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ABSTRAK

Inisiasi  menyusu  dini  (IMD)  adalah
proses  menyusu  segera  yang  dilakukan
dalam satu jam pertama setelah bayi lahir.
 Satu jam pertama kelahiran bayi adalah
saat paling penting, karena di masa satu
jam  pertama  ini  terjadi  fase  kehidupan
yang  mempengaruhi  proses  menyusui.
Inisiasi Menyusi Dini sangat penting bagi
bayi  baru lahir  karena dengan IMD bayi
akan  lebih  dulu  mendapatkan  kolostrum
daripada  yang  tidak  melakukan  IMD.
Kolostrum  adalah  ASI  yang  kaya  akan
daya  tahan  tubuh,  penting  untuk
ketahanan terhadap infeksi, penting untuk
pertumbuhan usus, bahkan kelangsungan
hidup bayi. 

Pada bayi  yang terlambat  diberi  ASI
atau  bayi  yang  tidak  dilakukan  IMD
setelah  hari  pertama  kehidupan,
mengalami  peningkatan  resiko  kematian
neonatal  meningkat  hingga  2,4  kali.
Sementara  menurut  UNICEF  sebanyak
30.000  bayi  yang  biasanya  meninggal
pada bulan pertama kelahirannya, dapat
diselamatkan  dengan  melakukan  Inisiasi
Menyusui Dini  setelah satu jam pertama
kelahiran.

Berdasarkan  survei  awal  yang
dilakukan  peneliti  di  Puskesmas  Kota
Rantauprapat  Kecamatan  Rantau  Utara
Kabupaten  Labuhanbatu,  berdasarkan
wawancara  yang  dilakukan  peneliti
terhadap  10  bidan,  9  diantaranya
mengetahui  Inisiasi  Menyusu  Dini  dan
tidak  menerapkan  Inisiasi  Menyusu  Dini
pada proses persalinan dan 1 diantaranya
tidak  mengetahui  Inisiasi  Menyusu  Dini
dan  tidak  menerapkannya  pada
petolongan persalinan.

Penelitian  ini  menggunakan  desain
penelitian  deskriptif  korelasional,  yaitu
jenis  penelitian  yang  bertujan  untuk
menemukan ada tidaknya hubungan, dan
apabila ada, seberapa erat hubungannya

serta  berarti  atau  tidak  hubungan  itu.
Rancangan  dalam  penelitian  ini  untuk
mengidentifikasi  hubungan  pengetahuan
dan sikap Bidan tentang Inisasi Menyusu
Dini.

Sampel dalam penelitian ini sebanyak
52  orang  dengan  teknik  total  sampling.
Penelitian  ini  dilakukan  pada   Juni  –
Agustus  2017.  Dari  hasil  penelitian
menunjukkan bahwa mayoritas rsponden
berpengetahuan baik sebanyak 34 orang
(65,4%),  diikuti  dengan  responden  yang
berpengetahuan tidak  baik  sebanyak  18
orang (34,6%). Mayoritas responden yang
bersikap  negatip  sebanyak  27  orang
(51,9%)  dan  responden  yang  bersikap
positif  sebanyak 25 orang (48,1%). Hasil
penelitian  ini  dianalisis  dengan  uji  chi
square  dengan  taraf  signifikan  α  =0,05
(p<0,05).

Kata Kunci : Pengetahuan, sikap, IMD

PENDAHULUAN

Inisiasi  menyusu  dini  (IMD)
merupakan proses menyusu segera yang
dilakukan dalam satu jam pertama setelah
bayi  lahir.   Satu  jam  pertama  kelahiran
bayi adalah saat paling penting, karena di
masa  satu  jam  pertama  ini  terjadi  fase
kehidupan  yang  mempengaruhi  proses
menyusui. Setelah bayi lahir, semua bayi
dari  ras manapun akan mengalami  fase
yang  sama,  yakni  fase  untuk
mempertahankan  fungsi  kehidupannya
yaitu  insting  untuk  mencari  sumber
makanan (menyusui) (Roesli, 2008).

