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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan support system 
keluarga dengan sikap ibu dalam pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja 
Puskesmas Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif 
dengan pendekatan  cross sectional. Populasi penelitian adalah semua ibu yang 
mempunyai bayi berumur 0-6 bulan yang bertempat tinggal diwilayah kerja 
Puskesmas Sukoharjo yang berjumah 613 pada bulan Maret 2012 dan sample 
penelitian ditentukan sebanyak 86 ibu dengan teknik proporsional random 
sampling. Instrument penelitian berupa kuesioner support system keluarga dan 
kuesioner sikap ibu. Teknik analisis uji adalah Chi Square. Hasil penelitian ini 
menunjukkan: (1) support system  keluarga dalam pemberian ASI eksklusif  di 
Wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo adalah tidak mendukung sebesar 56%, dan 
yang mendukung sebesar 43%, (2) sikap ibu dalam pemberian ASI eksklusif  di 
Wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo adalah cukup sebesar 55%, kurang sebesar 
30%, dan baik sebesar 15%, dan (3) terdapat hubungan support system keluarga 
dengan sikap ibu dalam pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas 
Sukoharjo. 

 
Kata kunci: support sytem  keluarga, sikap ibu, pemberian ASI Ekslusif. 
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Abstract 
 

The objective of this research is to know the association between family 
support system and mother’s attitude in giving exclusive breastfeeding in 
PUSKESMAS Sukoharjo. The type of this research is descriptive qualitative 
research with cross sectional approach. The population of the research is 613 
mothers with 0-6 months of baby who live in working area of PUSKESEMAS 
Sukoharjo on March 2012 with the 86 mothers as the research sample using 
proportional random sampling technique. The research instruments are 
questioner of family support system and mother’s attitude. the technique of data 
analysis is Chi Square. The result of the research are (1) there are 56% family 
does not do the family support system of giving breastfeeding in Working area of 
PUSKESMAS Sukoharjo, and there are 43% of family that support the exclusive 
breastfeeding, (2) the mother’s attitude of giving exclusive breastfeeding is 55% 
fair, and 30% less, and 15% good, and (3) there is an association between family 
support system with the mother’s attitude of giving the exclusive breastfeeding in 
working area of PUSKESMAS Sukoharjo. 
 
Keyword: family support system, mother’s attitude, Exclusive breastfeeding. 
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PENDAHULUAN 
Menyusui merupakan proses 

fisiologis, tidak ada hal yang lebih 
bernilai dalam kehidupan seorang 
anak selain memperoleh nutrisi yang 
berkualitas sejak awal kehidupan. 
Pemberian ASI (Air Susu Ibu) 
merupakan nutrisi ideal untuk 
menunjang kesehatan, pertumbuhan 
dan perkembangan bayi secara 
optimal. Salah satu upaya untuk 
meningkatkan status gizi bayi adalah 
dengan memberikan ASI secara 
eksklusif. World Health Organization 
(WHO) merekomendasikan 
pemberian ASI eksklusif sekurang-
kurangnya selama 6 bulan pertama 
kehidupan dan dilanjutkan dengan 
makanan pendamping sampai usia 2 
tahun rekomendasi serupa juga 
didukung oleh American Academy of 
Pediatrics (AAP), Academy of 
Breasfeeding Medicine demikian 
pula oleh Ikatan Dokter Anak 
Indonesia (IDAI) (Suradi et al, 2010).  

Di dalam rencana 
pembangunan kesehatan menuju 
Indonesia sehat 2010, sasaran 
program yang ingin dicapai adalah 
meningkatkan sekurang-kurangnya 
80% dari ibu menyusui dapat 
memberikan ASI secara eksklusif 
kepada bayinya. Meskipun 
Departemen Kesehatan 
menganjurkan agar bayi menerima 
ASI saja selama 6 bulan pertama 
kehidupanya, hanya 18% dari bayi 
yang menerima ASI saja pada umur 
4-5 bulan. Secara keseluruhan 32% 
dari bayi dibawah 6 bulan menerima 
ASI eksklusif (PBS & Macro 
Internasional dalam jurnal Hermina 
& Afriansyah, 2010). Data Survei 
Demografi dan Kesehatan Indonesia 
1997-2007 memperlihatkan 
terjadinya penurunan prevalensi ASI 
eksklusif dari 40,2% pada tahun 
1997 menjadi 39,5% dan 32% pada 
tahun 2003 dan 2007 (Fikawati dan 
Syafiq, 2010). 

Berdasarkan data yang 
diperoleh dari profil kesehatan/kota 
di Jawa Tengah tahun 2006 
menunjukkan cakupan pemberian 
ASI eksklusif hanya sekitar 28,08% 
terjadi sedikit peningkatan bila 
dibanding dengan tahun 2005 yang 
mencapai 27,49%. Angka ini 
dirasakan masih sangat rendah bila 
dibandingkan target pencapaian ASI 
eksklusif tahun 2007 sebesar 65% 
dan target tahun 2010 sebesar 80%. 

