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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Setting Penelitian  

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Warak adalah sebuah desa asri yang terletak di 

Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak RT 

03 RW 06 Warak, pada umumnya masyarakat di Desa Warak 

sebagian besar penduduknya bekerja di sektor swasta, baik di 

perusahaan swasta maupun berwirausaha seperti berdagang.  

Dibawah ini merupakan gambaran atau peta lokasi Desa 

Warak yang dilakukan penelitian. 
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Gambar 2: Peta Desa Warak 

Sumber: www.google.co.id/peta+salatiga 

 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara singkat dengan 

ketua RT 03 RW 06 Desa Warak sangat mudah diakses yaitu 

melalui dua jalur yaitu dari Desa Grogol dan  Desa Ngawen. 

Berikut batas-batas wilayah Desa Warak meliputi: sebelah utara 

berbatasan dengan Desa Grogol, sebelah selatan berbatasan 

dengan Desa Bendosari, sebelah timur berbatasan dengan Desa 

Ngawen dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Gamol.   

Fasilitas kesehatan yang ada di Desa Warak juga sangat 

mudah dijangkau untuk masyarakat sekitar diantaranya terdapat 

Puskesmas, Posyandu, Bidan desa dan Dokter yang membuka 

praktek di perumahan Warak,  dengan demikian seharusnya ibu-

ibu di Desa Warak mendapatkan informasi dan pelayanan dengan 

sangat mudah tentang kesehatan ibu dan anak, fasilitas 

Desa 

Warak 
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kesehatan yang ada belum dimanfaatkan dengan baik oleh ibu-

ibu menyusui yang berada Desa warak, penelitian yang dilakukan 

di Desa tersebut terdapat 5 ibu menyusui yang masih bekerja 

belum berhasil dalam memberikan ASI eksklusif. 

 

4.1.2 Proses Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan persiapan yaitu 

memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian, serta 

memberi kesempatan kepada informan untuk mengisi lembar 

persetujuan menjadi informan atau informed consent. Selanjutnya 

peneliti melakukan wawancara secara mendalam berdasarkan 

kesiapan dari informan sendiri, sehingga proses wawancara dapat 

berlangsung dengan lancar tanpa ada hambatan. Proses tersebut, 

membutuhkan waktu sekitar 20 - 45 menit untuk setiap informan 

dalam 2 kali pertemuan. Peneliti menemui tiap informan untuk 

membina hubungan saling percaya dan melakukan kontrak waktu. 

Lama waktu yang dibutuhkan, tergantung pada kemampuan informan 

untuk menjawab dan menjelaskan setiap pertanyaan yang diajukan 

oleh peneliti. Selama proses wawancara, informan menggunakan 2 

bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa yang dapat 

dipahami dengan baik oleh peneliti.  
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4.2 Gambaran Informan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 5 

orang partisipan di Desa warak RT 03 RW 06, Kecamatan 

Sidomukti, Kelurahan Dukuh Kota Salatiga didapatkan beberapa 

informasi mengenai identitas kelima informan, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1. Identitas Partisipan 

KODE I1 I2 I3 I4 I5 

Inisial Ny. Y Ny. N Ny. S Ny. I Ny. D 

Usia 32 23 22 22 24 

Pekerjaan PNS Swasta Swasta Swasta Swasta 

Pendidikan SMEA SMA SMA SMA SMK 

Nama anak An. N An. D An. C An. T An. V 

Usia anak 5 

bulan 

5 bulan 4 bulan 4 bulan 2 bulan 

 

Keterangan:  

I1= Informan 1  I3= Informan 3  I5=Informan 5 

I2= Informan 2 I4= Informan 4 

Sumber: Data Pribadi, 2016 
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Informasi mengenai informan secara lebih mendalam, 

dapat diketahui melalui data berikut ini: 

 

4.2.1 Informan 1  

Informan 1 bernama Ny.Y, yang merupakan seorang 

karyawati di sebuah Rumah Sakit Negeri di Salatiga, 

memiliki 3 orang anak, anak pertama laki-laki berusia 14 

tahun, anak kedua laki-laki berusia 4 tahun dan anak ketiga 

perempuan berusia 5 bulan, anak ketiga merupakan anak 

yang masih disusui oleh ibunya namun gagal ASI eksklusif.  

Saat proses wawancara berlangsung  informan 

sedang  menggendong anaknya, menggantikan popok saat 

anaknya ngompol,  informan juga membatasi jawaban yang 

berkaitan dengan masalah pribadi informan, karena 

informan tidak ingin menceritakannya pada peneliti. Hal 

tersebut tidak serta-merta mengurangi kelancaran jalannya 

proses wawancara, peneliti tetap melakukan dan berusaha 

untuk mengatur strategi supaya informan mau memberikan 

jawaban sehingga peneliti memiliki data yang lengkap.  

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertempat di 

rumah informan di Desa warak RT 03 RW 06 dan saat 
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wawancara berlangsung terkadang babysitter dari informan 

mengambil alih untuk mengggendong anaknya. 

4.2.2 Informan 2 

Ny.N adalah informan ke 2. Ny.N merupakan seorang 

karyawati pabrik tekstil swasta di Salatiga. Ny.N memiliki 

1 orang anak laki – laki berusia 5 bulan. Proses 

wawancara berlangsung  di rumah informan di Desa 

Warak RT03 RW 06. Saat proses wawancara 

berlangsung  informan sangat terbuka, antusias dan 

menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang 

disampaikan peneliti. Saat wawancara berlangsung bayi 

terlihat tidur di gendongan ibu dari informan, sehingga 

proses wawancara berjalan dengan lancar. 