World  Health  Organizations  (WHO)
merekomendasikan  proses  Inisiasi
Menyusui  Dini  dijalankan  selama  1  jam
pertama  kehidupan  awal  bayi.  Proses
tersebut  dilaksanakan  dengan  cara
menempatkan bayi di dada ibunya segera
setelah bayi keluar dari jalan lahir. Bayi ini
kemudian  akan  secara  alami,  tanpa
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dibantu,  mencari  puting  ibunya
(Prasetyono 2009).

Pada bayi  yang terlambat  diberi  ASI
atau  bayi  yang  tidak  dilakukan  IMD
setelah  hari  pertama  kehidupan,
mengalami  peningkatan  resiko  kematian
neonatal  meningkat  hingga  2,4  kali.
Sementara  menurut  UNICEF  sebanyak
30.000  bayi  yang  biasanya  meninggal
pada bulan pertama kelahirannya, dapat
diselamatkan  dengan  melakukan  Inisiasi
Menyusui Dini  setelah satu jam pertama
kelahiran (Yuliarti, 2010)

The  Lancet  Breastfeeding  Series,
(2016)  menyatakan bahwa memberi  ASI
dapat  menurunkan angka  kematian  bayi
akibat  infeksi  sebesar  88%.  Selain  itu,
menyusui  juga  berkontribusi  terhadap
penurunan  risiko  stunting,  obesitas,  dan
penyakit  kronis  di  masa  yang  akan
datang.  Sebanyak  31,36%  dari  37,94%
anak  sakit,  karena  tidak  menerima  ASI
Ekslusif.  Lebih  jauh  lagi  beberapa  studi
menyebutkan  investasi  dalam  upaya
pencegahan  bayi  dengan  berat  lahir
rendah (BBLR), Stunting yaitu
meningkatkan inisiasi menyusui dini (IMD)
dan pemberian ASI Eksklusif.

Proses IMD tidak terlepas dari peran
tenaga kesehatan khususnya Bidan yang
memiliki  komptetensi  dalam  pertolongan
persalinan.  Hal  ini  didukung  dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor  33  Tahun  2012  pasal  9  ayat  1
yang  menyatakan  bahwa  Tenaga
Kesehatan  dan  penyelenggara  Fasilitas
Pelayanan  Kesehatan  wajib  melakukan
Inisiasi Menyusu Dini terhadap Bayi yang
baru  lahir  kepada  ibunya  paling  singkat
selama 1 (satu) jam. 

Berdasarkan  hasil  penelitian  Devi
Anggraeni  (2017)  diperoleh  bahwa
terdapat  hubungan  yang  kuat  antara
dukungan  petugas  kesehatan  dengan
pelaksanaan  IMD  di  wilayah  kerja
puskesmas Poasia  Kota kendari.  Hal  ini
disebabkan karena Semakin baik seorang
petugas  dalam  menyampaikan  maksud,
tujuan, manfaat dan dampak dari program
tersebut  maka  semakin  baik  pula  hasil
yang  akan  dicapai  namun  sebaliknya
semakin  kurang  baiknya  petugas  dalam
menjalankan  tugas  seperti  yang
dibebankan maka hasil yang akan dicapai
juga  akan  jauh  dari  yang  ditargetkan.
Pada  saat  pelaksaaan  IMD  dukungan
yang diberikan petugas kesehatan dapat
membangkitkan  rasa  percaya  diri  ibu

untuk  membuat  keputusan  menyusui
bayinya.  Dukungan  yang  diberikan
petugas  kesehatan  dalam  pelaksanaan
IMD berupa pemberian informasi kepada
ibu  mengenai  IMD agar  ibu  mengetahui
manfaatnya  serta  ibu  memiliki  kesiapan
fisik maupun psikologis untuk melakukan
IMD (Yulianty, 2010).

