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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) adalah makanan dan 

minuman semi padat yang diberikan pada bayi usia 6 bulan sebagai 

Pendamping Air Susu Ibu (PASI)  yang berguna untuk memenuhi kebutuhan 

zat gizi bagi bayi. Sedangkan World Health Organization mengelompokkan 

usia anak dibawah lima tahun (balita) menjadi tiga golongan, yaitu golongan 

usia bayi (0-1 tahun), usia bawah tiga tahun (batita) (2-3 tahun), dan 

golongan pra sekolah (4-5 tahun) (WHO, 2002). 

Di indonesia sebanyak 59% anak pada usia 6-24 bulan menerima 

Makanan Pendamping ASI (MP ASI) yang belum sesuai dengan praktik yang 

direkomendasikan dilihat berdasarkan pengaturan waktu, frekuensi, dan 

kualitasnya (SDKI, 2007). Hal tersebut terjadi karena ibu tidak memiliki 

pengetahuan tentang gizi dan perilaku kesehatan (Riskesdas, 2013). 

Berdasarkan  laporan (SDKI 2007), pemberian MP ASI telah diatur 

melalui peraturan  pemerintah  dalam  PP  Nomor 3 tahun 2012. PP tersebut 

diatur tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam 

pengembangan program pemberian MP ASI untuk meningkatkan 

pemenuhan gizi pada bayi dan anak, diantaranya menetapkan  kebijakan  

nasional dan daerah, untuk melaksanakan advokasi dan sosialisasi serta 

melakukan pengawasan terkait program pemberian MP ASI. Menindaklanjuti 

PP tersebut, telah diterbitkan Permenkes Nomor 15 tahun 2013 tanggal 18 

Februari 2013 tentang tata cara pemberian MP ASI (Depkes, 2012). 
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Bayi  mendapatkan makanan pendamping ASI setelah berusia 6 

bulan. Saat pemberian makanan pendamping ASI harus diperhatikan 

dengan baik, karena makanan pendamping ASI yang diberikan akan 

menentukan status gizi bayi. Selain itu tingkat pendidikan salah satu 

indikator untuk melihat tingginya pengetahuan ibu. Ibu dengan tingkat 

pendidikan lebih tinggi akan lebih mudah menerima dan memahami 

informasi gizi yang didapatkan daripada ibu dengan tingkat pendidikan lebih 

rendah. Pengetahuan akan menentukan perilaku seseorang, ibu dengan 

pengetahuan yang lebih tinggi secara rasional akan berfikir lebih dalam 

bertindak, ibu akan lebih memperhatikan dan berhati-hati dalam menjaga 

kesehatan bayi terutama dalam pemberian makanan pendamping ASI yang 

tepat dan sesuai karena ibu dituntut berpengetahuan tinggi agar pemberian 

makanan pendamping ASI secara  dini dapat dicegah. 

Persentase berat badan kurang pada balita meningkat pada tahun 

2007 sebesar 18,45% pada tahun 2010 meningkat sebesar 17,9% dan pada 

tahun 2013 meningkat sebesar 19,6%. Profil kesehatan Sukoharjo tahun 

2014 dilaporkan sebanyak 325 anak (0,65%) berada dibawah garis merah 

(BGM). Hal tersebut terjadi bukan semata-mata bukan kekurangan pangan. 

Beberapa faktor lain yang menjadi penyebab yaitu pemberian MP ASI yang 

tidak adekuat dan penyapihan yang terlalu cepat (Riskesdas, 2013). 

Berdasarkan laporan pemantauan status gizi balita di Desa Kenep 

kecamatan Sukoharjo kabupaten Sukoharjo  dilihat dari indikator BB/U pada 

bulan Maret 2017 ada balita yang mengalami gizi kurang sebesar 4,72%.  

Penelitian lain menyebutkan rata-rata yang diberikan pendidikan gizi 

memiliki pengetahuan yang cukup. Tidak menutup kemungkinan dengan 
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adanya stimulus dari materi yang didapat saat pendidikan akan merubah 

perilaku seseorang untuk sepenuhnya berperilaku sadar gizi yang dapat 

diterapkan dalam pemberian makanan MP ASI untuk anaknya (Lembah. 

2016).  

