
 

 

 

 
 

 

 
1. Karakteristik Responden 

Hasil dan Pembahasan  

 

Tabel 1. 

Nama Umur Pendidikan Pekerjaan ASI Eksklusif 

(ya/tidak) 

Ny. M.K 35 S1 Perawat Tidak 

Ny. L.G 28 SLTP Ibu rumah tangga Tidak 

Ny. A 40 SD Ibu rumah tangga Ya 

Ny. A. K 38 SMA Ibu rumah tangga Tidak 

Ny. H. G 36 SMA Ibu rumah tangga Ya 

 

Responden dalam penelitian inidiketahui bahwa lebih banyak tidak memberikan ASI 

eksklusif, dibandingkan dengan yang melakukan ASI secara eksklusif. 

Beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan orang tua, khususnya tingkat 

pendidikan ibu berhubungan erat denganpengetahuan. Pendidikan merupakan suatu proses 

pengembangan sumber daya manusia, pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses belajar 

mengajar manusia terhadap suatu objek tertentuh dan dapat memberikan kemampuan untuk 

menilai budaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari (Notoatmodjo, 2003) yang 

menyatakan bahwapengetahuan ibu tentang pemberian ASI eksklusif didapatkan dari hasil 

pendidikan yang bersifat informal melalui penyuluhan maupun media masa (Brosur, dan Tv) 

bisa juga informasi yang kurang dari tenaga kesehatan pada saat mengikuti kegiatan posyandu 

didesa. 

Menurut (Aulita, 2011) menyatakan bahwa berpengetahuan baik tidak menjadi suatu 

jaminan bahwa ibu akan memberikan ASI Eksklusif pada bayinya, begitu juga sebaliknya 

Pengetahuan cukup tindak manjadi suatu jaminan untuk ibu tidak memberikan ASI Eksklusif, 

hal inidibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu Pengetahuan responden 

lebih banyak berada dalam kategori baik sebanyak 3 orang seluruhnya tidak memberikan ASI 



 

 

secara eksklusif dan sebanyak 2orang yang memiliki pengetahuan dengan kategori cukup 

seluruhnya memberikan ASI secara eksklusif. Ibu yang berpengetahuan baik namun tidak 

memberikan ASI, mengakui bahwa mereka tahu mengenai ASI tetapi mereka lebih 

mementingkan kecantikan payudara ibu dibandingkan dengan kesehatan bayinya.hasil penelitian 

ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hilala, 2013) berdasarkan hasil uji Chi- 

square (p<0,001) ini menunjukan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan proses 

ibu dalam memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang, maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan melalui informasi yang 

diterima sehingga melalui informasi tersebut yang nantinya akan mempengaruhi pengetahuan 

(Kurniawati, 2014). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Al-Abedi dan 

Al-Asadi, 2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan baik tentang pemberian ASI eksklusif 

dapat mempengaruhi ibu dalam meningkatkan pengetahuan dan minat mereka untuk 

memberikan ASI sejak bayi lahir sampai usia 6 bulan, Sebaliknya pengetahuan yang cukup 

tentang pemberian ASI akan mengakibatkan ibu tidak menyusui bayinya. 

Untuk mendukung hasil analisis dalam pengumpulan data, dengan melakukan wawancara 

terhadap beberapa informan, yaitu masyarakat atau dalam hal ini orang tua (ibu-ibu) yang 

dianggap lebih banyak mengetahui tentang sosial budaya dari masyarakat setempat.Penggalian 

informasi difokuskan pada kebiasaan ibu dalam menyusui bayi.Kepercayaan yang ada dalam 

menyusui bayi termasuk alasan pemberian makanan / minuman selain ASI dalam hal ini 

makanan padat (Anggrita,2009). 

Beberapa ibu yang mengatakan bahwa pernah mendengarkan tentang cara pemberian 

makanan pada bayi melalui tenaga kesehatan dan mereka mengatakan bahwa bayi sebelum 6 

bulan hanya diberikan ASI. Tetapi ibu-ibu tersebut tetap memberikan makanan/minuman selain 