Berdasarkan data yang 
diperoleh dari Dinas Kesehatan 
Sukoharjo pada tahun 2010 cakupan 
pemberian ASI eksklusif sebesar 
64,58% sedangkan pada tahun 2011 
cakupan pemberian ASI eksklusif 
terjadi penurunan mencapai 55,00%. 
Hal ini menunjukkan pencapaian 
pemberian ASI eksklusif di 
Kabupaten Sukoharjo belum 
mencapai target nasional yaitu 
sebesar 80%. 

Data yang diperoleh peneliti 
dari Puskesmas Sukoharjo tentang 
pemberian ASI eksklusif selama 1 
tahun dari bulan Januari-Desember 
2011 adalah pada umur 1 bulan 
sebanyak 15,04%, umur 2 bulan 
sebanyak 11,06%, umur 3 bulan 
sebanyak 7,92%, umur 4 bulan 
sebanyak 38,51%, umur 5 bulan 
sebanyak 4,64%, dan umur 6 bulan 
sebanyak 3,21%, sehingga total 
pemberian ASI umur 0-6 bulan 
sebanyak 46,59%. 

Berdasarkan studi 
pendahuluan di Puskesmas 
Sukoharjo terdapat 14 wilayah desa, 
presentase ibu memberikan ASI 
eksklusif umur 0-6 bulan sampai 
pada bulan Maret 2012 adalah 
sebanyak 225 bayi dari 613 bayi 
dengan presentase 41,60% dengan 
demikin disimpulkan bahwa 
pemberian ASI eksklusif pada umur 
0-6 bulan dirasakan masih sangat 
rendah dari target nasional yang 
seharusnya 80% pada tahun 2012.  
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Menurut petugas di 
Puskesmas Sukoharjo kendala yang 
sering ditemukan dalam pemberian 
ASI secara eksklusif diantaranya ASI 
yang keluar sedikit, ibu yang 
bekerja, ibu yang melahirkan di 
Rumah Sakit dengan caesar 
biasanya bayi akan mendapat susu 
formula, kurang dukungan dari pihak 
keluarga baik suami atau anggota 
keluarga yang lain yang tinggal 
dalam satu rumah, karena budaya 
atau kebiasaan misalnya bayi rewel 
diberi makan bukan ASI seperti susu 
formula, bubur bayi, madu, larutan 
gula dan pisang kepada bayi, 
dengan alasan bayi belum kenyang 
bila hanya diberikan ASI saja, hal ini 
disebabkan karena keluarga kurang 
pemahaman tentang ASI eksklusif. 

Berdasarkan wawancara 
dengan 5 ibu menyusui yang berada 
diwilayah tersebut mengemukakan 
bahwa 3 ibu yang bekerja hanya 
memberikan ASI eksklusif sampai 3 
bulan saja, dikarenakan ibu hanya 
mendapat cuti selama 3 bulan. 
Sedangkan 2 ibu yang tidak bekerja 
mengemukakan bahwa awal 
mulanya hanya coba-coba untuk 
memberikan susu formula pada usia 
4 dan 5 bulan. Selain itu 4 dari 5 ibu 
tersebut mengatakan bahwa kurang 
mendapatkan perhatian, semangat, 
dorongan dan informasi dari 
keluarga terutama suami bilamana 
ibu mengalami masalah-masalah 
sehubungan memberikan ASI. 
Selain beberapa masalah diatas ibu 
tidak memiliki sikap yang positif 
dalam rangka memberikan ASI 
eksklusif, sehingga saat 
permasalahan sehubungan dengan 
pemberian ASI muncul, ibu lebih 
memilih susu formula untuk jalan 
keluarnya. 

Wawancara juga dilakukan 
kepada keluaraga, 4 dari 5 keluraga 
mengatakan bahwa kurang begitu 
memahami tentang manfaat 

pemberian ASI eksklusif, selain itu 
pada umumnya masyarakat disana 
memiliki kebiasaan memberikan 
susu formula/makanan tambahan 
kepada bayi dengan alasan supaya 
bayi tidak rewel dan pertumbuhan 
bayi akan cepat. 

Dukungan keluarga dalam hal 
memberi motivasi dalam pemberian 
ASI eksklusif adalah hal yang sangat 
penting dalam menunjang 
pemenuhan kebutuhan fisik bayi 
terutama untuk pemenuhan gizi dan 
tumbuh kembang si bayi. 
Berdasarkan uraian diatas, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang “Hubungan 
Support System Keluarga dengan 
Sikap Ibu dalam Pemberian ASI 
Eksklusif di Wilayah Kerja 
Puskesmas Sukoharjo”. 

Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan support 
system keluarga dengan sikap ibu 
dalam pemberian ASI eksklusif di 
wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo. 

