi atau kebiasaan dalam keluarga juga dapat mempengaruhi keinginan ibu 

dalam memberikan ASI kepada bayinya, karena suami dan keluarga merupakan 

sumber persuasi yang utama bagi ibu menyusui. 
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4. Kondisi Fisik dan Emosi 

Tabel 5.5 Distribusi Responden Berdasarkan Kondisi Fisik dan Emosi yang 

berhubungan dengan Breastfeeding Self-efficacy di Puskesmas Sreseh 

tahun 2018. 

Variabel yang Diukur Kategori Frekuensi Prosentase 

Kondisi Fisik dan Emosi 
Baik 61 70,9% 

Kurang 25 29,1% 

Total  86 100% 
 
 
Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

kondisi fisik dan emosi yang baik ketika menyusui. Sebanyak 70.9% responden 

mengalami kondisi yang baik, pada aspek fisik maupun emosi. Kondisi yang baik 

yaitu tidak adanya kelelahan, tekanan, dan stres hingga membuat ibu tidak ingin 

menyusui bayinya. Ibu selalu merasa senang dan puas setelah menyusui bayinya.  

5. Breastfeeding Self-efficacy 

Tabel 5.6 Distribusi Responden Berdasarkan Breastfeeding Self-efficacy yang 

berhubungan dengan Breastfeeding Self-efficacy di Puskesmas Sreseh 

tahun 2018. 

Variabel yang Diukur Kategori Frekuensi Prosentase 

Breastfeeding Self-efficacy 

Tinggi 55 64% 

Sedang 13 15,1% 

Rendah 8 9,3% 

Sangat Rendah 10 11,6% 

Total  86 100% 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa sebagian besar ibu telah mencapai tingkat 

self-efficacy tinggi yaitu sebanyak 64% dari total responden. Sebagian responden 

masih menganggap bahwa pemberian ASI saja tanpa makanan atau minuman 

pendamping lain masih menyebabkan bayi rewel dan nutrisi belum tercukupi 

sehingga ibu menambahkan makanan atau minuman lain seperti bubur atau susu 

formula.  
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5.1.4 Analisis Multivariat Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Breastfeeding Self-efficacy di Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang 

Tabel 5.7 Analisis Multivariat Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Breastfeeding Self-efficacy di Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang 

Variabel Estimate Sig Wald Keputusan 

BSE1 16,865    

BSE2 19,081    

BSE3 20,740    

Pengalaman Menyusui -1,954 .006 7,564 Berhubungan 

Pengamatan terhadap orang lain -2,564 .001 10,108 Berhubungan 

Persuasi verbal 21,412 .000 545,690 Berhubungan 

Kondisi fisik dan emosi -2,883 .000 15,022 Berhubungan 

Keterangan :  

BSE1 : Breastfeeding Self-Efficacy Tinggi 

BSE2 : Breastfeeding Self-Efficacy Sedang 

BSE3 : Breastfeeding Self-Efficacy Rendah  

Berdasarkan output diatas diperoleh hasil persamaan regresi logistik sebagai berikut: 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑌1) = 16,865 − 1,954𝑥1 − 2,564𝑥2 + 21,412𝑥3 − 2,883𝑥4 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑌2) = 19,081 − 1,954𝑥1 − 2,564𝑥2 + 21,412𝑥3 − 2,883𝑥4 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑌3) = 20,741 − 1,954𝑥1 − 2,564𝑥2 + 21,412𝑥3 − 2,883𝑥4 

Berdasarkan tabel 5.7 Diketahui bahwa hasil analisis variabel pengalaman 

menyusui, pengamatan terhadap orang lain, persuasi verbal, serta kondisi fisik & 

emosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap breastfeeding self-efficacy 

dikarenakan variabel tersebut memiliki signifikansi < α (0,05). Berdasarkan hasil uji 

diketahui bahwa variabel independen yaitu pengalaman menyusui, pengamatan 

terhadap orang lain, persuasi verbal, dan kondisi fisik dan emosi mempengaruhi 

tingkat breastfeeding self-efficacy sebesar 74,1% sedangkan 25,9% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian 
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5.2 Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 3-7 Juli 2018 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki tingkat breastfeeding 

self-efficacy yang tinggi yaitu 55 orang atau 64% dari total responden, dan hanya 10 

orang (11,6%) yang memiliki tingkat self-efficacy sangat rendah. Breastfeeding self-

efficacy yang tinggi menunjukkan rasa keyakinan yang tinggi dalam diri seorang ibu 

untuk menyusui bayinya (Dennis, 2010). Diketahui bahwa semua faktor 

Breastfeeding self-efficacy yaitu pengalaman menyusui, pengamatan terhadap orang 

lain, persuasi verbal, serta kondisi fisik & emosi memiliki hubungan yang signifikan 

dengan pencapaian tingkat breastfeeding self-efficacy. Breastfeeding self-efficacy 

merupakan variabel yang penting dalam menentukan durasi, apakah ibu melanjutkan 

menyusui, bagaimana pola pikir ibu untuk menyusui, dan bagaimana ibu menghadapi 

kesulitan untuk menyusui bayinya secara emosional (Dennis, 2003). Dijelaskan 

bahwa konsekuensi dari breastfeeding self-efficacy adalah apakah ibu akan memilih 

untuk menyusui (choice of behavior), usaha yang akan dikeluarkan ibu untuk 

menyusui (effort and persistence), pola pikir yang mempengaruhi ibu (thought 

patterns), dan respon emosional ibu selama menyusui (emotional reactions). 