ASI dengan alasan merupakan kebiasaan dalam keluarga dan juga beberapa alasan seperti hasil 

wawancara sebagai berikut :Ny. A.M mengatakan demikian : Setelah bayi saya lahir, saya akan 

berikan ASI eksklusif, akan tetapi jika ada terdapat sisa-sisa ASI pada lidah bayi (mange), maka 

cara yang akan saya lakukan adalah memberikan air putih hangat dengan tujuan untuk 

membersihkan sisa-sisa ASI yang menempel pada lidah bayi. Ny. D mengatakan bahwa 

kebiasaan masyarakat kami yang terdahulu adalah membuang ASI yang pertama keluar karena 

dianggap kotor, tetapi setelah itu akan diberikan ASI eksklusif juga pada bayi, selain itu juga ada 

kebiasaan untuk memperlancar ASI yaitu menggunakan daun-daunan. Ny. I mengatakan bahwa 



 

 

saya berikan makan anak saya makan pisang juga agar nanti anak saya cepat kenyang dan cepat 

besar.Sebelum diberi makan anak saya rewel tapi setelah diberikan makanan jadi diam tidak 

rewel lagi. 

 
Tabel 2.Karakteristik responden berdasarkan Sosial Budaya Diwilayah kerja Puskesmas 

Perawatan Buli. 

 

 
Factor budaya 

Pemberian ASI 

Eksklusif Tidak Eksklusif Total 

2 3 5 

Baik 2 0 2 

Kurang baik 0 3 3 

 
A. Nilai dan kepercayaan terkait ASI 

Kolostrum dibuang karena kotor, bayi tidak hanya diberikan ASI pada 6 bulan pertama tetapi 

juga makanan tambahan, menghilangkan mange dengan memberikan air putih. 

a. Beberapa Ibu mengatakan petugas kesehatan pernah memberikan sosialisasi tentang 

pentingnya ASI untuk bayi, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh ibu-ibu. Mereka lebih 

cenderung mengikuti kebiasaan yang suda ada sejak dahulu kala. Yaitu tidak memberikan 

ASI yang pertama keluar (kolostrum) karena dianggap kotor. 

b. Beberapa Ibu mengatakan Akan memberikan ASI pada bayinya tetapi juga memberikan 

makanan tambahan berupa pisang, sun, dan susu formula, dengan alasan agar bayi cepat 

kenyang dan tidak rewel lagi. 

c. Sejak setelah bayi lahir, akan diberikan ASI, tetapi jika terdapat sisa-sisa ASI pada lidah 

bayi ( masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan kata "Mange" ), maka cara yang 

akan dilakukan adalah memberikan sedikit air putih hangat pada bayi dipercaya dapat 

menghilangkan sisa-sisa ASI tersebut. 

d. Adapun tradisi dari masyarakat setempat selama ibu masi dalam massa menyusui, 

biasanya akan dibuatkan satu ramuan yang terbuat dari campuran daun pare dan air jeruk 

nipis, cara pembuatannya yaitu campurkan air hangat hasil perasan dari daun pare dengan 

air jeruk nipis, dipercaya dapat mengeluarkan lendir pada bayi sehingga dinilai hal 

tersebut baik untuk bayi mereka. 

B. Pemahaman masyarakat lokal terkait usaha memperlancar ASI 



 

 

Menggunakan daun-daunan yaitu (daun kelor dan daun kaugete), yang direbus lalu 

diminum,Makan kacang tanah, kacang merah, kacang hijau dan makanan berkuah.Ibu menysui 

dilarang Minum es dan mandi air dingin juga dilarang. 

a. Kepercayaan masyarakat setempat tentang ASI dalam hal ini untuk memperlancar ASI 

agar keluarnya banyak, maka cara yang dilakukan yaitu dengan menggunakan sejenis 

daun-daunan yang dicampurkan dengan sedikit air lalu diminum, yaitu daun kelor. 

Sedangkan untuk daun kaugete di tempelkan kebagian payudara ibu setelah dipanaskan 

di bara api. Dipercaya dapat melancarkan ASI. 

b. Kepercayaan lain dari masyarakat setempat untuk melancarkan ASI yaitu dengan cara 

mengonsumsi kacang tanah, kacang merah, kacang hijau dan makanan yang berkuah. 

c. Apabila setelah ibu selesai bersalin, ibu menyusui tidak boleh minum minuman dingin 

(air es) dan juga tidak bole mandi menggunakan air dingin. Dipercaya hal tersebut tidak 

baik untuk kesehatan ibu dan juga bayinya. 

