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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

MenurutUnited Nations Children’s Fund(UNICEF)sekitar 29.000 anak 

dibawah usia lima tahun di dunia  meninggal setiap 21 menit perhari. Kematian 

ini terjadi terutama di negara berkembang. Diantara kematian pada anak-anak 

tersebut, Asia Selatan  memiliki jumlah tertinggi kematian neonatal(Unicef, 

2012). 

Di indonesiaangka kematian bayi masih menjadi masalah yang harus 

diselesaikan dengan program-program pemerintah dimana angka kematian bayi 

mencapai 44 bayi per 1000 kelahiran hidup. Dan juga hasil Riskesdas 2010 

menunjukkan prevalensi gizi Kurang adalah 17,9% dan gizi buruk 

4.9%(Depkes 2011). 

Gizi kurang menjadi faktor risiko penyebab kematian anak. Gizi kurang 

dipengaruhi beberapa faktor, yaitu asupan gizi yang rendah pada ibu hamil dan 

menyusui, pendapatan, pendidikan, perbedaan kultur antara desa dan kota, pola 

asuh dan kebijakan lokal (Depkes, 2010). 

Menurut World Health Organization (WHO) pondasi terkuat kesehatan 

bayi adalah nutrisi, dan makanan terbaik bagi bayi yang baru lahir adalah Air 

Susu Ibu(ASI).ASI memiliki kandungan nutrisi yang ideal bagi bayi aterm. 

Pemberian ASI, walau untuk satu bulan, merupakan awal yang sempurna bagi 

bayi untuk memulai kehidupannya (Meadow, 2007). 
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ASI diketahui mengandung zat gizi yang paling sesuai untuk 

pertumbuhan dan perkembangan bayi, baik kualitas maupun kuantitasnya(, 

2010). 

Untuk itu Kementerian Kesehatan RI, WHOdan UNICEF menganjurkan 

pemberian ASI secara eksklusif, yaitu ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan, 

tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain selain ASI. Dalam kenyataannya, 

pemberian ASI eksklusif selama enam bulan tidak sesederhana yang 

dibayangkan. Banyak kendala yang timbul dalam upaya memberikan ASI 

eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi. Perlunya motivasi yang 

kuat dari Ibu dan dukungan lingkungan sekitar sangat mempengaruhi 

keberhasilan ASI Eksklusif (Depkes , 2012).  

Menurut dr.Rasipin dalam PanturaNews(2012) tingkat kesadaran para 

ibu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah untuk memberikan ASI secara ekslusif 

atau enam bulan pada anaknya masih rendah. Angka kelahiran bayi 

pertahunnya yang mencapai lebih dari 37 ribu bayi pertahunnya, ternyata baru 

27% bayi yang diberi ASI eklusif oleh ibunya. Menurutnya target semestinya 

dari jumlah bayi yang lahir, 80% nya bisa mendapat ASI eksklusif dari ibunya. 

Rendahnya angka prosentase itu menunjukan rendahnya kesadaran para ibu 

tentang betapa pentingnya ASI bagi anaknya. 

Sesuai program Pemberdayaan dan Kesehatan Keluarga(PKK) 

kabupaten, untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan serta 

meningkatkan status gizi anak, pemkab Brebes menjalin kerja sama dengan 

Mercy Corps yang didukung dana UNICEF dan Canadian International 
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Developmen Aid (CIDA) membentuk suatu kelompok yang bertujuan 

meningkatkan cakupan pemberian ASI Eksklusif serta meningkatkan 

pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) yang dinamakan dengan 

“Kelompok Pendukung Ibu”  atau biasa disebut KP ibu.Pembentukan 

Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) merupakan salah satu cara terbaik untuk 

merawat kesehatan dan gizi ibu dan bayi, termasuk dalam menerapkan IMD 

terhadap bayi baru lahir dan pemberian ASI secara ekseklusif kepada bayi dari 

umur 0 hingga 6 bulan. Pelatihan bagi pembina KP Ibu sendiri dimaksudkan 

untuk memberikan ketrampilan dan penguasaan teknik konseling bagi calon 

konselor ibu hamil dan menyusui (Pemkab Brebes, 2012). 

