
  BAB  I 
PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tumbuh kembang anak dapat dicapai secara optimal melalui  empat hal 

penting yaitu memberikan air susu ibu kepada bayi segera dalam waktu 30 

menit setelah bayi lahir, memberikan hanya air susu ibu (ASI) saja atau 

pemberian ASI secara eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan, 

memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sejak bayi berusia 6 

bulan sampai 24 bulan, dan meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 

24 bulan atau lebih (WHO/UNICEF, 2009). Berkaitan dengan hal tersebut, 

Undang-undang tentang Kesehatan No. 23/1992 pasal 17 ayat (2) yang 

mengatur penyelenggaraan kesehatan anak, menyebutkan peningkatan 

kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, masa bayi, masa balita, 

usia prasekolah dan usia sekolah (UU Kesehatan RI No. 23 Tahun 1992, pasal 

17 (Soetjiningsih, 1995). 

Tumbuh kembang anak membutuhkan makanan sebagai kebutuhan 

terpenting. Kebutuhan anak berbeda dengan kebutuhan orang dewasa, karena 

makanan dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan (Soetjiningsih, 

1995). Anak di masa balita sedang mengalami proses pertumbuhan yang 

sangat pesat sehingga memerlukan zat- zat makanan yang relatif lebih banyak 

dengan kualitas yang lebih tinggi. Hasil pertumbuhan menjadi dewasa, sangat 

tergantung dari kondisi gizi dan kesehatan sewaktu masa balita. Gizi kurang 

atau gizi buruk pada bayi dan anak- anak terutama pada umur kurang dari 5 

tahun dapat berakibat terganggunya pertumbuhan jasmani dan kecerdasan 

otak (Sediaoetama, 1996). 

 
 

1 
 



 

Pada masa bayi, ASI merupakan makanan terbaik dan utama karena 

mempunyai kandungan zat kekebalan yang sangat diperlukan untuk 

melindungi bayi dari berbagai penyakit terutama penyakit infeksi. Seiring 

pertumbuhan bayi, maka bertambah pula kebutuhan gizinya, oleh karena itu 

sejak usia 6 bulan, bayi mulai diberi MP- ASI (Santoso, 2005). Pemberian 

makanan yang terlalu dini, terlalu sering dan terlalu banyak dapat 

menyebabkan anak akan lama kenyang, sehingga frekuensi menyusui 

berkurang, akibatnya produksi ASI berkurang, padahal makanan sapihan yang 

diberikan tidak sebaik ASI (Susanto, 2003). Makanan dan pengetahuan 

pemberian MP-ASI yang tidak cukup serta penyakit pada masa penyapihan 

menyebabkan anak tidak dapat tumbuh dengan baik. Hal ini terlihat pada Kartu 

Menuju Sehat (KMS) dimana kenaikan berat badan yang tidak memuaskan 

bahkan penurunan berat badan (Muis, 2002). 

Periode pemberian MP ASI tergantung sepenuhnya pada perawatan 

dan pemberian makanan oleh ibunya. Pengetahuan dan sikap ibu sangat 

berperan dalam asupan makan bayi dan anak, sebab pengetahuan tentang 

MP- ASI dan sikap yang baik terhadap pemberian MP- ASI akan menyebabkan 

seseorang mampu menyusun menu yang baik untuk dikonsumsi oleh anak. 

Semakin baik pengetahuan gizi seseorang maka akan semakin 

memperhitungkan jenis dan jumlah makanan yang diperolehnya untuk 

dikonsumsi. Ibu dengan pengetahuan tentang MP ASI yang rendah seringkali 

memberikan makanan seadanya untuk anak yang tidak memenuhi kebutuhan 

gizi anak. Ketidaktahuan juga dapat menyebabkan kesalahan pemilihan dan 

pengolahan makanan, meskipun bahan makanan tersedia (Sediaoetama, 

2000).  



 

Upaya peningkatan status kesehatan dan gizi bayi atau anak melalui 

perbaikan pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pemberian MP-ASI 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya perbaikan gizi 

secara menyeluruh. Upaya perbaikan pengetahuan ini dapat dilakukan melalui 

penyuluhan-penyuluhan. Pemberian penyuluhan sebulan sekali pada waktu 

pelaksanaan posyandu sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu 

tentang MP-ASI sekaligus sebagai pembelajaran pembuatan MP-ASI (Depkes, 

2000).  

