
 

ABSTRAK 

 
HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP BIDAN DENGAN PERILAKU BIDAN DALAM 

PELAKSANAAN PROGRAM INISIASI MENYUSU DINI DI KABUPATEN BENGKAYANG 

Mariati1, Lidia Hastuti, Ismael Saleh 3 

 

  

Data Profil  Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2012 jumlah penderita anemia pada remaja 

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai distribusi Bidan di Kabupaten Bengkayang, ada 134 Bidan 

yang tersebar di 17 Kecamatan dan desa di Kabupaten Bengkayang. sehingga cakupan pertolongan 

persalinan oleh tenaga kesehatan juga akan semakin meningkat. Sebagai penolong persalinan bidan 

diharapkan dapat melakukan inisiasi menyusu dini pada saat menolong persalinan karena hal ini akan 

berpengaruh pada pemberian ASI Ekslusif. 

Tujuan Umum dalam penelitian ini adalah untu mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap 

Bidan dengan perilaku Bidan dalam pelaksanaan program Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Kabupaten 

Bengkayang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Uji statistik nonparametric yaitu uji Chi Square dengan tingkat kepercayaan 95 %. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab V, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Sebagian besar (61,2%) responden memiliki pengetahuan baik mengenai program Inisiasi Menyusu Dini 

di Kabupaten Bengkayang, Sebagian besar (72,4%) responden memiliki sikap mendukung terkait 

pelaksanaan program Inisiasi Menyusu Dini di Kabupaten Bengkayang, Sebagian besar (63,3%) 

responden melaksanakan program Inisiasi Menyusu Dini di Kabupaten Bengkayang. Ada hubungan 

antara pengetahuan bidan tentang inisiasi menyusu dini dengan perilaku bidan dalam pelaksanaan 

Program Inisiasi Menyusu Dini di Kabupaten Bengkayang. Dengan nilai p value = 0,017 dan nilai OR = 

1,963 dan ada hubungan antara sikap bidan tentang inisiasi menyusu dini dengan perilaku bidan dalam 

pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini di Kabupaten Bengkayang. Dengan p value =0,009 dan nilai 

OR = 3,709 

Diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang untuk menambah pengetahuan bidan mengenai 

IMD dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan   Program Inisiasi Menyusu Dini di Kabupaten 

Bengkayang  
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THE RELATION OF KNOWLEDGE AND MIDWIFE ATTITUDE BEHAVIORALLY IN PROGRAM 

EARLY INITIATION IN REGENCY BENGKAYANG 

 Mariati1, Lidia Hastuti, Ismael Saleh 3 

 

 

Pursuant to data obtained hit the Midwife distribution Regency Bengkayang, there is 134 Midwife which 

is gone the round of in 17 Sub district and countryside in Regency Bengkayang. so that coverage of copy 

help by health energy also will progressively mount. As benefactor of midwife copy expected can do 

early initiation at the time of helping copy of because this matter will have an in with the gift of ASI 

Exclusive. 

Target in this research is  know the relation of between knowledge and Midwife attitude behaviorally is 

Midwife in execution program Early Initiation (IMD) in Regency Bengkayang. This Research use the 

analytic research survey method with the approach of cross sectional. Statistical test of nonparametric that 

is test the Chi Square with the belief level 95 %. 

 Pursuant to result and solution of at chapter V, hence can be taken by a the following conclusion : Most ( 

61,2%) responder own the good knowledge hit the program Early Initiation in Regency Bengkayang, 

Most (72,4%) responder own the attitude support relevant of execution program Early Initiation in 

Regency Bengkayang, Most (63,3%) responder execute the program of Milk Initiation Early in Regency 

Bengkayang. There is relation of between midwife knowledge of about milk initiation early behaviorally 

is midwife in execution Program Early Initiation in Regency Bengkayang. With the value of p value = 

0,017 and assess the OR = 1,963 and there relation of between midwife attitude of about early initiation 

behaviorally is midwife in execution Program The Early Initiation in Regency Bengkayang. By p is value 

= 0,009 and assess the OR = 3,709 

Expected By Public Health Service of Regency Bengkayang to add the midwife knowledge of concerning 

IMD by giving training Program Early Initiation in Regency Bengkayang  

 

Keyword  : Knowledge, Behavioral Attitude, Early Initiation  
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Latar Belakang 

Program Inisiasi Menyusu Dini 

mempunyai manfaat yang besar untuk 

bayi maupun ibu yang baru melahirkan. 

