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ABSTRAK 

HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN IBU DENGAN SIKAP 

PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH PUSKESMAS 

KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO 

 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Sutrisno, Burhannudin ichsan, Dodik Nursanto, 2015 

 

Latar Belakang: Menurut data profil kesehatan di provinsi jawa tengah tahun 2009 

menunjukkan cakupan pemberian ASI eksklusif hanya hanya sekitar 40,21% walaupun ada 

peningkatan di bandingkan tahun 2008 yang hanya 28,96% tetapi berdasarkan data secara 

nasional, jawa tengah di rasakan masih sangat rendah dari status pencapaian target MDGs 

pada tahun 2014 sebesar 100% dan hanya 4 kabupaten saja yang telah mencapai pemberian 

ASI eksklusif di atas 60% yaitu kabupaten Banyumas, Klaten, Sukoharjo, Blora 

Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui  hubungan tingkat 

pendidikan ibu dengan sikap pemberian ASI eksklusif di Wilayah Puskesmas  

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

Metode Penelitan: Desain penelitian menggunakan metode observasional analitik 

dengan pendekatan cross sectional. Jumlah responden penelitian sebanyak 88 ibu 

dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Untuk mengetahui 

hubungan tingkat pendidikan ibu dengan sikap pemberian ASI ekslusif yang 

menggunakan uji chi – square 

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai p = 0,002  yang menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan ibu  dengan sikap  

pemberian ASI ekslusif. 

Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara antara tingkat pendidikan 

ibu  dengan sikap  pemberian ASI ekslusif di wilayah puskesmas kartasura 

kabupaten sukoharjo. 

Kata Kunci : Tingkat Pendidikan, Sikap, Uji chi - square 
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ABSTRACT 

 

CORRELATION BETWEEN EDUCATION LEVEL OF MOTHER  

AND ATTITUDE OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING IN  

AREA OF PUSKESMAS KARTASURA 

 SUKOHARJO REGENCY 

 

Medical School, Muhammadiyah University of Surakarta 

Sutrisno, Burhanuddin Ichsan, Dodik Nursanto, 2015 

 

Background: According to profile of health of Central Java Province of 2009 

indicated that coverage of exclusive breastfeeding was only about 40.21%, although 

there was an increase compared to 2008 that was only 28.96%. However, based on 

national data the Central Java Province was perceived to have very low 

performance in achieving MDGs target of 2014, namely 100%, and only four 

regencies with exclusive breastfeeding achievement of 60 %, namely Banyumas, 

Klaten, Sukoharjo and Blora. 

 

Purpose of the Research: Purpose of the research is to know correlation between 

education level of mother and attitude of exclusive breastfeeding in area of 

Puskesmas Kartasura, Sukoharjo Regency. 

 

Method of the Research: The research is an observational-analytical one with 

cross-sectional approach. Respondents of the research are 88 mothers taken by 

using cluster random sampling. Chi-square test is used to know correlation between 

education level of mother and attitude of exclusive breastfeeding.  

 

Results: Results of the research produced p value = 0.002 indicating a significant 

correlation between education level of mother and attitude of exclusive 

breastfeeding. 

 

Conclusion: A significant correlation between education level of mother and 

attitude of exclusive breastfeeding is found in area of Puskesmas Kartasura, 

Sukoharjo Regency. 

 

Keywords: Education level, attitude, chi-square test, 
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PENDAHULUAN 

 

          Menurut WHO dan UNICEF (2012) laporan anak di dunia 2011 yaitu 

dari 136,7 juta yang lahir di seluruh dunia dan hanya 32,6% dari mereka yang 

disusui secara eksklusif dalam 6 bulan pertama. Sedangkan di negara industri, 

bayi yang tidak di beri ASI eksklusif lebih besar meninggal dari pada bayi yang 

di beri ASI eksklusif. Pemberian ASI ekslusif selama 6 bulan di hubungkan 

dengan penurunan kasus diare (53,0%) dan ISPA (27,0%). Sementara di negara 

berkembang hanya 39% ibu – ibu yang memberikan ASI eksklusif (Siallagan, 

2013). 

          Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2009 

cakupan pemberian ASI eksklusif di indonesia sebesar 61,3%, presentase ini 

meningkat di tahun 2010 berdasarkan data terakhir (Susenas 2010) cakupan 

pemberian ASI eksklusif 0 – 6 bulan di indonesia sebesar 61,5%. Cakupan ASI 

eksklusif di indonesia juga belum mencapai angka yang di harapakan yaitu 

sebesar 80%. Data dari badan penelitian dan pengembangan kesehatan 2010 

menunjukkan bayi yang mendapat ASI ekslusif di indonesia hanya 61,5%  

(Fiyanti, 2014). 

