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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

             Masalah kesehatan anak adalah permasalahan kesehatan yang 

dihadapi di Indonesia. Penyebab tingginya kematian bayi di Indonesia 

adalah kelainan bawaan, sepsis, infeksi saluran nafas atas, faktor nutrisi, 

dan lingkungan. Salah satu faktor nutrisi itu ialah ASI eksklusif                

(KEMENKES RI, 2010). ASI adalah makanan terbaik untuk bayi yang 

mengandung laktosa, energi, protein dan lemak. Melihat betapa besarnya 

manfaat ASI Eksklusif, maka dianjurkan ibu menyusui bayinya selama 6 

bulan dilanjutkan sampai 2 tahun (Badriah, 2011). 

 Menurut WHO 2006 standar pertumbuhan anak diterapkan di dunia 

yang menekankan bahwa pentingnya pemberian ASI Eksklusif pada bayi 

saat lahir sampai 6 bulan dari kelahirannya menjelaskan bayi hanya 

menerima ASI saja, tanpa penambahan cairan atau makanan padat lain, 

kecuali sirup yang berisi vitamin, obat, mineral ataupun vitamin.  

                    Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa dan hampir 

50% memiliki pendidikan rendah. Sehingga pengetahuan ibu tentang 

pentingnya ASI eksklusif pun sangat minim. Ketidaktahuan ibu tersebut juga 

akan mempengaruhi sikap ibu dalam pemberian ASI eksklusif, oleh karena 

itu pengetahuan ibu mengenai ASI eksklusif perlu ditingkatkan             

(Istiyani, 2014). 
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            Banyak faktor yang berhubungan sikap pemberian ASI Eksklusif, 

diantaranya kurangnya pengetahuan ibu terhadap pemberian ASI Eksklusif, 

pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan yang belum sepenuhnya 

mendukung tentang program peningkatan ASI, promosi susu formula, 

pekerjaan, dukungan keluarga, umur, sosial budaya dan rendahnya tingkat 

pendidikan dapat mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif (Yuliarti, 2010).      

                Faktor tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam pemberian ASI 

Eksklusif. Jika tingkat pendidikan ibu rendah maka pengetahuan ibu tentang 

ASI juga rendah sehingga pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan tidak 

akan tercapai. Apalagi ditambah ketidaktahuan masyarakat tentang lama 

pemberian ASI (Yuliarti, 2010).  

               Sikap seorang ibu yang berhubungan dengan pemberian ASI 

Eksklusif yaitu memberikan makanan terbaik untuk bayi berencana untuk 

memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. ASI merupakan makanan yang 

murah, higienis, sudah tersedia untuk bayi, dan mudah diberikan agar 

menjadi bayi yang sehat ASI menjadi satu – satunya makanan yang 

dibutuhkan bagi bayi selama 6 bulan pertama hidupnya (Giri, 2013).  

                  Ibu yang mempunyai sikap mendukung terhadap pemberian ASI 

Eksklusif, dia akan sungguh – sungguh memenuhi kebutuhan gizi bayinya 

yang dilakukan dengan cara memberikan ASI Eksklusif, sementara ibu yang 

tidak memiliki sikap mendukung ASI Eksklusif akan merubah perannya 

dalam pemberian ASI Eksklusif dalam masa laktasi, seperti memberikan 

susu botol dengan alasan ASI tidak cukup (Widiyanto dkk, 2012).  

            Menurut penelitian Ullya (2012), hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sekitar 44% responden yang memberikan ASI secara Eksklusif dan 55,4% 
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non Eksklusif. Ada hubungan tingkat pendidikan ibu dengan pemberian ASI 

Eksklusif. Tingkat Pendidikan ibu dan sikap ibu dapat mendukung 

keberhasilan ASI Eksklusif pada bayi, semakin tinggi tingkat pendidikan ibu 

semakin banyak pengetahuan ibu yang dapat mengembangkan sikap ibu 

terhadap keberhasilan ASI Eksklusif. 

              Menurut  data profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 

2015 cakupan pemberian ASI eksklusif sebesar 56,1% sedangkan pada tahun 

2016  mengalami penurunan menjadi 42,7% sehingga masih berada di bawah 

target nasional yaitu sebesar 80%. Cakupan pemberian ASI eksklusif yang 

terendah di Kabupaten Boyolali yaitu 52,63%, capaian ASI eksklusif                

di Puskesmas Sambi I pada tahun 2016 sebesar 45,3% yang terdiri dari          

9 Desa dengan cakupan pemberian ASI eksklusif  terendah yaitu Desa Sambi 

40,2%.  

      Pencapaian ASI eksklusif di Kabupaten Boyolali masih rendah dan 

menurun. Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan Surat Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang pemberian ASI 

secara eksklusif pada bayi di Indonesia dengan target sebesar 80%. 

Harusnya penurunan ini tidak terjadi mengingat pentingnya ASI bagi bayi dan 

sangat bermanfaat untuk proses pertumbuhan dan perkembangan bayi serta 

program pemerintah yang ingin menggalakkan pemberian ASI kepada bayi. 

Dengan demikian, dari data diatas pencapaian pemberian ASI eksklusif masih 

jauh dari target pemerintah Indonesia yang menetapkan sekurangnya 80% 

(Depkes RI, 2004). 

                 Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan pada 

bulan Mei 2017 di Desa Sambi didapatkan bahwa 55% ibu yang belum 
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memberikan ASI secara Eksklusif, rendahnya pemberian ASI Eksklusif           

di Desa Sambi disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya umumnya ibu 

bekerja sehingga membuat ibu tidak dapat memberikan ASI secara Eksklusif 

pada bayinya serta pendidikan terakhir ibu umumnya tamatan SD dan SLTP 

yang dikategorikan pendidikan dasar. Berdasarkan hasil survey tersebut 

peneliti tertarik meneliti tentang ”Hubungan Tingkat Pendidikan dan Sikap Ibu 

Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Di Desa Sambi, Kecamatan Sambi, 

Kabupaten Boyolali”. 

B. Rumusan Masalah 

             Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : “ Apakah ada Hubungan Tingkat 

Pendidikan dan Sikap Ibu Terhadap Pemberian ASI Eksklusif di Desa Sambi, 

Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

          Mengetahui Hubungan Tingkat Pendidikan dan Sikap Ibu Terhadap 

Pemberian ASI Eksklusif di Desa Sambi, Kecamatan Sambi, Kabupaten 

Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan tingkat pendidikan ibu di Desa Sambi, Kecamatan 

Sambi, Kabupaten Boyolali.  

b. Mendeskripsikan sikap ibu di Desa Sambi, Kecamatan Sambi, 

Kabupaten Boyolali. 

c. Mendeskripsikan pemberian ASI Eksklusif di Desa Sambi, 

Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. 
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d. Menganalisis hubungan tingkat pendidikan ibu terhadap pemberian 

ASI Eksklusif di Desa Sambi, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. 

e. Menganalisis hubungan sikap ibu terhadap pemberian ASI Eksklusif  

di Desa Sambi, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas Sambi 

           Untuk memberikan informasi tentang Hubungan Tingkat 

Pendidikan dan Sikap Ibu Terhadap Pemberian ASI Eksklusif  sebagai 

pedoman untuk menentukan kebijakan di bidang gizi dalam 

menggalakkan pentingnya ASI Eksklusif. 

2. Bagi Ibu  

                      Untuk menambah pengetahuan ibu tentang pentingnya pemberian 

ASI eksklusif serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah  disampaikan.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian makanan pada  bayi 

sebelum usia 6 bulan 


