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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

ASI memberikan manfaat kesehatan yang nyata bagi anak pada 

dua tahun pertama kehidupan maupun setelahnya. Sejalan dengan standar 

global, Pemerintah Indonesia, WHO, dan UNICEF merekomendasikan 

ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. ASI memberikan anak 

seluruh gizi yang mereka butuhkan secara aman. 

Pemberian ASI sangat bermanfaat bagi bayi sehingga bayi dapat 

tumbuh sehat, cerdas, emosional terjaga lebih stabil, perkembangan 

spiritual yang positif serta perkembangan sosial yang lebih baik (Suradi, 

2010). ASI diciptakan sebagai makanan yang mengandung zat gizi paling 

lengkap dan cukup untuk bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan, sehingga 

pertumbuhanya jauh lebih baik dibandingkan bayi yang tidak disusui. Pada 

periode usia tersebut bayi tidak dianjurkan untuk diberikan makanan 

apapun selain ASI (Briawan, 2014). 

Memberi  cairan  sebelum  bayi  berusia  6  bulan  meningkatkan  

risiko kekurangan gizi. Konsumsi air putih atau cairan  lain meskipun 

sedikit, akan membuat  bayi  merasa  kenyang  sehingga  tidak  mau  

menyusu.  Penelitian menunjukkan  bahwa  memberi  air  putih  sebagai  

tambahan  cairan  sebelum bayi berusia 6 bulan dapat mengurangi asupan 

ASI hingga 11% (Syahdrajat, 2015). 
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Capaian ASI eksklusif di Indonesia belum mencapai angka yang 

diharapkan yaitu 80% untuk mencapai target MDGs 2015. Hasil 

Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2016, persentase bayi yang telah 

mendapatkan ASI eksklusif sampai usia enam bulan adalah sebesar 29,5% 

(Profil Kesehatan Indonesia, 2016).  

Presentase ASI eksklusif  di Jawa Tengah berdasarkan data yang 

diperoleh dari profil kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 

2016 yaitu 55,22%, terjadi penurunan bila dibandingkan dengan tahun 

2015 yang mencapai 61,6%. Data dari profil kesehatan Kabupaten 

Sukoharjo 2016 menunjukkan presentase pemberian ASI eksklusif 

sebanyak 67,1%. Sedangkan bayi yang diberikan ASI eksklusif di 

Kecamatan Kartasura sebanyak 60,8%.  

Cakupan ASI eksklusif di desa Makamhaji pada bulan Agustus 

2018 sebesar 39,29%, di desa Gonilan 27,27% kedua desa tersebut 

memiliki persentase terendah dibandingkan 10 desa lainnya. Data dari 

Kecamatan Kartasura dalam angka 2017 menyebutkan bahwa perempuan 

terbanyak yang bekerja adalah di desa Makamhaji. Berdasarkan studi 

pendahuluan yang bekerjasama dengan Bidan Desa di desa Makamhaji 

pada bulan Septemberber 2018 terhadap 10 ibu hamil dengan cara door to 

door hanya 1 orang yang memberikan ASI eksklusif. 2 dari 10 ibu hamil 

tersebut adalah primipara, dan terdapat 6 ibu hamil yang bekerja sehingga 

tidak memungkinkan untuk memberikan ASI eksklusif karena terkendala 

waktu untuk bekerja. Ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif 
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mengatakan tidak cukup kalau hanya diberikan ASI dan bayinya sering 

rewel kalau hanya diberikan ASI saja.  

Menurut hasil wawancara dengan  bidan desa Makamhaji dan 

Gonilan, di desa tersebut belum ada yang melakukan pendidikan kesehatan 

mengenai ASI eksklusif, setiap pertemuan di kelas ibu hamil hanya 

disampaikan materi mengenai persiapan masa nifas. Masyarakat di desa 

tersebut belum mengerti akan pentingnya ASI eksklusif karena para ibu 

hamil rata-rata bekerja. Hal ini yang menyebabkan rendahnya presentase 

cakupan ASI eksklusif di desa tersebut. 