Konsekuensi tersebut akan berpengaruh pada kebiasaan menyusui yang meliputi 

breastfeeding initiation, performance, dan maintenance (Dennis, 2010 dalam 

Pradanie 2015) 

5.2.1 Hubungan pengalaman menyusui dengan Breastfeeding Self-efficacy 

 Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa separuh dari total responden 

memiliki pengalaman menyusui yang baik di periode sebelumnya. Pengalaman 
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menyusui sebelumnya merupakan sumber yang penting dalam menentukan tingkat 

breastfeeding self-efficacy karena didasarkan pada pengalaman seseorang dalam 

menguasai suatu tugas (Enwistle et al., 2010). Self-efficacy terbentuk dari proses 

belajar , dimana pengalaman didapat dari hasil peristiwa sebelumnya yang dialami 

oleh individu (Bandura, 1997). Sumber ini dapat meningkatkan kegigihan dan 

ketekukanan individu selama menjalankan tugas sehingga dapat mengurangi tingkat 

kegagalan (Dennis, 2013).  

 Dalam penelitian Pradanie, 2015 menyatakan bahwa ibu yang memiliki 

pengalaman menyusui secara langsung cenderung lebih percaya diri untuk terus 

menyusui bayinya. Pengalaman menyusui akan memberikan dampak kepercayaan diri 

yang berbeda-beda, tergantung proses pencapaiannya. Keberhasilan yang sering 

didapatkan akan meningkatkan kemampuan diri ibu, sedangkan kegagalan yang 

dialami dapat menurunkan persepsi seseorang terhadap kemampuannya. 

Pengalaman menyusui dapat meningkatkan keyakinan/kepercayaan diri ibu sehingga 

menimbulkan keinginan yang kuat untuk menyusui bayinya (Dennis, 1999). Apabila 

ibu yakin untuk menyusui dan berhasil, maka akan meningkatkan tingkat self-efficacy 

pada ibu menyusui, sebaliknya apabila keyakinan ibu rendah maka tingkat 

keberhasilan ibu menyusui juga akan rendah (Wardani, 2012).  

 Tingkat self-efficacy ibu juga dipengaruhi oleh kerumitan tugas, usaha yang 

dilakukan, serta bantuan yang dibutuhkan untuk merawat bayinya. Ibu yang sudah 

pernah menyusui di periode sebelumnya cenderung akan menyusui bayinya kembali 

dikarenakan berbagai manfaat yang dirasakan oleh ibu. Ibu merasa dengan menyusui 

terasa lebih mudah, memiliki hubungan yang lebih erat dengan bayi, serta lebih 
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ekonomis. Ibu yang pernah menyusui sebelumnya memiliki pengalaman lebih dalam 

merawat bayinya sehingga telah mengetahui cara merawat dan menangani bayi yang 

rewel. Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pengalaman 

menyusui ini berpengaruh terhadap tingkat BSE. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

diatas bahwa pengalaman menyusui yang baik akan meningkatkan tingkat self-

efficacy ibu dalam menyusui bayinya di periode selanjutnya.  

5.2.2 Hubungan pengamatan terhadap orang lain dengan Breastfeeding Self-

efficacy 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan sebanyak 

separuh dari total responden memiliki tingkat pengamatan yang baik terhadap orang 

lain. Pengamatan terhadap orang lain, baik secara langsung, video, maupun dalam 

media cetak lain akan memberikan dampak yang kuat terhadap tingkat self-efficacy 

pada ibu menyusui. Kesamaan secara demografi ataupun psikososial akan 

menjadikan role model yang paling efektif pada ibu. Orang-orang di sekitar ibu akan 

memengaruhi sikap dan tindakan yang dilakukan ibu (Dennis, 1999). Dalam 

penelitian Muaningsih, 2013 menyatakan bahwa keyakinan ibu untuk menyusui akan 

lebih meningkat terutama jika ibu yakin ia dapat menyusui seperti orang lain, teman, 

atau saudara yang berhasil menyusui.   

 Breastfeeding self-efficacy dapat ditingkatkan dengan mengamati orang-orang 

di sekitarnya atau yang dianggap sebagai role model oleh ibu. Pengamatan tersebut 

dapat berupa kesuksesan atau bahkan kegagalan yang terjadi pada yang dijadikan role 

model oleh ibu (Dennis, 1999). Self-efficacy seseorang dapat meningkat melalui 

observasi terhadap orang lain dan meniru perilaku tersebut untuk dapat dibandingkan 
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dengan dirinya, semakin banyak persamaan karakteristik dengan individu tersebut, 

maka akan semakin efektif dalam meningkatkan self-efficacy (Muaningsih, 2013). 

Pengamatan terhadap kesuksesan akan menjadikan motivasi pada diri ibu, secara 

tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan diri pada ibu bahwa ia juga memiliki 

kemampuan yang sama seperti orang yang diamati saat dihadapkan pada persoalan 

yang sama yaitu dalam hal menyusui (Dennis, 1999).  

 Pada uji statistika yang telah dilakukan, ditemukan bahwa ibu yang tingkat 

pengamatannya baik terhadap orang lain memiliki tingkat breastfeeding self-efficacy 

yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan diatas bahwa pengamatan yang 

baik membawa dampak yang baik dalam hal kepercayaan diri dalam menyusui. 

Pengamatan terhadap orang lain dapat diperoleh dari mengamati orang-orang terdekat 

seperti keluarga, tetangga, dan teman ibu. Sebagian responden menyatakan bahwa 

role model mereka adalah keluarga sendiri, sehingga keluarga yang memiliki 

kebiasaan baik akan memberikan dampak yang baik pula pada ibu. Tidak hanya itu, 

pengamatan juga didapat dari pengamatan terhadap iklan atau video di media massa. 

Pengamatan terhadap kegagalan akan memberikan pelajaran bagi ibu hal-hal apa saja 

yang harus dihindari agar tidak terjadi kesalahan yang sama.  