 
LANDASAN TEORI 
 
Support System Keluarga 

 
System/sistem didefinisikan 

sebagai suatu unit kesatuan yang 
diarahkan pada suatu tujuan 
tertentu, dibentuk dari suatu bagian-
bagian yang saling  berinteraksi dan 
saling ketergantungan antara satu 
dengan yang lainya dan biasanya 
dapat bertahan dalam jangka waktu 
yang ditentukan. Support system 
atau sistem dukungan merupakan 
suatu hubungan sebagai wujud 
kepedulian dan perhatian dari 
sekelompok orang yang mana dapat 
memberikan motivasi kepada 
anggota yang lainya agar bisa 
mengerjakan segala sesuatu secara 
optimal. (Friedman, 2010 & 
Andarmoyo, 2012). 
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Keluarga adalah unit terkecil 
dari masyarakat, yang terdiri dari 
dua orang/lebih atas ikatan 
perkawinan, pertalian 
darah/adopsi/kesepakatan bersama 
yang tinggal dalam satu atap rumah 
dibawah asuhan kepala rumah 
tangga, dimana semuanya saling 
berinteraksi satu dengan yang 
lainnya dan setiap anggota keluarga 
memiliki peran masing-masing serta 
memiliki ikatan emosional. Keluarga 
bertujuan untuk menciptakan dan 
mempertahankan budaya, 
meningkatkan perkembangan fisik, 
mental, emosional dan sosial dari 
tiap anggota kelurga (Setiadi, 2008 
& Andarwoyo, 2012). 

Menurut Kane dalam 
Friedman, (2010) mendefinisikan 
dukungan keluarga sebagai suatu 
proses hubungan antara keluarga. 
Dukungan keluarga mengacu pada 
dukungan-dukungan yang 
dipandang oleh keluarga sebagai 
sesuatu yang dapat dilakukan untuk 
keluarga itu. Dukungan bisa/tidak 
digunakan, tetapi anggota keluarga 
memandang bahwa orang yang 
bersifat mendukung selalu siap 
memberikan pertolongan dan 
bantuan jika diperlukan. Dukungan 
keluarga dapat berupa dukungan 
internal seperti dukungan dari 
suami/istri atau dukungan dari 
saudara kandung dan dukungan 
eksternal seperti dukungan dari 
sosial atau keluarga besar 
(Friedman, 2010). Contoh praktis 
dukungan yang diberikan suami 
kepada istrinya antara lain 
mencarikan informasi tentang 
manfaat pemberian ASI eksklusif, 
memberikan masukan kepada ibu 
untuk makan makanan yang bergisi 
supaya ASInya lancar, menyediakan 
fasilitas untuk menyimpan ASI ketika 
ibu harus bekerja, dll (Roesli, 2001). 

Dukungan sosial adalah 
suatu keadaan yang bermanfaat 

bagi individu yang diperoleh dari 
orang lain yang dapat dipercaya, 
sehingga seseorang akan tahu 
bahwa ada orang lain yang 
memperhatikan, menghargai dan 
mencintai (Cohen & Syne dalam 
Setiadi 2008). Dukungan sosial akan 
semakin dibutuhkan pada saat 
seseorang sedang menghadapi 
masalah, disinilah peran anggota 
kelurga diperlukan untuk menjalani 
masa-masa sulit (Efendi & 
Makhfudli, 2009). 

Menurut Friedman (2010) 
menerangkan bahwa dalam 
keluarga memiliki fungsi supportif 
diantaranya adalah: 1) Dukungan 
informasional (keluarga berfungsi 
sebagai sebuah kolektor/pencari dan 
deseminator/penyebar informasi 
tentang dunia). 2) Dukungan 
penilaian (keluarga bertindak 
sebagai sebuah penilaian umpan 
balik, membimbing dan 
mempengaruhi pemecahan masalah 
dan sebagai sumber validator 
identitas anggota keluarganya). 3) 
Dukungan instrumental (keluarga 
merupakan sumber pertolongan 
praktis dan konkrit). 4) sebagai 
dukungan emosional (keluarga 
sebagai tempat yang aman dan 
damai untuk istirahat dan pemulihan 
serta membantu penguasaan 
terhadap emosi). 

Dukungan keluarga dari 
sekitar ibu mempunyai peran yang 
besar terhadap keberhasilan 
menyusui. Dukungan itu berasal dari 
lingkungan disekitar ibu selain 
suami, juga ada keluarga misalnya 
nenek dan keluarga lain yang sudah 
mempunyai pengalaman menyusui, 
peran nenek biasanya yang lebih 
dominan terhadap ibu. Dukungan 
suami/keluarga yang bagus akan 
senantiasa mendukung ibu dalam 
menumbuhkan sikap yang positif 
dalam pemberian ASI (Suradi et al, 
2010). 
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Sikap  

Sikap adalah merupakan 
reaksi atau respon seseorang yang 
masih tertutup terhadap suatu 
stimulus atau objek tertentu yang 
sudah melibatkan faktor pendapat 
dan emosi yang bersangkutan 
(senang-tidak senang, setuju-tidak 
setuju, baik-tidak baik, dan 
sebagainya (Notoatmodjo, 2007). 