Menurut  hasil  penelitian  Monica,
menunjukkan  bahwa  mayoritas
responden  berpengetahuan  baik
sebanyak  23  orang  (44,23%),  diikuti
dengan responden yang berpengetahuan
cukup  sebanyak  6  orang  (30,77%)  dan
responden yang berpengetahuan kurang
sebanyak  13  orang  (25%).  Mayoritas
responden  yang  bersikap  negative
sebanyak  32  orang  (61,54%)  dan
responden yang bersifat positif sebanyak
20 orang (38,46%).  Dari  hasil  penelitian
ini  terlihat  pengetahuan  yang  baik  tidak
didukung oleh sikap yang negative kerena
kurangnya pemahaman ibu hamil tentang
inisiasi  menyusu  dini  dan  kurangnya
percaya  diri  ibu  hamil  untuk  melakukan
inisiasi menyusu dini.

Inisiasi  menyusu  dini  juga  memberi
manfaat  lain,  yaitu  terciptanya  ikatan
kasih sayang sebuah keluarga pada jam-
jam  pertama  saat  melahirkan,  dimana
sambil bayi mencari putting susu ibunya,
ayah bisa berperan mengazankan bayi di
dada  ibunya.  Inisiasi  menyusu  dini  juga
dapat menurunkan tingkat kematian pada
bayi  dibawah umur 28 hari.  Dalam satu
tahun,  empat  juga  bayi  berusia  28  hari
meninggal,  apabila  semua  bayi  segera
setelah lahir diberi kesempatan menyusu
sendiri  dengan  member  kesmpatan
kontak kulit ibu dengan kulit bayi selama
kurang  lebih  satu  jam  maka  satu  juta
nyawa  bayi  dapat  terselamatkan.  Ini
diperkuat  dengan  adanya  penelitian  da
Ghana  oleh  dr.  Karen  Edmond  yang
melibatkan  10947  bayi  yang  lahir,
diketagui  bahwa  jika  bayi  diberi
kesempatan  menyusu  dan  dibiarkan
melakukan  kontak  kulit  dengan  kulit
dalam  satu  jam  pertama  setelah
dilahirkan maka 22% nyawa bayi dibawah
umur  28  hari  dapat  diselamatkan  dan
apabila  bayi  memulai  menyusu
pertamanya  adalah  saat  bayi  berusia
diatas dua jam, nyawa bayi dibawah umur
28  hari  dapat  terselamatkan  sebesar
16%,  ini  berate  bahwa  resiko  kematian
bayi  dibawah  umur  28  hari  akan
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meningkat  6  kali  lebuh  besar  setiap
kenaikan satu jamnya (Roesli, 2008). 

Walaupun  pemerintah  mendukung
kebijakan  WHO  dan  UNICEF  yang
merekomendasikan  inisiasi  menyusu
dinisebagai  tindakan  life  saving,  tetapi
dalam  penerapannya  IMD  itu  sendiri
belum tersosialisasikan dengan sempurna
di  beberapa  rumah  sakit, Puskesmas
maupun  di  Bidan  Praktek  Mandiri
sehingga  penerapannya  masih  perlu  di
kembangkan  untuk  memaksimalkan
pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini.

Berdasarkan  survei  awal  yang
dilakukan  peneliti  di  Puskesmas  Kota
Rantauprapat  Kecamatan  Rantau  Utara
Kabupaten  Labuhanbatu,  berdasarkan
wawancara  yang  dilakukan  peneliti
terhadap  10  bidan,  9 diantaranya
mengetahui  Inisiasi  Menyusu  Dini  dan
tidak  menerapkan  Inisiasi  Menyusu  Dini
pada proses persalinan dan 1 diantaranya
tidak  mengetahui  Inisiasi  Menyusu  Dini
dan  tidak  menerapkannya  pada
petolongan  persalinan.  Oleh  karena  itu
peneliti  tertarik  untuk  melakukan
penelitian tentang hubungan pengetahuan
dan sikap bidan tentang Inisiasi Menyusu
Dini  di  Puskesmas  Kota  Rantauprapat
Kecamatan  Rantau  Utara  Kabupaten
Labuhanbatu.

Kerangka Konsep Penelitian
Adapun  yang  menjadi  kerangka

konsep  penelitian  dalam  penelitian  ini
adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Konsep

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah

menggunakan deskriptif korelasional.