 Penyuluhan MP-ASI di Posyandu membutuhkan media agar 

penyampaian informasi mudah diterima oleh para ibu. Pemilihan ibu sebagai 

subyek dalam penyuluhan MP-ASI karena ibu sangat berperan dalam 

pengaturan menu di dalam rumah tangga. Media dibutuhkan untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi dalam penyuluhan atau pelatihan yaitu efektivitas 

penyampaian informasi. Media dibutuhkan untuk mengembangkan informasi 

dalam upaya mendukung program penyuluhan, pelatihan dan pemahaman di 

masyarakat. Proses pengembangan media, baik untuk kepentingan penyuluh, 

atau alat bantu pembelajaran, dimulai dari beberapa tahap yang sistematis, 

sebelum akhirnya diproduksi (Notoatmodjo, 2003) 

Media dalam penyuluhan kesehatan dapat diartikan sebagai alat bantu 

untuk promosi kesehatan untuk memperlancar komunikasi dan penyebarluasan 

informasi. Media Booklet dipilih sebagai media penyuluhan karena mampu 

menyebarkan informasi dalam waktu relatif singkat. Bentuk fisiknya 

menyerupai buku yang tipis dan lengkap informasinya, yang memudahkan 

media tersebut untuk dibawa. Apabila dibandingkan dengan Leflat yang berupa 

lembaran yang dilipat yang berisi informasi kesehatan memungkinkan mudah 

rusak dan hilang karena bentuknya yang hanya lembaran kertas yang dilipat. 



 

Kelemahan media booklet adalah tidak bisa dipahami langsung oleh peserta 

karena membutuhkan bantuan penyuluh untuk interpretasi yang lebih lengkap 

(Satmoko dan Astuti, 2006). 

Berbagai penelitian terdahulu tentang penyuluhan dan MP-ASI yaitu 

Zulkarnaeni (2003) meneliti tentang Pengaruh Pendidikan Gizi Terhadap 

Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Ibu Keluarga Mandiri Sadar Gizi 

di Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh 

pendidikan gizi terhadap peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu 

keluarga mandiri sadar gizi. Penelitian serupa dilakukan oleh Saragih (2010) 

mengenai pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan dan sikap ibu tentang 

makanan sehat dan seimbang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

ada pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan ibu dan 

perubahan sikap ibu tentang makanan sehat dan gizi seimbang dengan 

metode ceramah dan pembagian leaflet. Penelitian lainnya oleh Mintarsih 

(2007) mengenai pendidikan kesehatan menggunakan booklet dan poster 

dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja tentang kesehatan 

reproduksi di Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

pendidikan kesehatan menggunakan booklet dan poster dapat meningkatkan 

pengetahuan dan sikap remaja terhadap kesehatan reproduksi. 

Hasil observasi di Kelurahan Luwang Kecamatan Gatak Kabupaten 

Sukoharjo pada tahun 2010 menunjukkan bahwa di Kelurahan Luwang tidak 

pernah memperoleh penyuluhan tentang makanan pendamping ASI satu tahun 

trakhir ini oleh petugas kesehatan maupun oleh kader-kader posyandu. Selain 

itu dari data bidan desa tahun 2012 di Kelurahan Luwang  juga terdapat 

beberapa balita usia 6-24 bulan yang memiliki gizi buruk sebanyak 4 orang 

3,8% dari jumlah populasi 105 anak usia 6-24 bulan. Penyuluhan tentang MP 



 

ASI perlu diberikan kepada orang tua balita untuk menambah pengetahuan, 

merangsang atau memperoleh keyakinan, sikap, atau perilaku peserta 

penyuluhan. Oleh karena itu perlu adanya penyuluhan tentang MP ASI kepada 

orang tua balita di Kelurahan Luwang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. 

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang diteliti 

dirumuskan sebagai berikut: apakah ada peningkatan pengetahuan ibu tentang 

MP ASI sesudah diberi penyuluhan dengan media booklet di Kelurahan 

Luwang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui peningkatan pengetahuan ibu tentang MP-ASI sesudah 

diberi penyuluhan dengan media booklet di Kelurahan Luwang Kecamatan 

Gatak Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan pengetahuan ibu tentang MP ASI sebelum diberi 

penyuluhan dengan media booklet 

b. Mendeskripsikan pengetahuan ibu tentang MP ASI sesudah diberi 

penyuluhan dengan media booklet 

c. Menganalisis peningkatan pengetahuan ibu tentang MP ASI sesudah 

diberi penyuluhan dengan media booklet di Kelurahan Luwang 

Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo 

 

 

 



 

D. Manfaat Penelitian. 

Hasil penelitian diharapkan  dapat dipergunakan sebagai berikut: 

1. Bagi Institusi Terkait (Puskesmas Gatak) 

Sebagai bahan masukan untuk menentukan program penyuluhan yang 

tepat kepada masyarakat terutama dalam penggunaan media penyuluhan. 

2. Bagi Ibu Balita 

Menambah pengetahuan mengenai arti penting pemberian MP ASI pada 

balita. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada peningkatan  

pengetahuan ibu tentang MP ASI sesudah diberi penyuluhan dengan media 

booklet di Kelurahan Luwang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. 