Sedangkan menurut Niven 
(2002), 3 komponen yang 
membentuk sikap adalah: 1). 
Komponen afektif, komponen ini 
berhubungan dengan perasaan dan 
emosi tentang seseorang atau 
sesuatu. 2). Komponen kognitif, 
sikap tentunya mengandung 
pemikiran atau kepercayaan tentang 
seseorang atau sesuatu obyek. 3). 
Komponen perilaku, sikap terbentuk 
dari perilaku seseorang dan 
perilakunya sendiri. 

Tingkatan sikap menurut 
Notoatmodjo (2007) antara lain: 1). 
Menerima (receiving), menerima 
diartikan bahwa orang mau 
mmemperhatikan stimulus yang 
diberikan. 2). Merespon 
(responding), memberikan jawaban 
apabila ditanya, mengerjakan dan 
menyelesaikan tugas yang diberikan 
adalah suatu indikasi dari sikap. 
Karena dengan suatu usaha untuk 
menjawab pertanyaan atau 
mengerjakan tugas yang diberikan, 
terlepas dari pekerjaan itu benar 
atau salah adalah berarti bahwa 
orang menerima ide tersebut. 3). 
Menghargai (valuing), mengajak 
orang lain untuk mengerjakan atau 
mendiskusikan suatu masalah 
adalah suatu indikasi sikap tingkat 
tiga. 4). Bertanggung jawab 
(responsible), bertanggung jawab 
atas segala sesuatu yang telah 
dipilihnya dengan segala resiko 
merupakan sikap yang paling tinggi. 

Menurut Azwar dalam 
Wawan dan Dewi (2011), ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi 
pembentukan sikap manusia 
diantaranya adalah pengalaman 
pribadi, pengaruh orang lain, 
pengaruh kebudayaan, media masa, 
lembaga pendidikan, agama, dan 
pengaruh faktor emosional. 
 
ASI Eksklusif 

ASI (Air Susu Ibu) adalah 
sumber nutrisi/makanan utama yang 
dibutuhkan untuk bayi yang disekresi 
oleh kedua belah kelenjar payudara 
ibu. ASI mengandung gizi terbaik 
bagi bayi karena ASI mengandung 
lemak, karbohidrat, protein dan 
mineral. Komposisi zat- zat gizi di 
dalamnya secara optimal mampu 
menjamin pertumbuhan tubuh bayi. 
Selain itu, kualitas zat gizinya juga 
terbaik karena mudah diserap dan 
dicerna oleh usus bayi (Widjaja, 
2002 dan Suradi et al, 2010). 

ASI Eksklusif adalah 
pemberian ASI sedini mungkin 
setelah persalinan, diberikan tanpa 
jadwal, bayi hanya diberikan ASI 
saja tanpa diberikan tambahan 
minum dan makanan lain (termasuk 
air jeruk, madu, air gula, pisang, 
bubur susu, dan biskuit) sampai bayi 
berumur 6 bulan (Roesli, 2005 dan 
Jannah, 2011). World Health 
Organization (WHO) 
merekomendasikan pemberian ASI 
eksklusif sekurang-kurangnya 
selama 6 bulan pertama kehidupan 
dan dilanjutkan dengan makanan 
pendamping sampai usia 2 tahun 
(Suradi et al, 2010). 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi komposisi ASI  
adalah stadium laktasi, ras, keadaan 
nutrisi dan diit ibu. ASI menurut 
stadium laktasi antara lain kolostrum 
merupakan cairan yang pertama kali 
disekresi oleh kelenjar payudara, air 
susu masa peralihan merupakan 
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peralihan dari kolostrum sampai 
menjadi ASI yang matur dan air susu 
matur merupakan ASI yang disekresi 
pada hari ke 10 dan seterusnya 
(Nugroho, 2011). 

Faktor penghambat produksi 
ASI antara lain: ibu dalam keadaan 
cemas, ibu terlalu kuatir ASI-nya 
tidak cukup, rasa sakit saat 
menyusui, suami/keluarga tidak 
mendukung. Sedangkan faktor yang 
memperlancar produksi ASI antara 
lain: bila melihat bayi, memikirkan 
bayinya dengan penuh kasih 
sayang, ibu dalam keadaan tenang, 
dan mendapat dukungan dari 
keluarga (Roesli, 2001) 

Pemberian ASI eksklusif 
dipngaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya adalah : tingkat 
pendidikan dan pengetahuan ibu, 
kesehatan ibu, kesehatan bayi, 
status pekerjaan ibu, tingkat 
pendapatan keluarga, dukungan 
keluarga dan petugas kesehatan, 
sosial budaya, pengaruh promosi 
susu formula dan sikap ibu (Sarbini 
dan Hidayati, 2008). 

Menurut Dowshen et al, 
(2002); Bobak (2005); Jannah 
(2011) selain kandungannya yang 
kaya akan nutrisi ASI juga memiliki 
keunggulan dan manfaat bagi bayi 
dan juga bagi ibu antara lain: 
1) Bagi Bayi 

Pemberian ASI 
membantu bayi memulai 
kehidupannya dengan baik. ASI 
mengandung antibodi yang kuat 
untuk mencegah berbagai 
penyakit dan infeksi, jenis protein 
yang ditelan mengurangi 
kemungkinan timbulnya reaksi 
alergi, membantu pembentukan 
rahang yang bagus, membuat 
bayi menjadi kuat, serta 
meningkatkan kecerdasan. 