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  telah  dilaksanakan  di

Puskesmas  Kota  Rantau  Utara
Kabupaten  Labuhanbatu  Tahun. Waktu
penelitian dilakukan pada  Maret 2017 –

Januari  2018.  Pengambilan  data
dilakukan pada Juni – Agustus 2017

Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  adalah

seluruh bidan yang bekerja di Puskesmas
Kota  Rantauprapat.  Sampel  dalam
penelitian ini  adalah total  sampling yaitu
seluruh  bidan  di  Puskesmas  Kota
Rantauprapat berjumlah 52 orang 

Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  adalah

dengan  menggunakan  kuesioner  yang
dibuat  oleh  peneliti  untuk  diajukan  dan
diisi  oleh  PUS yang  menjadi  responden
secara langsung.

Data dalam penelitian ini meliputi data
primer dan data sekunder.

1. Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang
diperoleh  langsung  dari  subjek
penelitian. Data  primer  dalam
penelitian  ini  berupa  kuesioner
yang  diisi  langsung  oleh  subjek
penelitian.

1. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang
diperoleh  dari  studi  dokumentasi
yang  diperoleh  dari  Puskesmas
Kota  Rantauprapat  Kecamatan
Rantau  Utara Kabupaten
Labuhanbatu 

Metode Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  dengan

tahapan sebagai berikut :
1. Pada  penelitian  ini,  analisa  data

dengan metode statistik univariat
digunakan  untuk  menganalisa
variabel  independen  yaitu
pengetahuan  bidan  praktek
swasta  terhadap  pelaksanaan
inisiasi menyusu dini dan variabel
dependen  yaitu  sikap  bidan
terhadap  pelaksanaan  inisiasi
menyusu dini.

2. Bivariat  statistik  adalah  suatu
prosedur  yang  digunakan  untuk
menerangkan  keeratan
hubungan  antara  dua  variabel
(Arikunto,  2006,  halaman  271).
Pengujian data dilakukan dengan
menggunakan  uji  statistik  chi
square (x2),  dengan  taraf
signifikan  95%    (=  0,05).
Pedoman  dalam  menerima
hipotesis.

Pengetahuan Bidan 
tentang IMD

sikap Bidan 
tentang 
IMD
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HASIL DAN PEMBAHASAN

A.  Hasil
Karekteristik  responden  dapat  dilihat

pada  Tabel  1  yang  terdiri  dari  usia,
pendidikan dan lama bekerja. Data yang
diperoleh  menunjukkan  mayoritas

responden berada pada rentang usia 30-
40  tahun,  yaitu  (50%),  dengan  tingkat
pendidikan  mayoritas  adalah  DIII
Kebidanan  (51,9%),  mayoritas  lama
bekerja berada pada rentang 5-15 tahun
(44,2%).

Tabel 1. Distribusi frekuensi dan persentase karakteristik responden (n = 52)
No Data Demografi Frekuensi Persentase

Umur
1 < 30 tahun 12 23,1
2 30 – 40 tahun 26 50
3 > 40 tahun 14 26,9

Pendidikan
1 DI 21 40,4
2 DIII 27 51,9
3 DIV 4 7,7

Lama Bekerja
1 < 5 Tahun 16 30,8
2 5 – 15 Tahun 23 44,2
3 > 15 Tahun 13 25

2. Pengetahuan Bidan tentang Inisiasi
Menyusu  Dini  di  Puskesmas  Kota
Rantauprapat  Kecamatan  Rantau
Utara
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa

sebagian  besar  responden  memiliki

pengetahuan baik (65,4%) dan sebagian
kecil  memiliki  pengetahuan  tidak  baik
(34,6%).

Tabel  2.  Pengetahuan  Bidan  Tentang  Inisiasi  Menyusu  Dini  di  Puskesmas  Kota
Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara 

No Pengetahuan Frekuensi Presentase

1 Baik 34 65,4
2 Tidak Baik 18 34,6

Total 52 100

3. Sikap  Bidan  tentang  Inisiasi
Menyusu Dini di  Puskesmas Kota
Rantauprapat  Kecamatan  Rantau
Utara
Hasil penelitian menunjukkan bahwa

sebagian  besar  responden  memiliki

respon negatif (51,9%) dan sebagian kecil
responden  memiliki  respon  positif
(48,1%).