 

 

4.2.3 Informan 3 

Informan ke 3 bernama Ny.S. Informan bekerja 

sebagai karyawati sebuah rumah makan di Kota Salatiga. 

Memiliki 2 orang anak. Anak pertama perempuan berusia 

3 tahun dan anak kedua perempuan berusia 4 bulan. 
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Anak kedua dari informan merupakan anak yang masih 

disusui oleh ibunya namun gagal ASI eksklusif.  

Wawancara dilakukan di rumah informan di Desa 

Warak RT 03 RW 06, saat proses wawancara 

berlangsung informan selalu memangku bayinya, terlihat 

tenang, terbuka, antusias dan menjawab dengan baik tiap 

pertanyaan yang disampaikan peneliti. Saat wawancara 

berlangsung bayi terlihat tenang dan memperhatikan 

peneliti saat sedang wawancara namun proses 

wawancara dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu 

hambatan hingga akhir. 

4.2.4 Informan 4 

Informan ke 4 bernama Ny. I informan memiliki 2 

orang anak, anak pertama perempuan berusia 7 tahun 

dan anak kedua perempuan berusia 4 bulan. An. T 

merupakan anak yang masih disusui oleh informan 

namun gagal ASI ekslusif. Ny. I bekerja di Pabrik garmen 

swasta yang berada di Ungaran.  

Wawancara dilakukan di rumah informan, saat proses 

wawancara berlangsung anak sedang tertidur sehingga 

proses wawancara dapat berjalan lancar. Informan 
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sangat antusias dan dapat menceritakan semua 

pertanyaan yang diberikan pada saat wawancara. 

4.2.5 Informan 5 

Informan ke 5 bernama Ny. D memiliki 1 orang anak 

perempuan berusia 2 bulan. Ny. D bekerja disebuah 

Koperasi Simpan Pinjam di Salatiga. Wawancara 

dilakukan di rumah informan, wawancara berlangsung 

dengan lancar, keluarga Ny. D juga sangat terbuka dan 

sangat ramah sekali sehingga proses wawancara dapat 

berjalan dengan lancar. Ny. D dapat menjawab setiap 

pertanyaan yang diberikan,  pada saat wawancara anak 

tampak tenang dan sedang bermain dengan bapaknya di 

tempat tidur, sehingga wawancara dapat berjalan dengan 

lancar dan peneliti mendapatkan jawaban yang 

diinginkan. 

4.3 Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan tujuan yang dicapai 

peneliti yaitu sebanyak 3 tema yang berguna untuk menjawab tujuan 

penelitian. Adapun tujuan penelitian ini secara umum yaitu 

mendiskripsikan penyebab kegagalan ibu menyusui dalam 

memberikan ASI eksklusif di Desa Warak. Adapun tujuan khususnya 

yaitu mendiskripsikan faktor internal penyebab kegagalan pemberian 
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ASI eksklusif di Desa Warak. Berdasarkan hasil analisa data 

didapatkan 3 tema yaitu mengenai ketidaktahuan  informan tentang 

kolostrum, pemberian susu formula pada bayi dibawah usia 6 bulan,  

terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan kegagalan dalam 

pemberian ASI eksklusif ketika ibu sedang bekerja. 
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4.3.1 Tema 1 Ketidaktahuan informan tentang kolostrum 

     Kata kunci  Kategori       Sub tema     Tema  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengertian 

tentang 

kolostrum: 

-lupa saya 

mbak(I2.36) 

- lupa 

mbak(I3.47) 

-tidak 

mbak(I5.34) 

-Kolostrum itu 

ASI yang keluar 

pertama kali dari 

ibu menyusui 

yang warnanya 

kuning kental 

(I1.36) 

-Kolostrum itu 

susu pertama 

yang penting bagi 

bayi, warnanya 

Menyebutk

an 

pengertian 

tentang 

kolostrum:  

-Lupa 

-Lupa 

-Tidak tahu 

- Kolostrum 

itu ASI yang 

pertama kali 

keluar yang 

warnanya 

kekuningan 

kental.  

Pemahaman 

informan 

mengenai 

kolostrum 

Ketidaktahuan 

informan 

tentang 

kolostrum 
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Dalam penelitian ini informan mengungkapkan apa yang 

mereka ketahui tentang pengertian kolostrum. Tiga dari lima 

informan tidak mengetahui dan lupa mengenai pengertian tentang 

kolostrum, berikut ungkapan yang disampaikan informan terkait 

pengertian tentang kolostrum: 

“Opo…opo…opo yo?, lupa saya mbak.”(I2.36) 

 “Waduh apa ya mbak itu saya lupa mbak.”(I3.47) 

 “Tidak mbak.”(I5.34) 

Berdasarkan hasil penelitian tiga dari kelima informan yaitu 

(I2, I3 dan I5) mengungkapkan bahwa mereka lupa dan tidak 

mengetahui mengenai pengertian tentang kolostrum. Sehingga hal 

tersebut dapat menjadi penyebab gagalnya pemberian ASI karena 

kolostrum merupakan cairan yang keluar pertama kali ketika ibu 

menyusui dan itu sangat penting sekali bagi kekebalan tubuh bayi 

dan juga kesehatannya.  