2) Bagi Ibu 
Memulihkan diri dari 

proses persalinannya, 

memperlambat perdarahan, Ibu 
menyusui kecil kemungkinan 
untuk hamil lagi (kadar prolaktin 
yang tinggi menekan hormon 
FSH dan ovulasi), Pemberian 
ASI adalah cara paling tepat dan 
terbaik untuk menurahkan kasih 
sayangnya kepada buah hatinya, 
Aktivitas menyusui juga dapat 
mengurangi resiko kanker rahim 
dan kanker payudara dini, 
meningkatkan masa tulang dan 
mengurangi retaknya pangkal 
paha dikemudian hari. 

 
Cara menyusui yang benar 

menurut Rosita, (2008) antara lain: 
1) Cuci tangan sebelum dan 

sesudah menyusui. 
2) Ibu bisa menyusui dengan duduk 

atau berbaring santai. Bila 
menyusui dengan posisi tidur, 
miringkan tubuh ibu dan 
tinggikan kepala ibu dengan 
bantuan bantal, lalu dekatkan 
bayi sampai mulutnya dapat 
menjangkau puting. 

3) Payudara dipijat/di massage 
ringan supaya lemas, lalu tekan 
areola antara ibu jari dan telujuk 
hingga keluar beberapa tetes 
ASI. 

4) Ibu harus memegang payudara 
dengan posisi ibu jari diatas dan 
keempat jari lainya dibagian 
bawah payudara. Sebagian 
besar areola payudara harus 
berada di dalam mulut bayi. 

5) Bayi menyusu pada dua 
payudara secara bergantian, 
sesudah payudara pertama 
terasa kosong. 

6) Bila akan melepaskan mulut bayi 
dari puting susu, masukkan jari 
kelingking antara mulut bayi dan 
payudara. 

7) Sesudah selesai menyusui, 
oleskan kembali ASI pada puting 
susu dan areola sekitarnya serta 
biarkan kering oleh udara. 
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8) Bayi digendong dibahu atau 
dipangku tengkurap supaya 
dapat bersendawa. 

 
 

Kerangka Konsep 
V. Bebas V. Terikat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Kerangka Konsep 
 

Hipotesis 
 
H0 : Tidak ada hubungan antara 

support system keluarga 
dengan sikap ibu dalam 
pemberian ASI eksklusif di 
wilayah kerja Puskesmas 
Sukoharjo. 

Ha : Ada hubungan antara support 
system keluarga dengan sikap 
ibu dalam pemberian ASI 
eksklusif di wilayah kerja 
Puskesmas Sukoharjo. 

 
 
METODELOGI PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif yaitu penelitian 
yang datanya berupa angka-angka 
dan analisis menggunakan statistik 
(Sugiyono, 2010), yang 
menggunakan rancangan diskriptif 
korelatif yaitu mengacu pada 
kecenderungan bahwa variasi suatu 
variabel diikuti oleh variasi variabel 
yang lain, dengan pendekatan cross 
sectional yaitu menekankan waktu 

pengukuran/observasi data variabel 
independent dan dependent hanya 
satu kali pada satu saat (Nursalam, 
2008). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan support 
system keluarga dengan sikap ibu 
dalam pemberian ASI eksklusif di 
wilayah kerja puskesmas Sukoharjo. 

 
Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah smua ibu yang mempunyai 
bayi berumur 0-6 bulan yang 
bertempat tinggal diwilayah kerja 
Puskesmas Sukoharjo yang 
berjumah 613 pada bulan Maret 
2012. 

Sampel adalah 86 ibu yang 
mempunyai bayi berumur 0-6 bulan 
yang bertempat tinggal diwilayah 
kerja Puskesmas Sukoharjo dengan 
penentuan sampel menggunakan 
teknik proporsional random 
sampling. 

 
Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan alat 
ukur berupa kuesioner. 
 
Analisis Data  
 

Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan teknik Chi Square yang 
digunakan untuk mencari hubungan 
dua variabel. Untuk menguji 
hipotesis dilakukan dengan 
menetapkan taraf signifikansi yang 
akan digunakan (p=0,05), dimana 
apabila p<0,05 maka Ho ditolak. 
Sebaliknya bila p>0,05 maka Ho 
diterima.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Variabel perancu : 
1. Tingkat pendidikan ibu 
2. Kurangnya pengetahuan 
3. Persepsi yang negatif 
4. Sosial budaya 

Sikap ibu 
 

Support/dukungan 
keluarga: 
1. Mendukung 
2. Tidak 

mendukung 
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HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
Analisis Univariat 
 
Deskripsi Support system 
keluarga 
 
Tabel 1.  Distribusi Support System 

Keluarga 

 
Distribusi responden menurut 

tingkat Support system  keluarga 
menunjukkan distribusi tertinggi 
adalah tidak mendukung yaitu 
sebanyak 48 responden (56%) dan 
mendukung sebanyak 38 responden 
(44%). 
 