Tabel 3. Sikap  Bidan  Tentang  Inisiasi  Menyusu  Dini  di  Puskesmas  Kota
Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara

No Sikap Frekuensi Presentasi
1 Positif 25 48,1
2 Negatif 27 51,9

Total 52 100
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4. Hubungan Pengetahuan dan Sikap
Bidan  Tentang  Inisiasi  Menyusu
Dini  di  Puskesmas  Kota
Rantauprapat  Kecamatan  Rantau
Utara
Analisa  hubungan  pengetahuan  dan

sikap bidan tentang Inisiasi Menyusu Dini
dengan  menggunakan  chi-square.  Dari

hasil  analisa  data  didapat  p= 0,06 yang
berarti  bahwa tidak  ada hubungan yang
bermakna antara pengetehuan dan sikap
bidan  tentang  inisiasi  menyusu  dini  di
Puskesmas  Kota  Rantauprapat
Kecamatan Rantau Utara.

Tabel 4. Hubungan Pengetahuan dan Sikap Bidan Tentang Inisiasi Menyusu Dini   di
Puskesmas Kota Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara

SIKAP
TOTAL

P
VALUEPOSITIF NEGATIF

PENGETAHUAN n % N % N %
0,06BAIK 20 58,8 14 41,2 34 100

TIDAK BAIK 5 27,7 13 72,3 18 100
TOTAL 25 48,1 27 51,9 52 100

B. Pembahasan
Dari data diatas penelitian yang telah

diperoleh,  pembahasan  dilakukan  untuk
menjawab  pertanyaan  penelitian  tentang
Hubungan Pengetahuan dan Sikap Bidan
Tentang Inisiasi Menyusu Dini.
1.  Pengetahuan

Pengetahuan  merupakan  hasil  tahu¸
dan  ini  terjadi  setelah  orang  melakukan
pengindraan  terhadap  objek  tertentu.
Pengetahuan ini merupakan domain yang
sangat  penting  dalam  membentuk
tindakan  seseorang  dimana  dari
pengalaman  dan  penelitian  terbukti
bahwa prilaku yang didasari pengetahuan
akan lebih bertahan lama daripada prilaku
yang  tidak  didasari  oleh  pengetahuan
(Notoadmojo, 2003)

Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan
bahwa  semua  bidan  telah  memperoleh
informasi  tentang  inisiasi  menyusu  dini.
Tapi  mayoritas  responden yang memiliki
pengetahuan  baik  sebanyak  34  orang
(65,4%), dimana dari 34 responden yang
berpengetahuan  baik  tentang  inisiasi
menyusu  dini  paling  banyak  terdapat
pada responden yang berumur  30  –  40
tahun  sebanyak  18  0rang  (52%),
berpendidikan  DIII  sebanyak  26  orang
(76,4%),  dan  lama  bekerja  banyak
terdapat pada responden 5 – 15 tahun 18
orang (52%).

Sesuai pendapat (Notoadmojo, 2007),
pengetahuan  merupakan  dasar  yang
penting  untuk  terbentuknya  tindakan
seseorang,  pengetahuan  itu  sendiri
penting  untuk  mendukung  psikis  dan
prilaku  setiap  hari  sehingga  dapat

dikatakan pengetahuan merupakan faktor
yang mendukung tindakan seseorang.

Tingkat pengetahuan yang bervariasi
ini dapat dipengerahi oleh berbagai faktor.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat
Notoadmojo  (2003)  bahwa  pengetahuan
dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan
eksternal.  Yang  dikatakan  faktor  internal
antara lain meliputi pendidikan , persepsi,
informasi  dan  pengalaman  dan  yang
termasuk  faktor  eksternal  meliputi
lingkungan,  informasi,  ekonomi,  dan
kebudayaan.