Metode Numbered Head Together mengedepankan diskusi 

kelompok, dengan cara tersebut akan menjamin keterlibatan total semua 

anggota kelompok sehingga anggota kelompok akan berusaha memahami 

konsep ataupun memecahkan permasalahan yang disajikan (Susanto, 

2014). Metode NHT belum pernah dilakukan untuk pendidikan kesehatan 

tentang ASI eksklusif pada ibu hamil. Menurut konsep metode NHT, ibu 

hamil dibagi dalam beberapa kelompok yang mengedepankan proses 

diskusi kelompok dan bertanya.  

Metode yang lazim digunakan dalam memberikan pendidikan 

kesehatan adalah metode pembelajaran ceramah (Anas, 2014). Metode 

ceramah mudah diterapkan dan tidak membutuhkan banyak waktu dan 

interaksi terpusat pada pemberi materi. 

Berdasarkan data desa dan hasil studi pendahuluan, peneliti tertarik 

untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan antara pendidikan 
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kesehatan menggunakan metode numbered head together dengan metode 

ceramah di Kecamatan Kartasura 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengajukan 

rumusan masalah sebagai berikut, “Bagaimana perbedaan tingkat 

pengetahuan mengenai pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif antara 

metode numbered head together dengan metode ceramah?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan peningkatan pengetahuan pendidikan 

kesehatan dengan metode numbered head together dan metode ceramah 

tentang asi eksklusif  ibu hamil di Kecamatan Kartasura 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus penelitian ini adalah mengetahui: 

a) Distribusi frekuensi karakteristik responden kelompok eksperimen 

dan kontrol 

b) Tingkat pengetahuan antara kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. 

c) Perbedaan rata-rata tingkat pengetahuan antara kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: 
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1. Bagi Ibu Hamil 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

ibu hamil tentang ASI eksklusif. 

2. Bagi Puskesmas Kartasura 

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi penelitian sejenis. 

3. Bagi Tenaga Kesehatan 

Memberikan masukan dalam meningkatkan kesehatan terutama 

mengenai ASI eksklusif untuk meningkatkan cakupan pemberian ASI 

eksklusif 

E. Keaslian Penelitian 

Sejauh pengetahuan peneliti belum ada judul penelitian yang sama. 

Beberapa penelitian tentang pendidikan kesehatan dan pemberian ASI 

eksklusif yang penulis temukan ditampilkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1  

Keaslian Penelitian 

 

No. Judul Persamaan Perbedaan 

1. Listiyana(2017). 

Efektifitas 

pendidikan 

kesehatan terhadap 

pengetahuan tentang 

pemberian ASI 

ekskusif di 

Kelurahan 

Karangasem. 

- Rancangan 

penelitian one 

group pretest 

posttest 

- Desain penelitian 

pre eksperimental 

 

Teknik 

pengambilan 

sampel 

accidental 

sampling 

- Sampel wanita 

usia 20-40 tahun 

2.  Suryaningsih dan 

Kurniawati (2013). 

Pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap 

pengetahuan ibupost 

partum tentang ASI 

eksklusif di ruang  

- Variabel terikat 

yaitu pengetahuan 

tentang ASI 

eksklusif 

- Rancanagn 

penelitian one 

group pretest 

- Sampel ibu 

-  postpartum 
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Lanjutan: Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

    

No. Judul Persamaan Perbedaan 

 melati 1 RS 

Sariningsih Kota 

Bandung tahun 2013 

posttest 

- Teknik pengambilan 

sampel purposive 

sampling 

Desain penelitian 

pre eksperimental 

 

3 Apriliani, Kuswanto, 

dan Runjati  (2016). 

Pengaruh pendidikan 

kesehatan dengan 

metode ceramah 

terhadap 

pengetahuan dan 

sikap pemberian ASI 

eksklusif pada ibu 

hamil primigravida 

di Puskesmas 

Kapuan tahun 2016 

- Rancangan 

penelitian one group 

pretest posttest 

- Desain penelitian 

menggunakan 

quasi 

experimental 

- Teknik 

pengambilan 

sampel total 

sampling 

Sampel ibu hamil 

primigravida 

 

Berdasarkan dari penelitian pada Tabel 1.1, penelitian ini terdapat 

kebaruan dari penelitian sebelumnya yaitu media yang digunakan adalah 

booklet. Pada penelitian sebelumnya pada ketiga penelitian yang 

dicantumkan dalam tabel media yang digunakan adalah leaflet 

 

 