Salah satu kelompok pendukung ibu yang dibentuk pemerintah 

kabupaten Brebes yaitu kelompok pendukung ibu di Desa Dukuhturi yang 

dibentuk pada tanggal 21 april 2012. Didalam kelompok pendukung ibu di 

Desa Dukuhturi ini terdapat 36 orang peserta yang terdiri dari wanita usia 

subur. Tak kurang satu bulan sekali kelompok ini mengadakan pertemuan guna 

membahas masalah tentang ASI dan mendukung pemberian ASI secara 

eksklusif kepada bayi. Dan saat ini KP ibu di Desa Dukuhturi belum 

menunjukan hasil yang relevan ditunjukan dengan studi observasi melalui hasil 

wawancara 10 anggota KP ibu, hanya 5 diantaranya dapat menjawab 

pertanyaan seputar ASI dengan benar. 

Dari studi pendahuluan diatas penulis tertarik melakukan penelitian 

“HubunganKelompok PendukungDengan Tingkat Pengetahuan Anggota 

tentang ASI Eksklusif di Desa Dukuhturi Kabupaten Brebes” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan perumusan 

masalah penelitian sebagai berikut : “Apakah terdapat hubungan kelompok 

pendukungdengan tingkat pengetahuan anggota tentangASI eksklusifdi Desa 

Dukuhturi Kabupaten Brebes ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungankelompok pendukungdengan tingkat pengetahuan anggota tentang 

ASI eksklusifdi Desa Dukuhturi Kabupaten Brebes. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui apa itu kelompok pendukung di Desa Dukuhturi. 

b. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan anggota tentangASI eksklusif. 

c. Untuk mengetahui apa ada hubungankelompok pendukung dengan 

tingkat pengetahuan anggota tentangASI eksklusif. 

d. Untuk mengetahui seberapa besar  hubungankelompok pendukung ibu 

dengan tingkat pengetahuan anggota tentangASI eksklusif di Desa 

Dukuhturi Kabupaten Brebes. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis sebagai berikut : 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Khususnya bagi Fakultas Ilmu Kesehatan program studi keperawatan, 

hasil penelitian secara teoritis dapat menambah khasanah ilmu kesehatan 

terutama tentanghubungan kelompok pendukung dengan pengetahuan 

anggota tentang ASI eksklusif. 

2. Bagi Dinas Kesehatan 

Hasil penelitian dapat memberikan masukan dalam rangka mengambil 

kebijakan dan menentukan kegiatan operasional di lapangan, terutama yang 

berkaitan dengan kelompok pendukung ibu didaerah-daerah. 

3. Bagi Peneliti 

Menambah ilmu pengetahuan tentangkelompok pendukung dan ASI 

eksklusifserta pengalaman nyata dalam menghadapi berbagai macam 

karakterisik masyarakat. 

4. Bagi Perawat 

Sebagai pertimbangan pentingnya informasi tentang kelompok 

pendukung pada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan 

anggota tentang ASI eksklusif. 

5. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian dapat memberikan informasi mengenai pentingnya 

peran kelompok pendukung yang bertujuan meningkatkan pengetahuan 

masyarakat tentang kesehatan. 
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E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran pustaka, peneliti menemukan beberapa 

penelitian tentang kelompok pendukung ibu, akan tetapi belum dijumpai 

penelitian dengan judul hubungankelompok pendukung dengan tingkat 

pengetahuan anggota tentang ASI eksklusif di Desa Dukuhturi Kabupaten 

Brebes. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu: 

1. Dewi (2012) dengan judul Pengaruh Kelompok Pendukung (Kp) Ibu 

Terhadap Pengetahuan dan Perilaku Ibu Dalam Pemberian Asi dan 

Makanan Pendamping (Mp) Asi Serta Status Gizi Balita 6-24 bulan di 

Puskesmas Kasihan dan Puskesmas Banguntapan Kabupaten Bantul. Dari 

hasil penelitian ini diketahui bahwa pengetahuan ibu tentang ASI dan Mp 

Asi pada kelompok pendukung lebih tinggi dibandingkan pada non 

kelompok pendukung, perilaku ibu tentang ASI dan MP ASI tidak ada 

perbedaan antara kelompok pendukung dengan non kelompok pendukung. 

2. Nugroho (2012) dengan judul Peranan Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) 

dalam Program Peningkatan Capaian ASI Eksklusif di Kelurahan Semanggi, 

Kecamatan pasar Kliwon, Surakarta.Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi rendahnya capaian ASI 

eksklusif di Kelurahan Semanggi antara lain: Pengetahuan, Pekerjaan, 

Budaya Masyarakat, Promosi susu formula dan Pengaruh penolong 

persalinan. 

 