Deskripsi Sikap Ibu  
Tabel 2.  Distribusi Sikap Ibu 

 
Distribusi sikap ibu 

responden menunjukkan sebagian 
besar responden memiliki sikap 
dalam kategori cukup yaitu 
sebanyak 47 responden (55%), 
selanjutnya kurang sebanyak 26 
responden (30%), dan baik 
sebanyak 13 responden (15%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisis Bivariat 
 
Hubungan Kapasitas Fungsional 
Fisik dengan Tingkat Insomnia 

Support 
system 

keluarga 

Sikap ibu Total Kurang Cukup Baik 
F % F % F % F % 

Tidak 
mendukung 20 42 26 54 2 4 48 100

Mendukung 6 16 21 55 11 29 38 100
Total 26 30 47 55 13 15 86 100

χ2
hitung 

p-value 
sig 

= 13,318 
= 0,001 
= H0 ditolak 

 
Berdasarkan tabel tersebut 

menunjukkan adanya 
kecenderungan bahwa pada ibu 
yang mendapatkan Support system 
keluarga mendukung, maka semakin 
baik sikap ibu terhadap pemberian 
ASI eksklusif. Hal tersebut terlihat 
pada support system keluarga tidak 
mendukung sebagian besar 
responden memiliki sikap cukup 
yaitu sebanyak 26 responden (54%), 
selanjutnya kurang sebanyak 20 
responden (42%), dan baik 
sebanyak 2 responden (4%). 
Sebaliknya pada support system 
keluarga mendukung distribusi sikap 
ibu tertinggi juga cukup yaitu 
sebanyak 21 responden (55%), 
namun pada kategori baik meningkat 
menjadi 11 responden (29%), dan 
sikap kurang turun menjadi 6 
responden (16%). 

Hasil analisis hubungan 
Support system  keluarga dengan 
sikap ibu dalam pemberian ASI 
eksklusif diperoleh nilai χ2

hitung 
sebesar 13,318 dengan tingkat 
signifikansi (p-value) 0,001. Karena 
nilai signifikansi uji lebih kecil dari 
0,05 (0,001 < 0,05) sehingga 
keputusan uji adalah H0 ditolak dan 
disimpulkan terdapat hubungan 
antara Support system  keluarga 
terhadap sikap ibu dalam pemberian 
ASI eksklusif di wilayah kerja 
Puskesmas Sukoharjo  
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Pembahasan  
 
Karakteristik Responden menurut 
Umur 

Distribusi tertinggi umur 
responden adalah 26-30 tahun yaitu 
sebanyak 29 responden (34%). 
Distribusi umur tersebut 
menunjukkan bahwa sebagian besar 
ibu merupakan ibu-ibu yang berada 
pada masa usia produktif, yaitu umur 
19-37 tahun. Pada masa tersebut 
ibu memiliki kemungkinan yang 
besar untuk memiliki bayi, sehingga 
mereka berhadapan dengan perilaku 
memberikan ASI eksklusif kepada 
bayinya. 

Menurut BKKBN, 2011 wanita 
usia subur atau wanita usia produktif 
adalah wanita yang berumur 15-49 
tahun baik yang berstatus kawin 
maupun belum kawin atau janda, 
wanita pada usia ini masih 
berpotensi untuk memiliki keturunan. 
 
Karakteristik Pendidikan 
Responden 

Distribusi tingkat pendidikan 
tertinggi responden adalah SMA 
yaitu sebanyak 40 responden (47%). 
Distribusi tingkat pendidikan 
responden dalam penelitian ini relatif 
baik, yaitu rata-rata SMA. Dalam 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, disebutkan bahwa 
pendidikan tingkat SMA merupakan 
pendidikan dalam jenjang 
pendidikan menengah yang 
merupakan lanjutan dari pendidikan 
dasar, dimana lulusannya 
merupakan orang-orang yang telah 
dibekali dengan kemampuan 
memecahkan masalah.  

Tingkat pendidikan responden 
yang baik tersebut didukung oleh 
letak geografis lokasi penelitian 
dengan ketersediaan fasilitas 
pendidikan. Sebagian besar 
responden hidup di wilayah sekitar 

kota Sukoharjo, sehingga memiliki 
kesempatan yang besar untuk 
menempuh jenjang pendidikan yang 
baik. 
 
Karakteristik Responden menurut 
Pekerjaan 

Distribusi pekerjaan 
responden menunjukkan distribusi 
tertinggi responden adalah ibu 
rumah tangga yaitu sebanyak 41 
responden (48%). Dikarenakan 
suami harus bekerja diluar rumah, 
maka ibu harus berada di rumah 
sebagai ibu rumah tangga untuk 
mengurus anak serta keluarganya. 
Sementara itu terdapat pula 31 
responden (36%) sebagai 
wiraswasta. Sebagai wiraswasta 
responden merupakan pedagang di 
pasar dan membuka toko dirumah, 
sedangkan 10 responden (12%) 
yang bekerja sebagai pekerja 
swasta bekerja di pabrik tekstil Sritex 
Sukoharjo, dan terdapat 4 
responden (5%) bekerja sebagai 
buruh. 