Satu jam pertama bayi menemukan 

payudara ibunya adalah merupakan 

kesempatan emas sebagai penentu 

berhasilnya bayi untuk menyusu pada 

ibunya, dan berhasilnya ibu untuk 

menyusui secara optimal. Anak yang 

menyusu dini dapat dengan mudah 

menyusu kemudian, sehingga kegagalan 

menyusu akan jauh sekali berkurang. 

Selain mendapatkan kolostrum yang 

bermanfaat untuk bayi, juga mengurangi 

angka kematian bayi. Tetapi kurangnya 

kesadaran dari pihak medis maupun 

masyarakat, serta keengganan untuk 

melakukannya membuat inisiasi 

menyusu dini masih jarang dipraktekkan 

(Partini, dkk, 2011) 

Salah satu kebijakan Peningkatan 

Penggunaan Air Susu Ibu (PP-ASI) di 

Indonesia adalah pelaksanaan inisiasi 

menyusu dini. Namun dalam 

pelaksanaannya masih sering dilakukan 

secara tidak tepat, diantaranya bayi baru 

lahir dibungkus terlebih dahulu sebelum 

diletakkan di dada ibu, sehingga tidak 

terjadi kontak kulit antar ibu dan bayi. 

Bayi juga tidak menyusu melainkan 

disusui, padahal berbeda antara menyusu 

sendiri dengan disusui, bayi dipaksa 

menyusu sebelum ia siap disusukan. 

Kesalahan lainnya adalah bayi 

dipisahkan dari ibunya untuk dibawa ke 

ruang pemulihan, sebagai tindakan 

lanjutan (Roesli, 2008).  

Inisiasi menyusu dini merupakan 

program dimana bayi yang harus aktif 

menemukan sendiri puting susu ibu. 

Program ini dilakukan dengan cara 

meletakkan bayi yang baru lahir di dada 

ibu dan membiarkan bayi menemukan 

puting susu ibu untuk menyusu. IMD 

dilakukan segera setelah lahir dan tidak 

boleh ditunda dengan kegiatan apapun 

seperti menimbang, mengukur dan 

memandikan bayi (Roesli, 2008).  

Secara global, inisiasi menyusu 

dini telah terbukti dapat menurunkan 

22% risiko kematian bayi usia 0-28 hari, 

membantu keberlangsungan ASI 

ekslusif dan mempertahankan lamanya 

menyusu. IMD juga dapat mencegah 

bayi kedinginan dengan adanya kontak 

kulit antara ibu dan bayinya. Saat IMD 

bayi terpapar “bakteri baik” dari kulit 

ibunya, mendapat antibody dari ASI dan 

saat IMD pula kolostrum akan cepat 

keluar. Sementara itu, manfaat bagi ibu 

adalah isapan bayi merangsang hormon 

oksitosin yang dapat menyebabkan otot 

rahim mengkerut, mengurangi 

kemungkinan terjadinya perdarahan 

pasca melahirkan, memperlancar 

keluarnya ASI dan mempengaruhi 

perasaan ibu sehingga menjadi tenang, 

rileks, lebih kuat menahan sakit dan 

menimbulkan rasa bahagia (Partini, dkk, 

2011). Untuk itu diharapkan semua 

tenaga kesehatan di semua tingkatan 

pelayanan kesehatan, baik swasta 

maupun masyarakat dapat 

mensosialisasikan dan melaksanakan 

suksesnya program tersebut (Depkes RI, 

2008).  

Data Survei sosial ekonomi 

nasional (Susenas) tahun 2004-2008, 

terdata pemberian ASI ekslusif pada 

bayi 0-6 bulan terlihat meningkat. 

Peningkatan bergerak naik dari 58% 

pada 2004 menjadi 62,2% pada 2007. 

Kemudian menurun pada angka 56,2% 

pada akhir 2008 (Interaksi, edisi 3 

Tahun 2010).  