Dari  hasil  penelitian  diketahui  umur
sangat  berperan  penting  dalam
memahami  suatu  ilmu  pengetahuan,
semakin  bertambah  usia  seseorang
semakin banyak pengalamn dan informasi
yg  diperoleh.  Makin  tinggi  pendidikan
makin  mudah  orang  tersebut  untuk
menerima informasi (Notoadmojo,  2003).
Terlihat dari 27 orang yang berpendidikan
DIII terdapat 26 orang responden (76,4%)
berpengetahuan  baik  dan  4  orang
responden  yang  berpendidikan  DIV
semuanya berpengetahuan baik. Dengan
pendidikan  yang  lebih  tinggi  maka
penerimaan  bidan  tentang  inisiasi
menyusu dini menjadi lebih mudah. Bidan
yang  mempunyai  pengalaman  bekerja
akan  mempunyai  pemahaman  tentang
manfaat  dari  inisiasi  menyusu  dini.  Dari
hasil penelitian terlihat dari 23 responden
yang  mempunyai  pengalam  bekerja
antara  5  –  15  tahun  terdapat  18  orang
(52%) yang berpengetahuan baik.
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2.  Sikap
Pengetahuan  mengenai  suatu  objek

tidak sama dengan sikap terhadap objek
itu.  Pengetahuan  saja  belum  jadi
penggerak  seperti  halnya  sikap.
Pengetahuan mengenai suatu objek, baru
menjadi  sikap  apabila  pengetahuan  itu
disertai dengan kesiapan untuk bertindak.
Sikap  menpunyai  segi  motivasi,  berarti
segi  dinamis  untuk  mencapai  suatu
tujuan.  Sikap  dapat  merupakan  suatu
pengetahuan,  tetapi  pengetahuan  yang
disertai  kesediaan  kecendrungan
bertindak  sesuai  dengan  pengetahuan
tersebut (purwanto, 1998).

Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan
bahwa  sebagian  besar  bidan  memiliki
sikap negatif  mengenai inisiasi  menyusu
dini,  yaitu  sebanyak  27  orang  (51,9%).
Dimana  ke  27  orang  ini  yang  bersikap
negatif  terdapat  pada  responden  yang
berpengetahuan  baik  14  orang  (26,9%),
pada  responden  yang  berpengetahuan
tidak baik sebanyak 13 orang (25%).

Menurut  WHO  (1984)  diikuti  dari
Notoadmodjo  (2003)  sikap  positif
terhadap nilai-nilai kesehatan tidak selalu
terwujud  dalam  tindakan  nyata.  Hal  ini
disebabkan oleh beberapa alasan, antara
lain sikap terwujud dalam suatu tindakan
tergantung  pada  situasi  saat  itu.
Responden  yang  memiliki  sikap  negatif
terlihat dari 5 reponden (9,6%) berusia <
30  tahun,  16  orang  responden  (30,7%)
berusia 5 – 15 tahun, 6 orang responden
(11,5%)  berusia  >  30  tahun.Dari  segi
pendidikan  responden  yang  ber-
pendidikan  DI  sebanyak  14  orang
(26,9%),  DIII  sebanyak 12 orang (23%),
DIV sebanyak 1 orang (0%). Pengalaman
lama  bekerja  sebanyak  12  orang
responden  (23%)  memiliki  pengalaman
pekerja  <  5  tahun,  8  orang  responden
(15,3%) mempunyai pengalaman bekerja
5-15  tahun,  7  orang  responden  (13,4%)
mempunyai  pengalaman  bekerja  >  15
tahun.

Sikap  bidan  yang  negatif  mengenai
inisiasi  menyusu dini  disebabkan kerena
kurangnya  pemahaman  tentang  inisiasi
menyusu dini atau juga bidan tidak sabar
dalam  melakukan  prosedur  inisiasi
menyusu  dini  kerena  ini  memerlukan
waktu yang lama. 

3.  Hubungan Pengetahuan dan Sikap
Bidan  Tentang  Inisiasi  Menyusu
Dini  di  Puskesmas  Kota
Rantauprapat  Kecamatan  Rantau
Utara
Analisa  hubungan  pengetahuan  dan

sikap bidan tentang inisiasi  menyusu dini
diukur dengan menggunakan chi square.
Hasil penelitian di dapat p=0,06 (p < 0.05)
yang berarti  bahwa tidak  ada hubungan
yang bermakna antara pengetahuan dan
sikap bidan tentang inisiasi menyusu dini. 