          Menurut data profil kesehatan di provinsi jawa tengah tahun 2009 

menunjukkan cakupan pemberian ASI eksklusif hanya hanya sekitar 40,21% 

walaupun ada peningkatan di bandingkan tahun 2008 yang hanya 28,96% 

tetapi berdasarkan data secara nasional, jawa tengah di rasakan masih sangat 

rendah dari status pencapaian target MDGs pada tahun 2014 sebesar 100% dan 

hanya 4 kabupaten saja yang telah mencapai pemberian ASI eksklusif di atas 

60% yaitu kabupaten Banyumas, Klaten, Sukoharjo, Blora 

(Wulandari, 2013). 

           Data kesehatan ibu dan anak dari Puskesmas Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo 2011 pencapaian ASI eksklusif hanya 35,5% dari jumlah puskesmas 

yang ada di sukoharjo yang berjumlah 12 puskesmas, kartasura merupakan 

yang paling rendah dari semua puskesmas (BPS, 2011). 
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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui  hubungan tingkat 

pendidikan ibu dengan sikap pemberian ASI eksklusif di WilayahPuskesmas  

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

 

     METODE PENELITIAN 

 

 Desain penelitin ini  yaitu analitik observasional dengan menggunakan 

pendekatan cross sectional. 

Penelitian ini akan dilakukan di Wilayah Puskesmas  Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini akan di lakukan pada bulan januari 2015. 

Populasi pada penelitian ini adalah ibu-ibu yang mempunyai bayi usia 6 - 24 

bulan di Wilayah Puskesmas  Kartasura Kabupaten Sukoharjo, sejumlah 88 

orang. Pengambilan sample di lakukan dengan metode random dengan 

pendekatan cluster random sampling. 

Instrumen yang di gunakan adalah kuesioner. Kuesionaer adalah daftar 

pertanyaan yang sudah disusun baik, sudah tepat, dimana responden tinggal 

memberikan jawaban dengan memberikan tanda tertentu (Notoatmojo, 2012). 

 

HASIL PENELITIAN 

 

a. Umur Ibu 

 

Umur  Frekuensi Presentase (%)  

19 – 29 tahun 51 57,95  

30 – 40 tahun 35 39,77  

41 – 50 tahun 2 2,28  

Total 88 100,0  

Tabel 1 : Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Umur 

Hasil analisis distribusi umur ibu yang ditampilkan pada tabel 1 

memperlihatkan sebagian besar ibu didominasi oleh kelompok umur 19 

- 29 tahun yaitu sebanyak 51 ibu (57,95 %). Ibu dengan kelompok umur 
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30 – 40 tahun sebanyak 35 orang (39,77 %), dan pada kelompok umur 

ibu antara41 – 50 tahun terdapat 2 orang ibu (2,28 %). 

b. Tingkat pendidikan 

 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Presentase (%)  

Tinggi 58 65,90  

Rendah 30 34,10  

Total 88 100,0  

Tabel 2 : Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Tingkat 

pendidikan 

Menurut  hasil analisis distribusi tingkat pendidikan pada tabel 2, 

memperlihatkan sebagian besar ibu mempunyai tingkat pendidikan 

tinggi berjumlah  58 orang (65,90 %), dan ibu yang memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah berjumlah 30 orang (34,10 %).   

c. Sikap pemberian ASI Eksklusif  

 

Sikap  Frekuensi Presentase (%)  

Tinggi 63 71,60  

Rendah 25 28,40  

Total 88 100,0  

Tabel 3 : Distribusi SubjekPenelitian Berdasarkan Sikap 

Pemberian Asi Eksklusif Ibu 

Dari  hasil penelitan sikap pemberian ASI eksklusif pada tabel 3, 

didapatkan bahwa ibu dengan sikap pemberian ASI yang 

tinggiberjumlah 63 orang (71,60 %) dan yang sikap  yang rendah  dalam 

pemberian ASI Eksklusif berjumlah 25 orang (28,40 %). 

 

PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat pendidikan ibu dengan 

sikap pemberian ASI eksklusif dengancara menggunakan kuesioner sebagai 
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alat ukur. Setelah semua data didapat, lalu dilakukan uji Chi square 

menggunakan SPSS 17. 

Penelitian yang diikuti 88 ibu menunjukkan hasil bahwa sebagian besar 

ibu - ibudi Desa Pucangan masihmemiliki tingkat pendidikan tinggi yaitu 

berjumlah 58 orang (65,90 %). Sisanya atau sekitar 30 orang (34,10 %) 

ibumemiliki pendidikan rendah. 