5.2.3 Hubungan persuasi verbal dengan Breastfeeding Self-efficacy 

 Persuasi verbal yang diberikan kepada ibu tentang pemberian ASI akan 

meningkatkan keinginan ibu untuk terus menyusui bayinya karena telah mengetahui 

banyak manfaat dan keunggulan yang ada pada ASI (Pradanie, 2015). Semakin 

banyak persuasi yang didapat ibu maka semakin tinggi pula kepercayaan ibu untuk 

menyusui. Hal ini tidak hanya motivasi dari diri ibu sendiri, namun juga dari orang-
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orang terdekat di sekitarnya. Dukungan dari orang-orang di sekitar ibu akan membuat 

ibu yakin akan kemampuannya dalam menyusui. Orang-orang terdekat ibu disini 

adalah suami, teman, keluarga, serta tenaga kesehatan yang berhubungan langsung 

dengan ibu dan memiliki hubungan yang baik dengan ibu (Dennis, 1999). Hal ini 

sejalan dengan teori Green (1991) yang menyatakan bahwa dukungan suami adalah 

salah satu faktor pendukung atau reinforcing factor memiliki hubungan dengan 

perilaku seseorang dalam hal ini adalah self efficacy ibu menyusui. Dukungan suami 

dimungkinkan dapat mengurangi stres dan menumbuhkan self-efficacy untuk dapat 

menghasilkan ASI sesuai dengan yang diharapkan sehingga ibu tetap bertahan untuk 

menyusui. Tidak hanya dukungan dari suami, peran petugas kesehatan cukup besar 

dalam mencapai cakup ASI yang tinggi. Petugas kesehatan berperan penting dalam 

mebantu ibu saat kehamilan, proses melahirkan, hingga pasca melahirkan dan 

menyusui (Bate et al., 2013). 

 Berdasarkan penelitian ini ditemukan sebagian besar responden mendapatkan 

persuasi verbal yang cukup dari orang-orang sekitarnya sehingga ibu memiliki tingkat 

self-efficacy yang cukup. Berdasarkan hasil penelitian persuasi verbal dengan tingkat 

self-efficacy pada ibu menyusui didapatkan bahwa semakin baik persuasi yang 

diberikan orang-orang terdekat maka semakin meningkatkan self-efficacy yang 

dimiliki oleh ibu menyusui. Persuasi verbal yang kuat pada responden dalam 

pemberian ASI karena petugas kesehatan atau pelayanan kesehatan mengenalkan 

program Inisiasi Menyusu Dini (IMD) kepada ibu hamil, memberikan informasi 

tentang ASI, kader-kader yang menyarankan pemberian ASI, serta banyaknya 

tetangga dan teman yang memberikan ASI sehingga banyak ibu yang juga ikut 



80 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR … EVA DWI AGUSTIN 

memberikan ASI. Keluarga juga berperan sangat penting dalam hal ini, dukungan 

suami dalam hal pemberian nasehat, motivasi, dan kepedulian terhadap ibu juga, serta 

motivasi dari mertua atau ibu kandung sangat mempengaruhi kepercayaan diri ibu 

menyusui.  

5.2.4 Hubungan kondisi fisik dan emosi dengan Breastfeeding Self-efficacy 

 Individu menilai kemampuan mereka dari kondisi fisik dan emosi yang dialami 

saat melakukan sesuatu. Hasil yang positif seperti kegembiraan atau kepuasan akan 

meningkatkan tingkat self-efficacy, sementara hasil yang negatif seperti kelelahan, 

sakit, atau stress dapat menurunkan tingkat self-efficacy pada ibu menyusui (Dennis, 

1999). Seorang ibu menyusui tidak akan lepas dari respons fisiologis dan psikologis 

terhadap sesuatu yang dirasakan ibu, perasaan tersebut diantaranya merasa aman, 

nyaman, dan yakin dapat menyusui jika selama menyusui bebas dari tekanan fisik 

maupun emosi (Muaningsih, 2013). 

 Menyusui sendiri sangat bergantung pada kepercayaan diri ibu, sedangkan 

kegagalan dari menyusui dikaitkan erat dengan kondisi fisik dan emosi yang dialami 

ibu. Kepercayaan diri ibu akan menurun apabila ibu mendapatkan kondisi fisik dan 

emosi yang kurang baik selama menyusui. Keadaan emosional yang kurang baik 

seperti kecemasan dan stress akan menghambat produksi ASI sehingga akan terjadi 

penurunan tiba-tiba jumlah ASI yang diproduksi (Dennis, 1999). Manajemen stress 

postpartum memberikan pengetahuan lebih dini tentang bagaimana cara mengurangi 

stress dan merubah perasaan yang negatif sehingga dapat membuat penilaian dan 

interpretasi yang baik terhadap kemamuan yang dimikiki yang dapat menjadi cara 

untuk meningkatkan self-efficacy (Dennis, 2010 dalam Pradanie, 2015).  
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 Dalam penelitian ini didapatkan sebagian besar responden memiliki kondisi 

fisik dan emosi yang baik selama menyusui bayinya, sehingga didapatkan tingkat 

self-efficacy yang tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan diatas bahwa ibu yang 

memiliki kondisi fisik dan emosi yang baik akan memiliki tingkat self-efficacy yang 

tinggi dalam menyusui. Kondisi fisik yang kurang baik dapat dialami ibu selama 

menyusui, misalnya karena harus bekerja dan menyusui sehingga ibu merasa 

kelelahan saat harus tetap menyusui di malam hari dan bayi masih tetap rewel. 
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BAB 6 

KESIMPULAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan breastfeeding self-efficacy 

di Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang. 

6.1 Simpulan 

Faktor-faktor anticendents breastfeeding self-efficacy yaitu pengalaman 

menyusui, pengamatan terhadap orang lain, persuasi verbal, serta kondisi fisik dan 

emosi berhubungan dengan tingkat capaian breastfeeding self-efficacy pada ibu yang 

memiliki bayi usia 6-12 bulan di Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang. Semakin 

baik faktor anticendents yang dimiliki ibu, maka tingkat self-efficacy ibu akan 

semakin tinggi. 