Namun pada saat wawancara berlangsung mereka lupa dan 

tidak begitu mengetahui apa itu pengertian dari kolostrum padahal 

rata-rata pendidikan ketiga informan tersebut SMA dan mereka tentu 

memiliki dan mendapatkan sumber informasi mengenai ASI yang 

sangat begitu mudah untuk di akses namun pada saat di lapangan 

mereka bingung dan tidak tahu tentang pengertian dari kolostrum. 
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4.3.2 Tema 2 Pemberian susu formula pada bayi dibawah usia 6 

bulan 

Kata kunci              Kategori

 Kategori 

 

 

  

 

 

 

 

        

             

       

   

          

      

                  

             

Ibu bekerja memilih susu formula dari pada 

ASI yang diperah ketika ibu sedang bekerja: 

cara yang paling mudah dengan memberi susu 

dot(I1.121) 

- yang penting anaknya anteng nggak rewel 

kalau ditinggal kerja gitu aja udah seneng saya 

mbak.(I3.86) 

 -karena cara memberikannya atau sudah terlalu 

lama di luar kulkas(I3.119) 

-Sampai disitu saya berhenti memompa ASI 

saya mbak ya mungkin kurang teliti atau lupa 

atau gimana saya juga ndak tau jadi sekarang 

tak kasih susu dot terus mbak.(I3.126-130) 

- pakai susu dot, soalnya anak saya itu kalau 

saya pereskan terus dimasukkan di dot itu gak 

mau mbak.(I4.47-49) 

-sehingga harus diberi susu formula itu sebagai 

pilihannya.(I5.61) 

Menyebutkan alasan 

mengapa ibu bekerja lebih 

memilih susu formula: 

-Paling mudah, anaknya 

anteng tidak rewel ketika 

ditinggal kerja, ASI sudah 

terlalu lama dikulkas, anak 

lebih suka susu formula, 

susu formula satu-satunya 

pilihan. 

Ibu bekerja lebih memilih 

susu formula dari pada 

ASI perah. 

Pemberian susu formula 

pada bayi dibawah usia 6 

bulan 

Sub Tema  

Tema  
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Pada tema kedua ini informan mengungkapkan bahwa 4 dari 

5 informan mereka lebih memilih susu formula dari pada ASI 

perah untuk anaknya sebagai pengganti  saat informan bekerja 

hal tersebut disampaikan dengan berbagai alasan mengapa 

mereka lebih memilih susu formula daripada mereka harus 

memeras ASI berikut ungkapannya: 

cara yang paling mudah dengan memberi susu dot.(I1.121) 

yang penting anaknya anteng nggak rewel kalau ditinggal 

kerja gitu aja udah seneng saya mbak.(I3.86) 

pakai susu dot, soalnya anak saya itu kalau saya pereskan 

terus dimasukkan di dot itu gak mau mbak.(I4.47-49) 

sehingga harus diberi susu formula itu sebagai 

pilihannya.(I5.61) 

Dari keterangan diatas informan memilih susu formula, 

informan malas untuk repot yang terpenting adalah anaknya tidak 

menangis dan karena sudah terbiasa dengan susu formula anak dari 

I4 tidak suka dengan ASI karena sudah terbiasa dengan rasa susu 

formula yang lebih enak. Selanjutnya pada pernyataan dibawah ini 

informan menyatakan  memilih susu formula dan tidak memerahkan 

ASI untuk anaknya ketika sedang bekerja karena kurang 
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memperhatikan dalam memnyajikan ASI yang diperah ketika sudah 

berada diluar lemari pendingin berikut ungkapannya: 

karena cara memberikannya atau sudah terlalu lama diluar 

kulkas(I3.119) 

Sampai disitu saya berhenti memompa ASI saya mbak ya 

mungkin kurang teliti atau lupa atau gimana saya juga ndak 

tau jadi sekarang tak kasih susu dot terus mbak.(I3.126-130) 

Ungkapan diatas menyebutkan bahwa I3 kurang 

memperhatikan ASI perahan yang diberikan oleh anaknya sudah 

basi karena sudah lama berada diluar lemari pendingin hal tersebut 

yang menyebabkan I3 berhenti memompakan ASI untuk anaknya 

karena takut ASI yang diberikan tidak bagus dan malah membuat 

anaknya sakit.  

Berdasarkan ungkapan kelima informan diatas merupakan 

penyebab kegagalan dalam pemberian ASI eksklusif yaitu karena 

faktor pengetahuan dan kesadaran yang kurang tentang pentingnya 

ASI eksklusif walaupun tidak bisa secara langsung setidaknya 

informan bisa lebih berusaha dan lebih memperhatikan bahwa ASI 

eksklusif itu penting untuk anaknya hal tersebutlah yang menjadi 

penyebab gagalnya pemberian ASI eksklusif di Desa Warak karena 

pengetahuan tentang pengertian kolostrum yang kurang dan lebih 

memilih susu formula daripada ASI perah ketika ibu sedang bekerja 
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dikarenakan kesibukan informan ketika sedang bekerja dan pilihan 

satu-satunya adalah menggunakan susu formula karena dengan 

susu formula anak mereka bisa ditinggal untuk bekerja dalam waktu 

yang lama. 
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4.3.3 Tema 3 Terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan 

kegagalan dalam pemberian ASI eksklusif ketika ibu sedang 

bekerja 

Kata kunci            Kategori           Sub tema        Tema 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hambatan-

hambatan ibu 

menyusui ketika 

sedang bekerja: 

Harus memompa 

ASI untuk stok di 

rumah(I1.95, 

I2.58) 

-Harus 

memberikan susu 

formula 

tambahan.(I1.99, 

I2.60, I3.82, 

I4.57) 

 waktu kerja yang 

panjang tidak 

dapat memompa 

ASI di tempat 

kerja. 