Berdasarkan hasil wawancara dan atau pengamatan secara mendalam yang peneliti lakukan pada 

saat penelitian terhadap responden dan beberapa kelompok masyarakat, dalam hal ini khususnya 

orang tua (ibu-ibu) yang peniliti menganggap bahwa mereka yang lebih mengetahui tentang 

sosial budaya diwilayah kerja Puskesmas Perawatan Buli, diperoleh penjelasan bahwa, sebagian 

besar ibu-ibu tidak memberikan ASI eksklusif pada bayinya disebabkan karena adanya kebiasaan 

ibu-ibu disamping memberikan ASI, juga memberikan makanan lain yaitu, kebiasaan 

memberikan makan pisang kepada bayi, dipercaya bahwa bayinya akan lebih sehat, suka 

memberikan makan bayinya, cepat kenyang, tidak rewel, tubuh bayi tidak lembek dan padat. Air 

putih hangat diberikan pada saat setelah menyusui agar bayi tidak haus dan kerongkongannya 

tidak lengket, dapat membersihkan sisa-sisa ASI pada lidah bayi, masyarakat setempat biasa 

menyebutnya dengan kata "Mange" yang dapat menyebabkan bayi batuk-batuk, hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fricilia,R.,&Agustiansyah,A.(2018).Memberikan bubur 

pada bayi disela-sela sebelum menyusui agar bayi tidak bosan dan cepat kenyang, sebagian ibu 

juga beralasan bahwa air susunya tidak cukup, hal ini dilakukan kalau ibu sedang bepergian 

keluar dan bayinya ditinggalkan dirumah. Kebiasaan membuang air susu ibu (ASI) yang pertama 

keluar (Kolostrum) karena warnanya kuning dianggap kotor dan tidak baik untuk kesehatan bayi. 

Sosial budaya merupakan faktor yang berperan dalam membentuk pola pikir masyarakat dan 

kemudian mempengaruhi perilaku ibu dalam memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Hal ini 

didukung oleh (ludin,2009) yang menyatakan bahwa ibu menyusui bayinya karena pengaruh dari 

budaya yang diyakini. Kebiasaan lain yang dilakukan ibu menyusui di wilayah kerja puskesmas 



 

 

perawatan buli, pada saat ibu sedang akan menyusui tidak bole minum minuman dingin (air es), 

tidak dibolehkan mandi menggunakan air dingin, dipercaya hal tersebut tidak baik untuk 

kesehatan ibu dan juga bayinya, karena mereka percaya jika ibu menyusui minum air es dan 

mandi menggunakan air dingin, dapat mepengaruhi suhu pada ASI akan menjadi dingin, yang 

dapat menyebabkan bayi muntah-muntah. Bagi ibu mandi menggunakan air dingin dan minum 

es dapat menyebabkan ibu mengalami sakit, yaitu demam dan sakit kepala. 

Karakteristik responden berdasarkan sosial budaya sebagian besar responden masuk pada 

ketogori budaya kurang baik sebanyak (40%) dan sebanyak (60%) termasuk dalam kategori 

budaya baik.Dari hasil wawancara dengan responden, didapatkan bahwa menurut budaya atau 

keprcayaan mereka terkait ASI awalnya mereka membuang kolostrum atau ASI yang pertama 

keluar setelah melahirkan karena dianggap kotor dan tidak baik untuk bayi.Tetapi setelah 

perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan baik dari hasil 

pendidikan maupun informasi yang disampaikan oleh petugas kesehatan terkait manfaat 

pemberian ASI, sehingga ibu tidak lagi membuang kolostrum. Hal lain yang didapatkan terkait 

faktor budaya diantaranya, budaya kurang baik dimana setiap ibu walaupun sudah mengetahui 

bahwa ASI itu sangat penting untuk bayi tetapi lebih memilih untuk memberikan makanan 

pendamping ASI seperti pisang, bubur sun, dan susu formula. sebaliknya untuk budaya baik, 

dimana ibu tidak lagi memberikan makanan tambahan selama bayi belum berusia 6 bulan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan pnelitian dari (Rhokliana, et.al 2011) bahwabudaya adalah faktor 

yang berhubungan dengan nilai-nilai dan pandangan masyarakat yang lahir dari kebiasaan yang 

ada, dan pada akhirnya mendorong masyarakat untuk berprilaku sesuai dengan tuntutan budaya 

sehingga dapat mempengaruhi ibu dalam proses pemberian ASI eksklusif.Proses pemberian ASI 

tidak bisa lepas dari social budaya dikarenakan setiap individu dalam hal ini ibu menyusui akan 

mengikuti kebiasaan di lingkungan karena mendapat pengaruh dari masyarakat sehingga dapat 

mempengaruhi perilaku ibu untuk memberikan ASI eksklusif (Media Y, Kasnodihardjo 2005)