6.2 Saran 

1. Bagi Responden 

 Bagi ibu yang belum memberikan ASI secara eksklusif disarankan untuk 

menghentikan kebiasaan yang bertentangan dengan kesehatan khususnya pemberian 

makanan atau minuman lain selaim ASI pada bayi yang berusia kurang dari 6 bulan. 

Diharapkan untuk memberikan ASI secara eksklusif (6 bulan penuh tanpa makanan 

pendamping). Bagi ibu yang memberikan ASI eksklusif disarankan untuk 

mempertahankan kebiasaanya dan mengajak tetangga atau teman untuk memberikan 

ASI eksklusif.  
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2. Bagi Perawat 

 Petugas kesehatan disarankan untuk memberikan health education lebih kepada 

ibu hamil saat ANC ataupun ibu yang baru melahirkan mengenai pentingnya 

pemberian ASI eksklusif. Suami, keluarga, masyarakat dan bahkan tokoh masyarakat 

juga harus dilibatkan. Metode yang dapat digunakan yaitu konseling dan kunjungan 

rumah. 

3. Bagi Puskesmas/Pemerintah 

 Pihak puskesmas disarankan mengoptimalisasi program integrasi antara 

program KIA dan Gizi yang berfokus pada perilaku pemberian ASI eksklusif yang 

benar, teknik menyusui yang benar, cara memompa dan menyimpan ASI secara benar 

sehingga berguna bagi masyarakat yang meninggalkanbayinya untuk bekerja. Perlu 

dilakukan pelatihan terhadap kader-kader Posyandu untuk mendampingi ibu-ibu yang 

kurang pengetahuan mengenai ASI eksklusif dan juga ibu dengan cakupan ASI 

eksklusif yang rendah.Informasi mengenai pemberian ASI eksklusif diberikan kepada 

suami, keluarga dan bahkan tokoh masyarakat. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Hasil analisis ini dapat digunakan untuk membuat rancangan intervensi untuk 

menambah informasi dan meningkatkan breastfeeding self-efficacy untuk masyarakat. 

Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor 

persuasi verbal yang berhubungan dengan breastfeeding self-efficacy secara kualitatif. 

Hal ini untuk mengetahui lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat breastfeeding self-efficacy ibu.  
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Lampiran 4 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Eva Dwi Agustin 

Alamat  : Jl. Mulyorejo Barat 30, Surabaya 

No. Hp  : 085708244992 

Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

E-mail  : eva.dwi.agustin-2014@fkp.unair.ac.id 

Judul penelitian : Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Breastfeeding 

Self-Efficacy di Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang 

Tujuan :  

Tujuan Umum : Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan  

breastfeeding self-efficacy di wilayah kerja Puskesmas Sreseh 

Kabupaten Sampang. 

Tujuan Khusus : 

1. Menganalisis faktor pengalaman sebelumnya yang berhubungan dengan 

breastfeeding self-efficacy 

2. Menganalisis faktor pengamatan terhadap orang lain yang berhubungan 

dengan breastfeeding self-efficacy 

3. Menganalisis faktor persuasi verbal yang berhubungan dengan breastfeeding 

self-efficacy 

4. Menganalisis faktor respons fisiologis yang berhubungan dengan 

breastfeeding self-efficacy  

 

Manfaat Penelitian bagi Responden 

Menambah informasi kepada ibu dan keluarga responden mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepercayaan diri ibu dalam memberikan ASI sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan diri dan memotivasi ibu dalam memberikan ASI 

kepada bayinya.   

Waktu dan Tempat Penelitian 

Pengisian kuesioner dapat dilakukan di Puskesmas Sreseh atau daerah cakupan 

Puskesmas Sreseh 

mailto:eva.dwi.agustin-2014@fkp.unair.ac.id
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Bahaya Potensial dan Antisipasi 

Tidak ada bahaya yang akan di alami oleh responden karena responden hanya di 

berikan kuesioner saja karena dalam penelitian peneliti bertanggung jawab penuh 

maka diusahakan dalam pengambilan data kondisi kondusif. 

Pernyataan persetujuan sebagai subyek penelitian (informed consent) 

Setelah responden memahami dari penjelasan akan hak dan kewajiban responden dan 

menyetujui untuk menjadi responden maka responden menyatakan persetujuannya 

dengan tanda tangan di lembar persetujuan. Persetujuan ini dilakukan dengan suka 

rela dan tanpa paksaan. 

Hak untuk mengundurkan diri 

Responden dipersilahkan kapanpun untuk mengundurkan diri karena tanpa adanya 

keterpaksaan pada persetujuan penelitian tanpa adanya konsekuensi yang dapat 

merugikan responden. 

Insentif untuk sampel 

Dalam penelitian ini reward partisipasi responden secara suka rela maka akan di 

berikan kepada responden berupa souvenir tanpa ada insentif berupa uang. 

Jaminan kerahasiaan data 

Data yang telah diperoleh peneliti dari responden akan dijaga kerahasiaanya oleh 

peneliti, identitas responden akan dirahasiakan tidak di cantumkan dan sebagai 

pembeda antar responden akan dibuat kode karena penelitian ini hanya untuk 

mengembangkan pengetahuan tanpa ada tujuan lain. 
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Lampiran 5 

INFORMED CONSENT 

(LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN SEBAGAI RESPONDEN) 

Kode : ......................... (diisi oleh peneliti) 

Nama  : 

Umur : 

Alamat  : 

No. Telp : 

Setelah diberikan penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian, memahami hak 

dan kewajiban saya sebagai responden serta saya menjamin bahwa data yang telah 

saya berikan dijamin kerahasiaannya maka:  

“saya menyatakan bahwa saya Bersedia / Tidak Bersedia (coret yang tidak 

perlu) untuk menjadi responden dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-

Faktor yang Berhubungan dengan Breastfeeding Self-Efficacy di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang” dengan suka rela tanpa adanya paksaan dan 

akan menjawab semua pertanyaan dengan sejujur – jujurnya.  