(I1.109, I2.58) 

Mengetahui 

hambatan 

ibu 

menyusui 

ketika 

sedang 

bekerja 

 

Hambatan-

hambatan 

yang 

muncul 

ketika ibu 

sedang 

bekerja 

 

Terdapat 

hambatan -

hambatan 

yang 

menyebabk

an 

kegagalan 

dalam 

pemberian 

ASI 

eksklusif 

ketika ibu 

sedang 

bekerja 
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Ibu bekerja 

gagal 

memberikan 

ASI 

eksklusif: 

-Karena 

kerjanya 

sudah mepet 

dan terburu-

buru (I1.119, 

I5.47) 

-Istirahatnya 

kurang 

(I2.58, I2.78) 

-Karena 

terhambat 

oleh waktu 

pekerjaan 

(I2.67, I3.79, 

I3.104,I4.62, 

I5.47, I5.56) 

 

Menyebutkan 

penyebab 

kegagalan ibu 

bekerja dalam 

memberikan 

ASI eksklusif 

Penyebab kegagalan 

ibu bekerja dalam 

memberikan ASI 

eksklusif 
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Pada tema ke tiga ini informan diminta untuk menceritakan 

hambatan-hambatan apa saja yang menjadi penyebab kegagalan 

ibu menyusui dalam memberikan ASI eksklusif ketika sedang 

bekerja. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada lima 

informan, diketahui bahwa kelima informan memiliki hambatan yang 

sama. Pernyataan ini dapat didukung dengan kutipan wawancara 

berikut ini: 

“sebelum berangkat kerja itu harus memompa susu dulu 

untuk stok dirumah.” 

(I1.95) 

 “selain stok ASI yang semakin berkurang itu sama waktu 

kerja saya mbak yang tidak memungkinkan untuk 

memberikan ASI secara eksklusif.”(I1.109) 

 “saat istirahat saya tidak bisa  untuk memompa ASI untuk 

stok dirumah.” (I2.58) 

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui 2 dari 5 

informan yaitu I1 dan I2 kedua informan tersebut masih  bisa 

menyempatkan waktunya untuk memeras ASI walaupun kurang dan 

harus memberikan susu formula tambahan untuk memenuhi 

kebutuhan bayinya. Sedangkan I3, I4 dan I5 sudah tidak sempat lagi 

karena terburu-buru dalam bekerja. Pernyataan dibawah ini 
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mengungkapkan bahwa ibu bekerja harus memberikan susu formula 

tambahan sebagai pengganti ASI berikut ungkapannya:  

“sehingga harus memberikan susu formula tambahan.“ 

(I1.99) 

“walaupun harus disambung dengan susu dot.” (I2.60) 

“tak sambung pakai dot yang penting anaknya anteng.” 

(I3.82) 

“kalau diperes anaknya itu tidak mau jadi harus disambung 

mbak” .(I4.57) 

Ungkapan di atas merupakan ungkapan yang disampaikan 

bahwa selama ibu bekerja harus memberikan susu formula sebagai 

pengganti ASI selama ibu bekerja selain itu pula yang menjadi 

penghambat ibu dalam bekerja sehingga gagal meberikan ASI 

eksklusif diungkapkan di bawah ini berikut pernyataannya: 

“tapi karena pekerjaan yang harus bekerja dari pagi sampai 

sore ya jadi tidak bisa memberikan ASI eksklusif.” (I2.67) 

 “ya waktu itu mbak soalnya dari pagi sampai sore ditinggal 

kerja terus jadi ndak bisa nyusui  mbak.”(I3.79) ,  

 “Waktu, jadi kalau mau kerja itu harus cepet-cepet,” (I4.55)  
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 “ya waktu sama  jaraknya mbak jadi tidak bisa menyusui 

secara terus menerus.”(I5.47) 

 

Berdasarkan hasil penelitian semua informan memiliki 

hambatan yang sama yaitu tentang waktu dalam bekerja yang sudah 

terlambat sehingga terburu-buru dan tidak sempat memeras ASI 

sehingga kurang dan harus memberikan susu formula tambahan, 

serta waktu bekerja yang panjang sehingga informan gagal dalam 

memberika ASI secara eksklusif dan juga jarak yang jauh apabila 

harus pulang untuk menyusui dan peraturan pekerjaan yang tidak 

bisa dilanggar sehingga informan harus bertanggung jawab dengan 

pekerjaanya.  

Hambatan-hambatan diataslah yang di ungkapkan oleh 

informan yang menjadi penyebab ibu menyusui yang sedang bekerja 

gagal dalam memberikan ASI secara eksklusif. Selanjutnya dibawah 

ini merupakan uraian wawancara dari kelima informan mengenai 

penyebab utama kegagalan ibu bekerja dalam memberikan ASI 

eksklusif selain hambatan-hambatan yang menjadi penyebab 

gagalnya ibu yang sedang bekerja tidak bisa memberikan ASI 

eksklusif, peneliti juga terus menggali selain hambatan apa saja 

penyebab lainnya yang membuat ibu bekerja gagal memberika ASI 

eksklusif berikut ungkapan yang disampaikan oleh informan: 

“karena kerjanya sudah mepet dan terburu-buru jadi tidak 

sempat .”(I1.119) 
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 “Ya itu mbak istirahatnya kurang cuma sebentar.”(I2.78) 

 “Ya itu mbak karena terhambat oleh waktu pekerjaan itu     

mbak sehingga gagal dalam memberikan ASI 

eksklusif.”(I3.104) 

 “jamnya habis buat kerja daripada dirumah.”(I4.62) 

 “waktune habis buat bekerja mbak. Jadi tidak bisa menyusui 

sampai 6 bulan.”(I5.56) 