Ibu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi memberikan sikap yang 

tinggi yaitu berjumlah 48 orang (82,8%), sementara ibu dengan tingkat 

pendidikan yang rendah tetapi sikap ASI eksklusifnya  tinggi ada 15 orang 

(50,0 %). Ibu  dengan tingkat pendidikan tinggi dan sikapnya rendah dalam 

pemberian ASIeksklusif didapatkan sejumlah 10 orang ibu (17,2 %), 

sedangkan untuk ibu dengan tingkat pendidikan rendah dan sikapnya rendah 

juga berjumlah sebanyak 15 orang ibu (50,0 %). 

Dari hasil analisis menggunakan uji Chi square memperlihatkan nilai p 

sebesar 0,002 yang berarti terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu 

dengan sikap pemberian ASI eksklusif. Hasil tersebut sesuai dengan tingkat 

pendidikan  ibu yang tinggi disertai dengan sikap pemberian ASI eksklusif 

yang tinggi pula. 

                  Pendidikan merupakan usaha terencana untuk mewujudkan proses 

belajar dan pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan 

kemampuan dirinya untuk mendapatkan spiritual keagamaan, kepribadian, 

akhlak yang baik, pengendalian diri, dan keterampilan yang berguna bagi 

dirinya maupun orang lain. (Suardi, 2012).  

                 Sikap adalah predisposisi untuk berbuat sesuatu atau tidak, sehingga 

sikap bukan hanya merupakan kondisi internal psikologis dari individu akan 

tetapi  lebih ke arah proses kesadaran yang bersifat individu. Yang artinya 

dalam proses ini terjadi secara subjektif pada individu. Perbedaan ini terjadi 

karena adanya perbedaan individu yang berasal dari norma dan nilai yang di 

pertahankan dan di kelola oleh individu itu sendiri (Wawan, 2010). 

Sebagian besar tingkat pendidikan ibu yang tinggimenjadi responden  

yaitu sebanyak 58 orang (65,90 %), akan tetapi sebanyak 30 ibu (34,10 %) ibu 
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memiliki tingkat pendidikan yang rendah.Umumnya tingginya sikap responden 

dengan ASI eksklusifada hubungannya dengan tingkat pendidikan ASI 

eksklusif seorang ibu. Kenyataan dari hasil penelitian sebelumnya yaitu bahwa 

ibu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi mempunyai sikap yang tinggi 

dalam pemberian ASI eksklusif sehingga tercapainya pemberian ASI eksklusif 

(Widiyanto, 2012). 

Tidak semua ibu berpendidikanyang tinggi memiliki sikap yang tinggi 

dalam pemberian ASI eksklusif. Kenyataaan dilapangan menunjukkan 

sebanyak 10 orang (17,2 %) ibu yang sikapnya rendah dalam pemberian ASI 

eksklusif walaupun tingkat pendidikannya tinggi. Dan juga dengan 15orang 

(50,0 %) ibu yang pendidikan rendah tetapi memiliki sikap yang tinggi dalam 

pemberian ASI eksklusif. Hal ini membuktikan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh  Wowor (2013) bahwa tingkat pendidikanseseorang bisa mempengaruhi 

sikap seseorang(Wowor, 2013). 

Kekurangan dari  penelitian ini adalah dari pemahaman ibu - ibu 

posyandu, karena beberapa ibu tidak mengerti dalam menjawab kuesioner 

sehingga lebih mencontek jawaban ibu yang lainnya berada disampingnya 

ketika menjawab kuesioner sehingga kemungkinan hasil yang didapat hampir 

sama. Selain itu, peneliti juga tidak dapat mengobservasi langsungjawaban dari 

responden dalam pemberian ASI eksklusif yang dilakukan oleh para Ibu. 

Karena  belum tentusi ibu menerapkan dengan yang dijawab di kuesioner 

meskipun tingkat pendidikan dan sikap pemberian yang dilihat dari kuesioner 

tergolong tinggi.  

 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pucangan, Kecamatan 

Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan pembahasan hasil penelitian 

menunjukkan adanya hubungan signifikan secara statistik antara tingkat 

pendidikan ibu dengan sikap pemberian ASI eksklusif. 
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SARAN 

           Bagi instansi Kesehatan diharapkan instansi kesehatan dapat 

memberikan informasi kepada ibu – ibu posyandu agar mengerti dan 

memahami betapa pentingnya pemberian ASI eksklusif. Bagi ibu – ibu 

diharapkan dapat mengerti betapa pentingnya pemberian ASI eksklusif yang 

benar karena banyak sekali manfaatnya itu perkembangan pada bayi untuk 

kedepannya, seperti kesehatan bayi. Bagi peneliti lain diharapkan meneliti 

lebih lanjut dalam mendalami tentang pemberian ASI eksklusif. 
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