Demikian persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. 

Sampang, ........ Juli 2018 

Peneliti,      Responden, 

 

 

      Eva Dwi Agustin     (..........................................) 
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Lampiran 6  

KUESIONER PENELITIAN 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN 

BREASTFEEDING SELF-EFFICACY DI PUSKESMAS SRESEH 

KABUPATEN SAMPANG 

Kode Responden : ........................ ( diisi oleh peneliti) 

Tanggal Pengisian : .................................. 

 

Petunjuk pengisian kuesioner : 

1. Kuesioner diisi oleh responden yang bersangkutan 

2. Baca dengan teliti semua pernyataan yang ada pada kuesioner 

3. Jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan lengkap 

4. Pilih salah satu dan beri tanda () pada kolom  

 

Data Umum : 

1. Usia Ibu: tahun 

2. Usia bayi: bulan 

3. Jumlah anak:  orang 

4. Terakhir menyusui anak ke:  

5. Saat ini menyusui anak ke:  

6. Jumlah Anggota keluarga:  orang 

7. Status perkawinan: 

 Kawin  Belum Kawin 

8. Agama: 

9. Pekerjaan: 

10. Pendidikan terakhir: 
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Kuesioner A: Pengalaman Menyusui 

No. Pernyataan 

Tidak 

pernah 

Kadang-

kadang 

Sering Selalu 

1 2 3 4 

1.  Saya menyusui bayi setiap 
hari selama 6 bulan penuh 
tanpa makanan dan minuman 
tambahan 

    

2.  Saya menyusui lebih dari 6 
bulan dengan makanan dan 
minuman tambahan lain 

    

3.  Saya mencari tahu cara 
menyusui yang benar 

    

4.  Saya mencari tahu waktu 
yang tepat untuk menyusui 

    

5.  Bayi tetap rewel walaupun 
sudah disusui 

    

6.  Saya mencari tahu penyebab 
bayi rewel walaupun sudah 
disusui 

    

7.  Banyak pekerjaan rumah yang 
harus saya selesaikan 
sehingga saya tidak 
memberikan ASI 

    

8.  Saya melakukan semua hal 
yang berhubungan dengan 
menyusui secara mandiri 

    

9.  Ibu kandung/mertua 
membantu merawat bayi saya 

    

10.  Saya dibantu oleh orang lain 
untuk memposisikan bayi 
ketika menyusui 

    

11.  Saya merasa ASI saya encer/ 
cair / tidak kental. 

    

12.  Saya merasa bosan ketika 
menyusui bayi saya dalam 
waktu lama 
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Kuesioner B: Pengamatan Terhadap Orang Lain 

No. Pernyataan 

Tidak 

pernah 

Kadang-

kadang 

Sering Selalu 

1 2 3 4 

1.  Saya melihat secara langsung 
ibu menyusui 

    

2.  Saya memperhatikan iklan 
susu formula 

    

3.  Saya memperhatikan 
video/iklan menyusui 

    

4.  Saya berbincang langsung 
dengan ibu menyusui tentang 
keberhasilan menyusui 

    

5.  Keluarga saya menyusui 
bayinya       secara eksklusif 
(6 bulan penuh) 

    

6.  Keluarga saya menyusui 
bayinya hingga usia lebih 
dari 6 bulan 

    

7.   Keluarga saya memberikan 
bayinya susu formula sejak 
dini  

    

8.  Teman dekat saya menyusui 
bayinya secara eksklusif (6 
bulan penuh) 

    

9.  Teman dekat saya menyusui 
bayinya hingga usia lebih 
dari 6 bulan 

    

10.  Teman dekat saya 
memberikan bayinya susu 
formula sejak dini  

    

11.  Saya mendapatkan 
pengajaran menyusui yang 
benar  

    

12.  Ketika saya melihat orang 
lain menyusui, saya ingin 
melakukan hal yang sama 
pada bayi saya 
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Kuesioner C: Persuasi Verbal 

 

No. Pernyataan 

Tidak 

pernah 

Kadang-

kadang 

Sering Selalu 

1 2 3 4 

1.  Suami memberi nasehat pada 
saya untuk selalu memberi 
ASI kepada bayi. 

    

2.  Suami mengingatkan saya 
mengkonsumsi makanan 
bergizi untuk meningkatkan 
produksi ASI. 

    

3.  Suami mengingatkan saya 
tentang hal-hal yang dapat 
menyebabkan gangguan 
produksi ASI. 

    

4.  Suami memberi saya 
motivasi untuk selalu 
memberi ASI kepada bayi  

    

5.  Suami memperhatikan 
kondisi kesehatan saya agar 
dapat menyusui dengan baik 

    

6.  Ibu mertua saya 
menganjurkan  untuk 
memberikan  ASI  saja  tanpa  
makanan tambahan lain atau 
susu formula sampai bayi 
berusia 6 bulan 

    

7.  Teman saya menganjurkan  
untuk memberikan  ASI  saja  
tanpa  makanan tambahan 
lain atau susu formula 
sampai bayi berusia 6 bulan 

    

8.  Ibu kader menganjurkan saya 
untuk memberikan  ASI  saja  
tanpa  makanan tambahan 
lain atau susu formula 
sampai bayi berusia 6 bulan 

    

9.  Saya mendapatkan informasi 
tentang ASI dari petugas 
kesehatan di tempat saya 
bersalin 

    

10.  Petugas kesehatan sangat 
mendukung pemberian ASI 
terhadap bayi saya 

    

11.  Saya memberikan ASI sesuai     
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dengan tradisi/kebiasaan 
dalam keluarga 

 

Kuesioner  D: Kondisi Fisik dan Emosi 

No. Pernyataan 

Tidak 

pernah 

Kadang-

kadang 
Sering Selalu 

1 2 3 4 
1. Saya merasakan kelelahan setelah 

menyusui bayi saya 
    

2. Saya merasa lelah karena beban 

kerja, sehingga saya tidak ingin 

menyusui 

    