Berdasarkan hasil penelitian semua partisipan I1 sampai I5 

mengungkapkan bahwa penyebab kegagalan ibu bekerja dalam 

memberikan ASI eksklusif yaitu waktu yang digunakan untuk bekerja 

yang menjadi penyebab utama gagalnya ibu bekerja dalam 

memberikan ASI eksklusif, mereka mengungkapkan bahwa 

waktunya sehari-hari digunakan untuk bekerja hampir 8 jam tiap 

harinya bahkan masih ada waktu untuk lembur yang harus 

dikerjakan demi mendapatkan uang lembur tambahan sehingga 

merelakan waktunya untuk bekerja hingga tidak bisa menyusui 

secara eksklusif. Disamping itu waktu istirahat yang hanya 1 jam 

sangat cepat sekali. 
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4.4 Pembahasan 

Pembahasan pada penelitian ini disajikan dalam bentuk 

narasi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. Penjabaran dari 

pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam  penelitian 

penyebab kegagalan dalam pemberian ASI eksklusif : studi kualitatif 

di Desa Warak menggunakan beberapa teori dalam hal 

pembahasan. Dalam pembahasan, peneliti akan 

menginterpretasikan tema yag sudah didapat dari penelitian. Peneliti 

berfokus pada faktor penyebab kegagalan dalam pemberian ASI 

eksklusif pada ibu menyusui di Desa Warak. Berdasarkan hasil 

penelitian terhadap 5 informan di dapatkan tiga tema yang dapat 

membantu menjawab tujuan umum dan juga tujuan khusus. 

4.4.1 Ketidaktahuan informan tentang kolostrum 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap lima 

informan  didapatkan satu sub tema yang terkait dengan 

ketidaktahuan  informan tentang kolostrum. Menurut dari hasil 

penelitian tiga dari lima informan tidak mengetahui dan lupa tentang 

pengertian kolostrum. Sehingga hal tersebut mempengaruhi 

kegagalan dalam pemberian ASI eksklusif. Menurut hasil penelitian 

dari Roesli (2008), fenomena kurangnya pemberian ASI eksklusif 

disebabkan oleh pengetahuan ibu yang kurang memadai tentang 

ASI eksklusif.  
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Dari pernyataan yang diungkapkan oleh informan, informan 

lupa dan tidak mengetahui pengertian dari kolostrum. Informan 

hanya menyebutkan apa yang sekedar mereka ketahui tentang 

kolostrum apabila mereka tidak tahu mereka mengungkapkan tidak 

tahu .  Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiati 

pada tahun 2008 dengan judul “Hubungan Antara Pengetahuan Ibu 

Tentang ASI dengan Pemberian ASI Eksklusif di RS. Roemani 

Muhamadyah Semarang Periode September – 31 Oktober 2008” 

(Widiati, 2008). Menyebutkan bahwa ibu yang berpengetahuan baik 

1,9 kali berpeluang untuk memberikan ASI eksklusif dibandingkan 

dengan ibu yang berpengetahuan kurang. Pengetahuan tersebut 

dapat diperoleh dari pendidikan formal, penyuluhan, dan informasi 

dari media masa, yang mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI 

salah satunya adalah pengetahuan ibu mengenai laktasi.  

Seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang ASI akan 

mempengaruhi tingkah laku yang dinyatakan dengan perubahan 

pola menyusui yang baik. Hal ini didukung oleh penelitian 

sebelumnya (Fikawati dan Syafiq, 2010),  kegagalan pelaksanaan 

ASI eksklusif telah dimulai sejak 3 hari pertama kelahiran yaitu pada 

saat makanan/minuman pralektal diberikan. Faktor predisposisi 

kegagalan ASI eksklusif adalah karena pengetahuan dan 

pengalaman ibu yang kurang dan faktor pemungkin penting yang 

menyebabkan terjadinya kegagalan adalah karena ibu tidak 
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difasilitasi melakukan inisiasi menyusui dini. Beberapa penelitian 

melihat adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

dengan perilaku pemberian ASI eksklusif ini. Penelitian mengenai 

ASI eksklusif di Kelurahan Ciganjur, Jakarta, contohnya, yang 

menemukan bahwa pengetahuan ibu merupakan faktor protektif 

terhadap perilaku pemberian ASI eksklusif. Ibu dengan pengetahuan 

yang baik memiliki persentase perilaku pemberian ASI eksklusif 

yang lebih besar. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan ketidaktahuan 

informan tentang kolostrum, mereka tidak tahu karena pada saat 

peneliti mencoba menggali lagi apakah ibu  mengerti tentang 

kolostrum ibu menjawab lupa dan pada saat peneliti apakah 

sebeluimnya pernah mendengar tentang kolostrum informan 

menjawab tidak pernah, informan tidak tahu bahwa ASI yang 

pertama kali keluar itu bernama kolostrum namun informan 

menjawab lupa. Hal ini juga didukung oleh Penelitian Margawati 

(2005) pada ibu di Semarang menemukan bahwa praktik ASI 

eksklusif di wilayah perkotaan dan pinggiran perkotaan masih 

rendah berkisar 20-30%. Angka cakupan praktik ASI eksklusif yang 

masih rendah disebabkan oleh pengetahuan ibu tentang ASI 

eksklusif masih kurang. Selanjutnya penelitian Nurafifah (2007) di 

Semarang menyatakan ibu yang gagal dalam praktik menyusui 

eksklusif karena pengetahuan dan motivasi menyusui yang kurang. 
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Rendahnya praktik ASI eksklusif disebabkan oleh kurangnya 

pengetahuan ibu, kurangnya informasi ASI eksklusif dan faktor lain 

yang mempengaruhi praktik ASI eksklusif dari hasil penelitian antara 

lain, tingkat pengetahuan dan motivasi ibu untuk menyusui, masalah 

menyusui pada ibu.  