Studi mengenai pemberian pendidikan gizi pada ibu balita pernah 

dilakukan oleh Hestuningtias (2013) dan Nikmawati, dkk (2010), akan tetapi 

belum jelas dijabarkan mengenai teknik pendidikan gizi macam apa yang 

diberikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemberian MP ASI untuk 

baduta. Oleh karena itu, penelitian kali ini ingin melihat keefektifitasan  

penggunaan media yaitu media leaflet,  media video,  media buku saku 

untuk meningkatkan pengetahuan pemberian MP ASI. Pemberian 

pendidikan gizi media leaflet diharapkan dapat membantu ibu untuk 

memberikan praktik pemberian MP ASI dengan baik. Media-media tersebut 

dipilih karena dapat membantu menyebarkan informasi dalam waktu relatif 

singkat. Media  leaflet berbentuk lembaran yang dapat dilipat dan mudah 

dibawa serta  dibuat semenarik mungkin dan mudah dipahami oleh ibu, 

untuk buku saku berukran kecil dan tipis. Sedangkan untuk pemberian 

pendidikan gizi media video merupakan kumpulan gambar bergerak  disini 

ibu –ibu kemungkinan untuk paham dan mengerti tentang apa itu MP ASI 

juga besar karena media video disini berisikan pengertian MP ASI, pola 

pemberian, frekuensi serta contoh pembuatan makanan bayi dengan bahan-

bahan lokal yang mudah didapatkan sehingga ibu lebih mudah untuk 

mempraktikannya di rumah. Masing-masing media memiliki kelebihan dan 

kekurangan, namun bila dibandingkan namun bila dibandingkan dengan 

media yang lain sehrusnya media yang paling mudah membantu proses 
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pendidikan gizi adalah video karena memiliki unsur suara dan gambar serta 

tidak bergantung dengan keinginan pembaca. 

 Penelitian terdahulu sstentang pengaruh pendidikan dengan media 

visual, audio, dan audio visual terhadap peningkatan pengetahuan, sikap 

dan perilaku ibu balita gizi kurang dan buruk menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu balita yang sangat 

signifikan (Rahmawati, 2007).  

Berdasarkan hasil uraian latar belakang  diatas, maka penelitian ini 

ingin mengetahui “Efektifitas penggunaan media leaflet, buku saku, video 

untuk meningkatkan pengetahuan pemberian Makanan Pendamping Air 

Susu Ibu (MP ASI) di Desa Kenep kecamatan Sukoharjo”. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dirumuskan 

masalah penelitian “Bagaimanakah efektifas penggunaan  media leaflet, 

buku saku, video untuk meningkatkan pengetahuan pemberian Makanan 

Pendamping ASI (MP ASI) di Desa  Kenep kecamatan Sukoharjo”. 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui efektifitas penggunaan media leaflet, buku saku, video untuk 

meningkatakan pengetahuan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP 

ASI) di Desa Kenep kecamatan Sukoharjo. 
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2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi pengetahun ibu sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan gizi tentang MP ASI 

b. Menganalisis pengaruh media leaflet terhadap peningkatan 

pengetahun ibu tentang MP ASI 

c. Menganalisis pengaruh media buku saku terhadap peningkatan 

pengetahun ibu tentang MP ASI 

d. Menganalisis pengaruh media video terhadap peningkatan 

pengetahun ibu tentang MP ASI 

e. Menganalisis efektifitas penggunaan media leaflet, video, buku saku 

untuk meningkatkan pengetahuan pemberian MP ASI di desa Kenep 

kecamatan Sukoharjo 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi ibu balita 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan 

memberikan informasi akan pentingnya perilaku ibu dalam pemberian 

Makanan Pendamping ASI (MP ASI). 

2. Bagi Instansi Puskesmas Sukoharjo 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada tenaga 

kesehatan khususnya bidan dan kader manfaat pendidikan gizi tentang 

pemberian makanan pendamping ASI menggunakan media leaflet, 

video, dan buku saku. 

3. Bagi peneliti 

Mendapatkan pengalaman yang berhubungan dengan efektifitas 

penggunaan media untuk pemberian makanan pendamping ASI. Serta 
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hasil penelitian ini diharapakan bisa digunakan sebagai gambaran bagi 

penelitian selanjutnya. 

 