 
Analisis Univariat 
 
Distribusi Support system  
Keluarga 

Distribusi responden Support 
system keluarga menunjukkan 
distribusi tertinggi adalah tidak 
mendukung yaitu sebanyak 48 
responden (56%) dan mendukung 
sebanyak 38 responden (44%). Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden tidak 
mendapatkan dukungan keluarga 
yang baik dalam pemberian ASI 
eksklusif pada bayi. 

Tingkat dukungan keluarga 
kepada ibu terhadap pemberian ASI 
eksklusif dalam penelitian ini rendah, 
hal ini disebabkan oleh beberapa 
faktor, antara lain karena kebiasaan 
dalam memberikan susu 
formula/makanan pendamping 
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sebelum waktunya dan kurangnya 
pengetahuan keluarga. Selain itu 
responden dalam penelitian 
merupakan keluarga yang sebagian 
besar suaminya bekerja di luar 
rumah yang berhubungan dengan 
pemenuhan kebutuhan keluarga. 
Banyak diantaranya bekerja di luar 
kota seperti di kota Jakarta, 
Semarang, Surabaya atau 
Surakarta. Ketika ibu melahirkan, 
memang suami pulang dan 
memperhatikan keadaan ibu, namun 
selang beberapa hari, maka suami 
akan kembali bekerja/merantau dan 
meninggalkan ibu sendiri bersama 
bayi. Kondisi ini menyebabkan ibu 
kurang mendapatkan perhatian dari 
suami, khususnya tentang 
pemenuhan kebutuhan instrumental, 
karena setelah ditinggal suami 
merantau ibu harus mengurus 
dirinya dan mengurus bayinya. 
Walaupun biasanya ibu juga 
mendapat dukungan dari anggota 
keluarga lainnya misalnya 
nenek/mertua atau saudara, namun 
biasanya dukungan yang diberikan 
tersebut tidak maksimal. 

Menurut Sudiharto (2007), 
dukungan keluarga mempunyai 
hubungan dengan suksesnya 
pemberian ASI Eksklusif kepada 
bayi. Dukungan keluarga adalah 
dukungan untuk memotivasi ibu 
memberikan ASI saja kepada 
bayinya sampai usia 6 bulan, 
memberikan dukungan psikologis 
kepada ibu dan mempersiapkan 
nutrisi yang seimbang kepada ibu.  

Dukungan keluarga dari sekitar 
ibu mempunyai peran yang besar 
terhadap keberhasilan menyusui. 
Dukungan suami atau keluarga yang 
bagus akan senantiasa mendukung 
ibu dalam menumbuhkan sikap yang 
positif dalam pemberian ASI (Suradi 
et al, 2010). 

Menurut Roesli (2005), suami 
dan keluarga dapat berperan aktif 

dalam pemberian ASI dengan cara 
memberikan dukungan emosional 
atau bantuan praktis lainnya. 

Menurut Sarbini dan Hidayati 
(2008), pemberian ASI eksklusif 
dipengaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya adalah dukungan 
keluarga, dan sikap ibu. 
 
Distribusi Sikap Ibu terhadap 
Pemberian ASI Eksklusif 

Distribusi sikap ibu 
menunjukkan sebagian besar 
responden memiliki sikap dalam 
kategori cukup yaitu sebanyak 47 
responden (55%). Hal tersebut 
dipengaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya dari tingkat pendidikan 
dan pengetahuan ibu, karena 
semakin tinggi tingkat pendidikan ibu 
maka pengetahuan ibu semakin 
baik.  Sikap ibu terhadap pemberian 
ASI eksklusif merupakan 
kecenderungan ibu dalam bersikap 
untuk memberikan yang terbaik bagi 
bayinya. 

walaupun sudah banyak ibu 
yang memiliki sikap cukup, masih 
ada ibu yang memiliki sikap kurang 
dalam hal memberikan ASI eksklusif 
yaitu sebanyak 26 responden (30%). 
Ini karena dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantaranya karena 
faktor sosial budaya/kebiasaan yang 
keliru, masyarakat disana sering 
memberikan susu formula/makanan 
pendamping seperti SUN sebelum 
waktunya.  

Selain itu karena beberapa 
responden dalam penelitian ini 
merupakan ibu yang bekerja. 
Berkaitan dengan pekerjaannya, 
maka ibu tidak memiliki waktu yang 
panjang untuk secara penuh 
memberikan ASI eksklusif pada 
bayinya. Cuti bagi pekerja pabrik 
biasanya hanya 3 bulan kondisi ini 
hanya memberikan kesempatan 
kepada ibu untuk memberikan ASI 
eksklusif secara penuh selama 6 
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bulan tidak maksimal. Faktor lain 
bahwa kurangnya pengetahuan ibu 
tentang cara penyimpanan ASI 
eksklusif dan kurangnya fasilitas 
untuk menyimpan ASI eksklusif 
menyebabkan ibu lebih memilih jalan 
pintas, yaitu memberi susu formula 
bagi bayinya. Karena perkembangan 
susu formula yang sangat pesat di 
Indonesia dengan berbagai promosi 
di media masa dapat menyebabkan 
salah pengertian, pemberian susu 
formula dianggap lebih baik dari 
pada ASI, sehingga ibu memilih 
jalan praktis tanpa harus susah 
memeras ASI setiap hari. 