 Berdasarkan hasil penelitian tiga dari lima informan tidak 

mengetahui tentang kolostrum padahal tingkat pendidikan mereka 

rata-rata SMA dan tentu sumber informasi yang di dapat tentang ASI 

eksklusif jauh lebih mudah di dapatkan dan tempat tinggal mereka 

pun tidak jauh dari fasilitas kesehatan seperti bidan desa dan 

posyandu namun pada saat penelitian mereka tidak tahu tentang 

kolostrum hal inilah yang menjdi salah satu penyebab informan 

gagal memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Sesuai dengan 

teori Lawrence Green yang menyebutkan bahwa salah satu yang 

mempengaruhi perilaku seseorang adalah pengetahuan, dimana 

pengetahuan ini adalah faktor predisposisi seseorang untuk 

bertindak, yang dalam hal ini adalah pemberian ASI eksklusif. Hal ini 

sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Rahayuningsih (2005), 

yang dikutip dari Notoatmodjo bahwa dengan pengetahuan yang 

baik tentang ASI seseorang mau memberikan ASI Eksklusif kepada 

bayinya. 

Berdasarkan ungkapan di atas yang menjadi faktor penyebab 

gagalnya pemberian ASI eksklusif di Desa Warak salah satunya 



51 
 

adalah penyebab faktor pengetahuan ibu yang  sehingga dapat 

mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI karena ibu  yang 

mempunyai pengetahuan tentang ASI akan mempengaruhi tingkah 

laku yang dinyatakan dengan perubahan pola menyusui yang baik. 

Namun sebaliknya jika ibu  memiliki pengetahuan yang cukup maka 

akan mempengaruhi tingkah laku atau kesadaran ibu akan 

pentingnya memberikan ASI eksklusif dan perubahan pola menyusui 

yang bisa dimaksimalkan sampai 6 bulan bahkan sampai usia 2 

tahun. Disisi lain, jika mengacu pada Teori Green yang 

menyebutkan bahwa pengetahuan adalah salah satu determinan 

pembentuk perilaku, maka keberhasilan pemberian ASI eksklusif 

sendiri kemungkinan dipengaruhi pula oleh peranan berbagai 

macam pengetahuan, diantaranya pengetahuan tentang tata 

laksana pemberian ASI dan khususnya pada ibu yang bekerja. 

 

4.4.2 Pemberian susu formula pada bayi dibawah usia 6 bulan 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap lima 

informan  didapatkan satu sub tema yang terkait dengan pemberian 

susu formula pada bayi dibawah usia 6 bulan. Ada 2 faktor penting 

yang mempengaruhi keputusan orang tua dalam pemberian susu 

formula pada anak antara lain faktor internal seperti: kurangnya 

pengetahuan dan kesadaran ibu akan pentingnya ASI eksklusif dan  
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banyak ibu menyusui yang masih bekerja ingin memberikan ASI 

pada anaknya, namun karena minimnya intensitas waktu untuk 

memeras ASI dan juga tidak semua perusahaan tempat mereka 

bekerja menyediakan waktu dan ruang untuk memeras ASI (Triana, 

2012). Beberapa penelitian melihat adanya hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan dengan perilaku pemberian ASI 

eksklusif ini. Penelitian mengenai ASI eksklusif di Kelurahan 

Ciganjur, Jakarta, contohnya, yang menemukan bahwa 

pengetahuan ibu merupakan faktor protektif terhadap perilaku 

pemberian ASI eksklusif. Ibu dengan pengetahuan yang baik 

memiliki persentase perilaku pemberian ASI eksklusif yang lebih 

besar (Rizkianti, 2009). 

Berdasarkan dari hasil penelitian kelima informan 

memberikan susu formula pada anaknya mereka lebih memilih susu 

formula daripada harus memberikan ASI perah kepada anaknya 

ketika ditinggal bekerja hal ini yang menjadi  penyebab gagalnya 

pemberian ASI eksklusif. Pengaruh kemajuan teknologi dalam 

perubahan sosial budaya menyebabkan ibu-ibu di perkotaan 

umumnya, memberikan susu formula, karena susu formula 

merupakan alternatif tercepat yang mereka pilih untuk mengatasi 

kebutuhan bayi selama mereka bekerja, hal ini menjadi kendala 

tersendiri bagi kelangsungan pemberian ASI eksklusif (Depkes RI, 

2002). ASI sangat baik diberikan pada anak usia 0-2 tahun. Menurut 
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Roesli (2008), fenomena kurangnya pemberian ASI eksklusif 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pengetahuan ibu yang 

kurang memadai tentang ASI eksklusif.  

Tingkat pengetahuan berbanding lurus dengan pemberian 

susu formula, artinya semakin buruk pengetahuan ibu maka 

pemberian susu formula akan semakin meningkat. Demikian juga 

sebaliknya jika pengetahuan ibu baik maka pemberian susu formula 

akan semakin rendah (Heni Triana, 2012). Hal inilah yang terjadi di 

Desa Warak sesuai hasil penelitian semua informan memberikan 

anaknya susu formula ketika sedang bekerja, faktor pengetahuan 

menjadi penyebabnya mereka lebih memilih susu formula padahal 

anak mereka belum berusia lebih dari 6 bulan sehingga menjadi 

penyebab informan gagal ASI eksklusif. Sesuai dengan teori 

Lawrence Green yang menyebutkan bahwa salah satu yang 

mempengaruhi perilaku seseorang adalah pengetahuan, dimana 

pengetahuan ini adalah faktor predisposisi seseorang untuk 

bertindak,  dalam hal ini adalah pemberian ASI eksklusif. Hal ini 

sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Rahayuningsih (2005), 

yang dikutip dari Notoatmodjo bahwa dengan pengetahuan yang 

baik tentang ASI seseorang mau memberikan ASI Eksklusif kepada 

bayinya. 
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Menurut hasil penelitian kelima informan menggunakan susu 