3. Saya tidak ingin menyusui karena 

payudara saya kecil 

    

4. Saya merasa puas setelah menyusui 

bayi saya  

    

5.  Saya merasa senang ketika menyusui 

bayi saya 

    

6.  Tanggungan rumah tangga saya 

banyak sehingga membuat saya stres 

    

7. Tekanan dari mertua membuat saya 

stres 
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Kuesioner Breastfeeding Self – Efficacy Scale – Short Form(BSES-SF) 

Petunjuk untuk menjawab pernyataan: 

 

1. Baca dan pahami setiap pertanyaan dengan seksama! 

2. Berilah tanda () pada kolom yang sesuai dengan perasaan ibu. 

3. Pilihan jawaban adalah : 

 STY : Sangat Tidak Yakin  

 TY : Tidak Yakin 

 KY : Kurang Yakin 

 Y : Yakin 

 SY : Sangat Yakin 

 

No.  
Daftar Pertanyaan STY TY KY Y SY 

1. Saya merasa bahwa bayi saya mendapatkan cukup 

ASI. 

     

2. Saya tetap dapat menyusui bayi saya walaupun 

banyak hal yang saya lakukan. 

     

3. Saya memberikan ASI kepada bayi saya tanpa 

tambahan susu formula. 

     

4. Saya memastikan bahwa bayi saya tidak 

mendapatkan makanan apapun selain ASI. 

     

5. Saya mampu mengelola keadaan saat menyusui 

untuk kenyamanan saya  

     

6. Saya akan tetap menyusui bayi saya bahkan saat 

bayi saya menangis. 

     

7. Saya tetap nyaman dalam menyusui saat ada 

anggota keluarga atau orang lain disekitar saya. 

     

8. Saya puas dengan pengalaman menyusui saya.      

9. Saya memberikan ASI kepada bayi saya dengan 

satu payudara sampai habis lalu beralih ke 

payudara sebelahnya. 

     

10. Saya terus menyusui bayi saya untuk memberikan 

makanan. 

     

11. Saya mampu memenuhi keinginan menyusui bayi 

saya 

     

12. Saya mengetahui tanda ketika bayi saya selesai 

menyusu. 

     

Skor Total : 

Sumber : Breastfeeding Self – Efficacy Scale – Short Form (Dennis, 2002)
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Lampiran 7 

Data Demografi Responden 

 

RESPONDEN 
USIA 
IBU 

USIA 
BAYI 

JUMLAH 
ANAK 

MENYUSUI 
ANAK KE- 

ANGGOTA 
KELUARGA STATUS AGAMA  PEKERJAAN PENDIDIKAN 

1 30 6 2 2 4 KAWIN ISLAM GURU S1 

2 27 6 3 3 5 KAWIN ISLAM PETANI SMA 

3 30 12 2 2 4 KAWIN ISLAM PETANI SMA 

4 30 12 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SMA 

5 30 9 3 3 5 KAWIN ISLAM PETANI MTS 

6 22 12 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT SMA 

7 25 6 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT S1 

8 37 8 3 3 5 KAWIN ISLAM IRT SD 

9 36 10 3 3 5 KAWIN ISLAM PETANI MTS 

10 32 7 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SMP 

11 33 8 3 3 5 KAWIN ISLAM PETANI SD 

12 40 9 5 5 7 KAWIN ISLAM PETANI SD 

13 32 7 2 2 4 KAWIN ISLAM PETANI SD 

14 23 10 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT SMP 

15 20 11 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT SMP 

16 35 9 1 1 3 KAWIN ISLAM SWASTA SMP 

17 21 11 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT SMP 

18 30 12 2 2 4 KAWIN ISLAM PETANI SMP 

19 45 9 3 3 5 KAWIN ISLAM PETANI SD 

20 24 8 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT SMP 

21 34 7 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SMP 

22 30 9 3 3 5 KAWIN ISLAM IRT SMP 
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23 34 7 4 4 6 KAWIN ISLAM PETANI SMP 

24 27 10 5 5 7 KAWIN ISLAM PETANI SMP 

25 36 11 1 1 3 KAWIN ISLAM PETANI SMP 

26 20 7 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT SMP 

27 34 7 4 4 6 KAWIN ISLAM PETANI SMP 

28 31 7 6 6 8 KAWIN ISLAM PETANI SMP 

29 40 8 4 4 6 KAWIN ISLAM IRT SMP 

30 32 10 2 2 4 KAWIN ISLAM PETANI SD 

31 40 9 2 2 4 KAWIN ISLAM PETANI SMP 

32 35 8 3 3 5 KAWIN ISLAM IRT S1 

33 33 12 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT SMP 

34 36 12 4 4 6 KAWIN ISLAM IRT SMP 

35 37 12 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SMP 

36 28 12 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SMA 

37 22 7 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT SMA 

38 33 8 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SMP 

39 26 7 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT SMA 

40 25 8 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT SMA 

41 24 7 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT SMA 

42 23 9 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT SMA 

43 21 9 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT SMA 

44 28 6 2 2 4 KAWIN ISLAM SWASTA S1 

45 33 7 2 2 4 KAWIN ISLAM TKW SMA 

46 25 7 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SMA 

47 22 7 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT SMA 

48 26 9 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SD 
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49 26 10 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SMP 