Dengan  demikian,  seseorang  yang
mempunyai  pengetahuan  tinggi  belum
tentu  akan  membentuk  sikap  yang  baik
pula  terhadap  penerimaannya.  Berarti
bidan-bidan  memahami inisiasi  menyusu
dini  dengan  baik  namun  tidak  diikuti
dengan  sikap  yang  baik  pula  tentang
inisiasi  menyusu  dini.  Dengan  kata  lain
tidak  selamanya  bidan  yang
berpengetahuan  baik  tentang  inisiasi
menyusu dini disertai dengan sikap yang
baik  pula  dalam  pelaksanaan  inisiasi
menyusu dini. 

Menurut  WHO  (1984)  diikuti  dari
Notoadmodjo  (2003)  sikap  positif
terhadap nilai-nilai kesehatan tidak selalu
terwujud  dalam  tindakan  nyata.  Hal  ini
disebabkan oleh beberapa alasan, antara
lain sikap terwujud dalam suatu tindakan
tergantung pada situasi saat itu. 

KESIMPULAN DAN SARAN

A.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat

diketahui  bahwa  mayoritas  responden
berusia  antara  30-40  tahun,  yaitu
sebanyak  26  responden,  pendidikan
responden  mayoritas  adalah  DIII
Kebidanan  sebanyak  27  responden  dan
mayoritas lama bekerja responden berada
pada  rentang  5-15  tahun  sebanyak  23
responden.

Pengetahuan  bidan  tentang  inisiasi
menyusu  dini  mayoritas  berada  pada
kategori  baik,  yaitu  sebanyak  34
responden  dan  kategori  tidak  baik
sebanyak 18 responden.

Sikap bidan tentang inisiasi menyusu
dini  mayoritas  berada  pada  kategori
negatif, yaitu sebanyak 27 responden dan
kategori positif sebanyak 25 responden.

Hasil  uji  chi  square  di  peroleh  nilai
probabilitas (p=0,06 > 0,05), maka Ho di
tolak  artinya  tidak  ada  hubungan  yang
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signifikan antara pengetahuan dan sikap
bidan tentang inisiasi menyusu dini.

B.  Saran
1. Bagi Bidan

Agar  Bidan  dapat meningkatkan
mutu  dan  kualitas  pelayanan
dalam  memberikan  asuhan
kepada  ibu  bersalin  dan
menerapkan inisiasi menyusu dini
dalam  setiap  persalinan.  Hasil
penelitian  yang  diperoleh
hendaknya  dapat  menjadi
masukan  bagi  setiap  pelayanan
kebidanan  khususnya  bidan   di
Puskesmas  Kota  Rantauprapat
Kecamatan  Rantau  Utara  dapat
terus  meningkatkan  pengetahuan
sehingga bidan dapat menerapkan
asuhan inisiasi menyusu dini.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Responden  pada  penelitian  ini
sebanyak  52  orang  pada
Puskesmas  Kota  Rantauprapat,
jumlah ini dirasakan peneliti belum
mencukupi  untuk  mewakili  bidan-
bidan lain yang melakukan inisiasi
menyusu  dini,  dan  dalam
penelitian  ini  tidak  dilakukan  uji
reliabilitas  oleh  kerena  sebab  itu
disarankan  kepada  peneliti
selanjutnya  untuk  menggunakan
lebih  banyak  responden  dan
melakukan uji reliabilitas agar hasil
dari  penelitian  selanjutnya  lebih
representatif. 

3.   Pendidikan Kebidanan
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat
menjadi  suatu  cerminan  kondisi
bidan  di  masyarakat  sebagai
lingkup utama dalam memberikan
asuhan  kebidanan, dengan masih
banyaknya  bidan  yang  tidak
menerapkan inisiasi menyusu dini
ini membuktikan bahwa pelayanan
kebidanan belum maksimal, maka
dalam  pendidikan  kebidanan
hendaknya  lebih  menekankan
pemberian  asuhan  kebidanan
yang  komprehensif  untuk
diimplementasikan  pada
pelayanan   internatal  care
khususnya  dalam  penerapan
inisiasi menyusu dini.
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