formula sebagai pengganti ASI ketika sedang bekerja karena 

mereka berpendapat bahwa dengan menggunakan susu formula 

lebih cepat, anak mereka tidak rewel dan susu formula menjadi 

pilihan satu-satunya karena mereka malas untuk repot dan agar 

anak mereka bisa lebih mudah untuk ditinggal bekerja dalam waktu 

lama tanpa mempedulikan kebutuhan anak mereka . Hambatan 

praktik menyusui eksklusif pada ibu bekerja rendah karena mereka 

berpendapat bahwa bayi yang tidak segera dikenalkan susu formula 

akan semakin tergantung dengan ASI, dan ini akan menghambat 

aktivitas ibu untuk kembali bekerja, bahwa ibu yang telah 

memperkenalkan susu formula karena bayi harus dipersiapkan 

untuk ditinggal bekerja. Solusi yang ada dalam benak mereka 

adalah memberikan susu formula, hal ini yang menjadi pendorong 

mengapa informan memilih susu formula untuk anaknya karena 

kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu akan pentingnya ASI 

eksklusif untuk anaknya. Hal ini juga didukung oleh penelitian 

(Notoatmodjo, 2010)  semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

maka semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang tentang sesuatu 

hal dan semakin matang pertimbangan seseorang untuk mengambil 

sebuah keputusan. 

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu akan pentingnya 

pemberian ASI secara eksklusif cenderung menjadi penyebab 
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kegagalan untuk memberikan ASI eksklusif di wilayah kerja 

Puskesmas Air tawar Kota Padang, Sumatra Barat. Hasil penelitian 

di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan pemberian ASI 

eksklusif pada ibu bekerja belum tepat di Purwokerto Jawa tengah, 

dalam penelitian pada karyawan di perguruan tinggi negeri 

menunjukkan presentase pemberian ASI eksklusif hanya mencapai 

21% sebagian besar kegagalan disebabkan oleh sikap ibu terhadap 

pemberian ASI eksklusif dan peraturan ditempat kerja serta ibu 

memilih susu formula agar dapat meneruskan sekolah atau bekerja 

dan orang lain dapat mengurus bayinya (Maryati, 2009). Menurut 

Novianda (2012), pendidikan berhubungan dengan pembangunan 

dan perubahan kelakuan. Pendidikan berkaitan dengan transmisi, 

pengetahuan sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek kelakuan 

yang lain. Menurut Notoatmodjo (2010) sebagimana umumnya 

semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah mendapatkan 

informasi dan akhirnya mempengaruhi perilaku seseorang. 

Dengan pendidikan yang tinggi mempengaruhi pola fikir 

seseorang untuk bertindak dan mengambil keputusan yang sebaik-

baiknya sehingga muncul sifat kedewasaan, disamping itu hal yang 

mempengaruhi baik cukupnya pemberian asi adalah pengalaman 

dan pengalaman yang membuat informan memberikan susu 

formula. Ibu yang beraktivitas sehari-harinya tidak memiliki alternatif 

pilihan yang lain atau yang lebih banyak selain menggunakan susu 
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formula untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya. Hal ini juga 

didukung oleh penelitian (Notoatmodjo, 2010) pengetahuan 

merupakan hal yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang karena tindakan yang didasari oleh pengetahuan akan 

lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan. Hal ini diasumsikan peneliti ketika informan memiliki 

pengetahuan dan kesadaran yang kurang maka tindakan yang 

didasari oleh pengetahuan tersebut menjadikan informan memilih 

untuk menggunakan susu formula. 

 

4.4.3 Terdapat  hambatan-hambatan yang  menyebabkan kegagalan 

dalam pemberian ASI eksklusif ketika ibu sedang bekerja 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap lima 

informan  didapatkan dua sub tema yang terkait dengan hambatan-

hambatan yang menjadi penyebab gagalnya pemberian ASI 

eksklusif  ketika sedang bekerja. Sub tema didapatkan dari berbagai 

macam pernyataan yang diungkapkan oleh informan.  Berdasarkan 

dari hasil penelitian  kelima informan memiliki hambatan yang 

menyebabkan kegagalan dalam pemberian ASI eksklusif  yaitu 

harus terburu-buru memompa ASI terlebih dahulu dan stok ASI yang 

semakin berkurang sehingga harus memberikan susu formula ketika 

sedang bekerja serta waktu pekerjaan yang begitu panjang dan 

istirahat yang kurang hal tersebutlah yang membuat informan gagal 
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memberikan ASI eksklusif.   Penelitian kualitatif lainnya yang 

dilakukan oleh Agus (2008) di Kabupaten Sukoharjo didapatkan 

kesimpulan bahwa menyusui masih populer di Kecamatan 

Sukoharjo Kota, tetapi eksklusifitasnya rendah. Ditemukan 

perbedaan yang bermakna dalam hal eksklusifitas menyusui antara 

kelompok ibu bekerja pabrik dengan kelompok ibu yang tidak 

bekerja. Pada kelompok pekerja, faktor yang berhubungan dengan 

eksklusifitas menyusui adalah tingkat pendidikan dan kesempatan 

menyusui pada saat bekerja, yang didukung oleh jarak tempat 

tinggal responden yang dekat serta kepemilikan sarana transportasi. 