50 29 8 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT S1 

51 32 9 3 3 5 KAWIN ISLAM IRT SMA 

52 32 8 3 3 5 KAWIN ISLAM IRT SD 

53 35 10 3 3 5 KAWIN ISLAM IRT SD 

54 23 9 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT SMA 

55 25 10 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SMP 

56 24 11 3 3 5 KAWIN ISLAM IRT SMP 

57 35 10 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SMP 

58 31 5 3 3 5 KAWIN ISLAM IRT SMP 

59 31 11 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SD 

60 25 9 1 1 3 KAWIN ISLAM GURU S1 

61 36 12 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SD 

62 27 10 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SMP 

63 25 12 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SMP 

64 43 9 4 4 6 KAWIN ISLAM IRT SD 

65 36 11 4 4 6 KAWIN ISLAM IRT SD 

66 35 12 3 3 5 KAWIN ISLAM IRT SD 

67 27 8 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SMA 

68 23 12 1 3 5 KAWIN ISLAM IRT SMA 

69 39 12 4 4 6 KAWIN ISLAM IRT SMP 

70 33 12 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SMA 

71 27 10 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT SD 

72 23 12 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT SD 

73 26 12 1 1 3 KAWIN ISLAM GURU S1 

74 33 8 2 2 4 KAWIN ISLAM BIDAN D4 
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75 23 11 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SMP 

76 37 6 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SD 

77 22 9 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SD 

78 27 11 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SD 

79 36 10 3 3 5 KAWIN ISLAM IRT SD 

80 35 6 2 2 4 KAWIN ISLAM IRT SMA 

81 32 10 2 2 4 KAWIN ISLAM SWASTA SD 

82 33 12 4 4 6 KAWIN ISLAM IRT SD 

83 37 8 3 3 5 KAWIN ISLAM IRT SMA 

84 21 7 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT SMA 

85 24 10 1 1 3 KAWIN ISLAM IRT SD 

86 28 11 2 2 3 KAWIN ISLAM IRT SMP 
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Lampiran 8 

Rekapitulasi Data Khusus Responden  

No. Kuesioner A Kuesioner B Kuesioner C Kuesioner D BSES-SF 

1.  baik baik kurang baik Tinggi 

2.  baik baik kurang baik Tinggi 

3.  kurang kurang cukup baik Sedang 

4.  baik baik kurang baik Tinggi 

5.  kurang baik cukup baik Tinggi 

6.  baik baik cukup baik Tinggi 

7.  baik baik cukup baik Tinggi 

8.  kurang kurang baik kurang sangat rendah 

9.  baik baik cukup baik Tinggi 

10.  baik baik kurang baik Tinggi 

11.  baik baik cukup baik Tinggi 

12.  kurang kurang cukup kurang Rendah 

13.  kurang baik cukup baik Tinggi 

14.  baik kurang cukup baik Sedang 

15.  baik baik cukup baik Tinggi 

16.  kurang kurang cukup kurang sangat rendah 

17.  baik baik cukup baik Tinggi 

18.  baik baik kurang baik Tinggi 

19.  baik baik kurang baik Tinggi 

20.  kurang baik cukup baik Tinggi 

21.  baik baik cukup baik Tinggi 

22.  baik baik kurang baik Tinggi 

23.  baik baik kurang baik Tinggi 

24.  baik baik cukup baik Tinggi 

25.  kurang kurang baik kurang sangat rendah 

26.  kurang kurang cukup baik Rendah 

27.  baik baik cukup baik Tinggi 

28.  kurang baik cukup kurang Rendah 

29.  baik baik cukup baik Tinggi 

30.  kurang baik cukup baik Tinggi 

31.  baik baik kurang baik Tinggi 

32.  baik kurang cukup kurang Sedang 

33.  baik kurang cukup kurang Tinggi 

34.  kurang kurang cukup baik Tinggi 

35.  kurang baik cukup baik Tinggi 

36.  kurang baik cukup baik Tinggi 

37.  kurang kurang baik kurang sangat rendah 

38.  baik baik cukup baik Tinggi 

39.  kurang kurang baik kurang sangat rendah 

40.  kurang kurang cukup kurang Sedang 

41.  baik baik cukup baik Sedang 

42.  baik baik kurang baik Tinggi 

43.  kurang kurang cukup baik Rendah 

44.  baik baik kurang baik Tinggi 

45.  kurang kurang baik kurang Rendah 

46.  baik kurang kurang baik Tinggi 

47.  kurang kurang cukup baik Tinggi 
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48.  baik baik cukup baik Tinggi 

49.  baik baik kurang baik Tinggi 

50.  kurang kurang cukup baik Rendah 

51.  baik baik kurang baik Tinggi 

52.  baik kurang cukup kurang Sedang 

53.  kurang kurang kurang baik Tinggi 

54.  kurang kurang cukup kurang Sedang 

55.  baik baik cukup baik Tinggi 

56.  baik kurang kurang kurang Tinggi 

57.  kurang baik cukup baik Tinggi 

58.  kurang baik kurang kurang Tinggi 

59.  baik kurang cukup baik Tinggi 

60.  kurang kurang kurang baik Tinggi 

61.  baik kurang cukup baik Sedang 

62.  kurang kurang cukup kurang sangat rendah 

63.  baik kurang kurang baik Tinggi 

64.  kurang kurang kurang baik Tinggi 

65.  baik kurang cukup baik Tinggi 

66.  baik baik cukup baik Tinggi 

67.  baik kurang cukup baik Sedang 

68.  baik kurang cukup kurang Sedang 

69.  kurang kurang cukup kurang sangat rendah 

70.  kurang baik kurang baik Tinggi 

71.  baik baik cukup baik Tinggi 

72.  kurang baik kurang baik Tinggi 

73.  kurang kurang cukup kurang sangat rendah 

74.  baik baik cukup kurang Sedang 

75.  kurang kurang baik kurang Rendah 

76.  kurang kurang cukup kurang sangat rendah 

77.  kurang kurang cukup baik Tinggi 

78.  kurang kurang cukup kurang sangat rendah 

79.  kurang baik cukup baik Tinggi 

80.  kurang kurang baik baik Sedang 

81.  baik kurang cukup baik Tinggi 

82.  kurang kurang cukup baik Sedang 

83.  kurang kurang cukup baik Rendah 

84.  kurang kurang kurang baik Tinggi 

85.  kurang kurang kurang kurang Tinggi 

86.  kurang baik kurang kurang Tinggi 
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Lampiran 9 