Menurut Azwar dalam Wawan 
dan Dewi (2011), ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi 
pembentukan sikap manusia 
diantaranya adalah pengalaman 
pribadi, pengaruh orang lain, 
pengaruh kebudayaan, media masa, 
lembaga pendidikan, agama, dan 
pengaruh faktor emosional. 

 
Analisis Bivariat 

Hasil analisis hubungan 
Support system  keluarga dengan 
sikap ibu dalam pemberian ASI 
diperoleh nilai χ2

hitung sebesar 13,318 
dengan tingkat signifikansi (p-value) 
0,001. Karena nilai signifikansi uji 
lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05) 
sehingga keputusan uji adalah H0 
ditolak dan disimpulkan terdapat 
hubungan antara Support system  
keluarga terhadap sikap ibu dalam 
pemberian ASI eksklusif di wilayah 
kerja Puskesmas Sukoharjo. 

Sikap ibu dalam pemberian 
ASI eksklusif merupakan reaksi atau 
respon ibu terhadap pemberian ASI 
ekslusif kepada bayi melibatkan 
faktor pendapat dan emosi yang 
dimiliki oleh ibu. Selain itu faktor 
yang mempengaruhi sikap ibu 
terhadap pemberian ASI eksklusif 
adalah pengaruh dari orang lain 
dalam hal ini berupa support system 

keluarga.  
Support system keluarga yang 

meliputi informasi, penilaian, 
instrumental, dan emosional 
membantu ibu untuk melakukan 
penilaian terhadap sikap yang harus 
dipilih dalam pemberian ASI 
eksklusif bagi bayinya. Semakin baik 
support system keluarga,  yaitu ibu 
mendapatkan dukungan secara 
informasi, penilaian, instrumental 
dan emosional akan memudahkan 
ibu untuk mau memberikan ASI 
eksklusif bagi bayinya, sehingga 
sikapnya terhadap pemberian ASI 
eksklusif semakin baik. 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya hubungan 
support system keluarga dengan 
sikap ibu dalam pemberian ASI 
eksklusif di wilayah kerja Puskesmas 
Sukoharjo. Hasil penelitian ini 
mendukung hasil penelitian 
terdahulu, yaitu penelitian F. Riski, 
(2010) : “Hubungan Pengetahuan, 
Sikap Ibu dan Dukungan Keluarga 
terhdap Pemberian ASI Eksklusif 
Pada Bayi Usia 6-12 Bulan”. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa 
tidak ada hubungan yang signifikan 
antara pengetahuan ibu dengan 
pemberian ASI eksklusif, ada 
hubungan yang signifikan antara 
sikap ibu dengan pemberian ASI 
eksklusif, ada hubungan yang 
signifikan antara dukungan keluarga 
dengan pemberian ASI eksklusif. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 

1. Terdapat hubungan support 
system keluarga dengan 
sikap ibu dalam pemberian 
ASI eksklusif di wilayah kerja 
Puskesmas Sukoharjo. 

2. Semakin baik dukungan yang 
diberikan oleh keluarga maka 
semakin baik sikap ibu dalam 
memberikan ASI eksklusif. 
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3. Tidak semua ibu yang tidak 
mendapatkan dukungan dari 
keluarga memiliki sikap yang 
kurang, ternyata ada 
sebagian ibu yang memiliki 
sikap baik. 
 

Saran 
1. Bagi Petugas Kesehatan 

Petugas kesehatan hendaknya 
memotivasi keluarga untuk 
meningkatkan support system 
keluarga terhadap pemberian 
ASI ekslusif pada bayi. Hal ini 
disebabkan pentingnya ASI 
ekslusif bagi bayi. Langkah-
langkah yang dapat dilakukan 
oleh petugas kesehatan 
misalnya dengan memberikan 
penyuluhan atau pendidikan 
kesehatan kepada masyarakat. 

2. Bagi Masyarakat 
Masyarakat hendaknya 
meningkatkan kesadarannya 
tentang pentingnya support 
system keluarga bagi 
peningkatan sikap ibu dalam 
pemberian ASI eksklusif bagi 
bayi. Keluarga hendaknya 
senantiasa memberikan 
perhatian kepada ibu menyusui, 
karena pada masa tersebut 
merupakan masa yang penting 
bagi pertumbuhan bayi. 

3. Bagi peneliti yang akan datang 
Peneliti yang akan datang 
hendaknya meningkatkan 
variabel penelitian dengan 
faktor-faktor lain yang 
berhubungan dengan sikap ibu 
dalam pemberian ASI eksklusif 
sehingga diketahui faktor 
manakah yang paling dominan 
berhubungan dengan sikap ibu. 
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