Menyusui tidak langsung (ASI perahan) belum dikenal secara luas di 

kalangan ibu-ibu di Kecamatan Sukoharjo Kota.  

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan informan pada 

penelitian ini ditemukan bahwa ibu menyusui yang masih bekerja 

mengalami beberapa hambatan diantaranya   harus terburu-buru 

karena harus memompa ASI dan kelima informan terpaksa harus 

memberikan susu formula tambahan, kemudian ungkapan dari 

kelima informan yaitu mengenai tanggung jawab pekerjaan yang 

harus dipatuhi yaitu waktu yang habis digunakan untuk bekerja dan 

juga istirahat yang kurang hanya 1 jam saja dan juga jarak yang 

membuat ibu menyusui tidak bisa pulang untuk menyusui . Sehingga 

untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut, para ibu terkadang 

memberikan susu formula terhadap anaknya. Hasil penelitian ini 
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konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Hanson, M dkk (2003), bahwa pekerjaan mempunyai asosiasi erat 

dengan terjadinya kegagalan pemberian ASI. Menurut Notoatmodjo 

(2010) sebagimana umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang 

semakin mudah mendapatkan informasi dan akhirnya 

mempengaruhi perilaku seseorang. 

Kelima informan mengatakan tuntutan pekerjaan yang 

dijalaninya menghambat pemberian ASI secara eksklusif kepada 

anaknya. Ungkapan diatas merupakan keluhan tentang kewajiban 

dan kebutuhan ibu dalam rumah tangga keinginannya untuk tetap 

menyusui tidak sejalan dengan tuntutan ditempat kerja serta rasa 

tanggung jawab terhadap pekerjaan. Hal ini yang menggambarkan 

faktor penyebab kegagalan ibu bekerja dalam memberikan ASInya 

secara eksklusif yaitu beberapa hambatan yang dirasakan ibu 

bekerja dalam menyusui secara ekslusif adalah jarak rumah yang 

jauh dikarenakan waktu istirahat yang kurang dan harus terburu-

buru karena harus bekerja dan waktu bekerja yang begitu panjang.  

Hasil penelitian tentang tanggapan ibu dalam pemberian 

susu formula didapatkan hasil bahwa ibu memiliki tanggapan yang 

sangat bervariasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Rohani (2010) di Kota Mataram didapatkan empat variabel 

yang terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan 
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risiko kegagalan pemberian ASI eksklusif yaitu: ibu bekerja, persepsi 

yang keliru, tingkat pengetahuan ibu kurang, dan dukungan keluarga 

yang kurang menunjukkan bahwa ibu bekerja memiliki risiko 

kegagalan pemberian ASI eksklusif sebesar 10 kali lebih besar 

dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. Bagi ibu yang bekerja, 

upaya pemberian ASI eksklusif sering kali mengalami hambatan 

lantaran singkatnya masa cuti hamil dan melahirkan. Sebelum 

pemberian ASI eksklusif berakhir secara sempurna, dia harus 

kembali bekerja. Kegiatan atau pekerjaan ibu sering kali dijadikan 

alasan untuk tidak memberikan ASI eksklusif, terutama yang tinggal 

di perkotaan (Prasetyono, 2009) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Warak RT 03 

RW 06 didapatkan lima informan yang terbukti berpengaruh secara 

signifikan terhadap peningkatan risiko kegagalan pemberian ASI 

eksklusif yaitu: Ibu bekerja dan tingkat pengetahuan sebagian 

informan yang  cukup mengenai pengertian kolostrum serta 

kurangnya pengetahuan dan kesadaran informan tentang 

pentingnya ASI eksklusif. Dalam penelitian ini ternyata juga 

ditemukan terjadi pada penelitian Diana Nur Afifah tahun 2007, 

dimana dari sejumlah 12 informan yang diwawancarai hanya sedikit 

sekali diantaranya yang berhasil ASI eksklusif, sedangkan sisanya 

gagal dikarenakan informan yang sibuk bekerja. 
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Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mardeyati pada tahun 2007 dengan judul “Hubungan Status 

Pekerjaan Dengan Kepatuhan Ibu memberikan ASI eksklusif di 

RSUD Dr. Sardjito Yogyakarta, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status pekerjaan 

dengan pemberian ASI eksklusif. Mengingat pentingnya pemberian 

ASI eksklusif bagi tumbuh kembang anak maka perlu diperhatikan 

agar dapat terlaksana dengan baik dan benar. Oleh karena itu salah 

satu yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana ibu yang 

bekerja dapat tetap meberikan ASInya secara eksklusif 6 bulan dan 

dapat dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Sehubungan dengan hal 

tersebut telah ditetapkan dengan KEPMENKES RI No. 

450/MENKES/IV?2004 tentang pemberian ASI secara eksklusif bagi 

bayi Indonesia. Program peningkatan pemberian ASI khususnya ASI 

eksklusif mempunyai dampak yang luas terhadap status gizi ibu dan 

bayi. Menyusui adalah hak setiap ibu tidak terkecuali ibu yang 

bekerja namun pada hasil penelitian hal tersebut sangat sulit sekali 

untuk ibu bekerja dan menjadi penghambat bagi ibu untuk 

meberikan ASI-nya secara eksklusif. 
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4.5 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti mengidentifikasi keterbatasan dalam penelitian ini 

dimana peneliti hanya berfokus pada ibu menyusui yang bekerja dan 

tidak meneliti tentang anak atau lingkungan sekitar. Sehingga 

peneliti kurang mengeksplor masalah lain yang dapat 

mempengaruhi ASI eksklusif. 

 

 