Rekapitulasi Kuesioner Pengalaman Menyusui 

 

Statistics 

Pengalaman Menyusui   

N 
Valid 86 

Missing 0 

Mean 1.5000 

Median 1.5000 

Std. Deviation .50293 

Range 1.00 

Minimum 1.00 

Maximum 2.00 

 

 

Pengalaman Menyusui 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

baik 43 50.0 50.0 50.0 

kurang 43 50.0 50.0 100.0 

Total 86 100.0 100.0  
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Lampiran 10 

Rekapitulasi Kuesioner Pengamatan terhadap Orang Lain 

 

Statistics 

Pengamatan terhadap orang lain   

N 
Valid 86 

Missing 0 

Mean 1.5000 

Median 1.5000 

Std. Deviation .50293 

Range 1.00 

Minimum 1.00 

Maximum 2.00 

 

 

Pengamatan terhadap orang lain 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

baik 43 50.0 50.0 50.0 

kurang 43 50.0 50.0 100.0 

Total 86 100.0 100.0  
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Lampiran 11 

Rekapitulasi Kuesioner Persuasi Verbal  

 

Statistics 

Persuasi Verbal   

N 
Valid 86 

Missing 0 

Mean 2.2093 

Median 2.0000 

Std. Deviation .57632 

Range 2.00 

Minimum 1.00 

Maximum 3.00 

 

 

Persuasi Verbal 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

baik 7 8.1 8.1 8.1 

cukup 54 62.8 62.8 70.9 

kurang 25 29.1 29.1 100.0 

Total 86 100.0 100.0  
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Lampiran 12  

Rekapitulasi Kuesioner Kondisi Fisik dan Emosi 

 

Statistics 

Kondisi fisik dan emosi   

N 
Valid 86 

Missing 0 

Mean 1.2907 

Median 1.0000 

Std. Deviation .45675 

Range 1.00 

Minimum 1.00 

Maximum 2.00 

 

 

Kondisi fisik dan emosi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

baik 61 70.9 70.9 70.9 

kurang 25 29.1 29.1 100.0 

Total 86 100.0 100.0  
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Lampiran 13  

Rekapitulasi Kuesioner BSES-SF 

 

 

 

BSES-EF 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tinggi 55 64.0 64.0 64.0 

sedang 13 15.1 15.1 79.1 

rendah 8 9.3 9.3 88.4 

sangat rendah 10 11.6 11.6 100.0 

Total 86 100.0 100.0  

 

  

Statistics 

BSES-EF   

N 
Valid 86 

Missing 0 

Mean 1.6860 

Median 1.0000 

Std. Deviation 1.05453 

Range 3.00 

Minimum 1.00 

Maximum 4.00 
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Lampiran 14 

Uji Deviance penggunaan ujI regresi logistik 

Goodness-of-Fit 

 Chi-Square df Sig. 

Pearson 22.635 43 .996 

Deviance 26.994 43 .973 

Link function: Logit.  

  

Hipotesis yang digunakan: 

𝐻0 : Model regresi logit ordinal sesuai  dan 𝐻1 : Model regresi logit ordinal tidak 

sesuai. Diketahui nilai Deviance sebesar 26,994 dengan derajat bebas 35. Kriteria 

pengujiannya adalah tolak 𝐻0 jika D >𝜒(0,05;35)
2 = 49,8 atau tolak 𝐻0  bila nilai 

signifikansinya kurang dari (α = 0,05). nilai signifikansi uji deviance pada tabel diatas 

sebesar 0,973 lebih besar dari (α = 0,05), sehingga diperoleh keputusan Terima 𝐻0 . 

kesimpulannya model logit ordinal sesuai.  
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Lampiran 15 

Uji multivariat regresi logistik ordinal 

 

Parameter Estimates 

  

Estimate Std. Error Wald df Sig. 

95% Confidence Interval 

  Lower Bound Upper Bound 

Threshold [BSES_EF = 1,00j 16.865 .866 379.682 1 .000 15.169 18.562 

[BSES_EF = 2,00j 19.081 .644 877.814 1 .000 17.819 20.343 

[BSES_EF = 3,00j 20.740 .573 1.311E3 1 .000 19.618 21.863 

Location [Pengalaman_menyusu

si=1,00j 
-1.954 .711 7.564 1 .006 -3.347 -.562 

[Pengalaman_menyusu

si=2,00j 
0a . . 0 . . . 

[Pengamatan_thd_oran

g_lain=1,00j 
-2.564 .807 10.108 1 .001 -4.145 -.984 

[Pengamatan_thd_oran

g_lain=2,00j 
0a . . 0 . . . 

[Persuasi_verbal=1,00j 21.412 .917 545.690 1 .000 19.615 23.208 

[Persuasi_verbal=2,00j 20.920 .000 . 1 . 20.920 20.920 

[Persuasi_verbal=3,00j 0a . . 0 . . . 

[Kondisi_fisik_dan_emo

si=1,00j 
-2.883 .744 15.022 1 .000 -4.341 -1.425 

[Kondisi_fisik_dan_emo

si=2,00j 
0a . . 0 . . . 

Link function: Logit.        

a. This parameter is set to zero because it is redundant.      
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Lampiran 16 

Uji Validitas Realibilitas Kuesioner Pengalaman Menyusui 

 
 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.870 12 
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Lampiran 17 

Uji Validitas Realibilitas Kuesioner Pengamatan terhadap Orang Lain 

 

 

 

 

  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.864 12 
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Lampiran 18 

Uji Validitas Realibilitas Kuesioner Persuasi Verbal 

  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.868 11 
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Lampiran 19  

Uji Validitas Realibilitas Kuesioner Kondisi Fisik dan Emosi 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.885 7 
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Lampiran 20 

Uji Validitas Realibilitas Kuesioner BSES-SF 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.908 12 
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