Berdasarkan data yang 

didapatkan dari Dinas Kesehatan 

Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bengkayang 

tahun 2010, cakupan ASI eksklusif di 

Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 

hanya 29,59% dan 37,35% pada tahun 



2011, sedangkan di Kabupaten 

Bengkayang sebanyak 32% pada tahun 

2010 dan 34,3% pada tahun 2011, 

padahal target ASI Eklusif yang 

ditargetkan pemerintah secara nasional 

adalah 65% pada tahun 2010 dan 67% 

pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan 

keadaan yang cukup memperihatinkan, 

sehingga perlu upaya serius dan bersifat 

segera ke arah yang dapat meningkatkan 

keberhasilan program ASI eksklusif. 
Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Daryati di Kabupaten Sanggau, Kalimantan 

Barat pada tahun 2008 menunjukkan bahwa ada 

hubungan bermakna antara umur (p value = 

0,023), pendidikan (p value = 0,011), 

pengetahuan   (p value = 0,001), dan sikap bidan 

(p value = 0,002) dengan praktik bidan dalam 

inisiasi menyusui dini pada ibu bersalin. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Fatmah 

(2009) di Puskesmas wilayah kerja Banjarmasin 

Selatan , didapatkan adanya hubungan tingkat 

pengetahuan bidan dengan sikap tentang Inisiasi 

Menyusu Dini. Alasan mengapa penelitian ini 

dilakukan di Kabupaten Bengkayang adalah 

karena beberapa hal, diantaranya : cakupan ASI 

eklusif yang masih rendah pada tahun 2011, 

yang hanya mengalami kenaikan sebesar 2%  

dari tahun 2010, sudah tersebarnya Bidan di 

sebagian besar desa di Kabupaten Bengkayang, 

adat/ kebiasaan masyarakat yang terbiasa 

memberikan makanan pada bayi baru lahir, dan 

masih ada Bidan yang memberikan susu formula 

pada bayi baru lahir.  Diharapkan dengan 

dilakukannya inisiasi menyusu dini oleh bidan/ 

kebiasaan  tersebut dapat dihilangkan sehingga 

pemberian ASI Ekslusif dapat ditingkatkan 

untuk mencapai target yang ditetapkan oleh 

pemerintah 

Berdasarkan data yang diperoleh 

mengenai distribusi Bidan di Kabupaten 

Bengkayang, ada 134 Bidan yang 

tersebar di 17 Kecamatan dan desa di 

Kabupaten Bengkayang. sehingga 

cakupan pertolongan persalinan oleh 

tenaga kesehatan juga akan semakin 

meningkat. Sebagai penolong persalinan 

bidan diharapkan dapat melakukan 

inisiasi menyusu dini pada saat 

menolong persalinan karena hal ini akan 

berpengaruh pada pemberian ASI 

Ekslusif. Bidan sebagai salah satu 

profesi juga mempunyai tanggung jawab 

terhadap kesehatan ibu dan anak, harus 

dapat memberikan informasi yang benar 

dan menerapkan program inisiasi 

menyusu dini (IMD) dengan benar pula 

sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. Untuk itu bidan diharapkan 

benar-benar harus memiliki pengetahuan 

yang cukup tentang ASI dan program 

IMD.  Peran bidan dalam mendukung 

terlaksananya program inisiasi menyusu 

dini diantaranya memberikan informasi 

kepada ibu dan keluarga tentang 

penatalaksanaan inisiasi menyusu dini 

sebelum persalinan, meyakinkan bahwa 

bayi memperoleh makanan yang 

mencukupi dari payudara ibunya serta 

membantu ibu sedemikian rupa sehingga 

ia mampu menyusui bayinya sendiri. 
Hasil survei pendahuluan mengenai 

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) terhadap 20 orang  

bidan yang bekerja di Puskesmas di Kabupaten 

Bengkayang, sebanyak 20 orang bidan 

mengatakan mengetahui Inisiasi Menyusu Dini 

(IMD) dan bagaimana melaksanakannya. 

Namun, dari beberapa bidan tersebut hanya 3 

orang bidan yang menerapkan praktek inisiasi 

menyusu dini. Bidan yang tidak melaksanakan 

inisiasi menyusu dini menyatakan tidak dapat 

melaksanakannya karena  menolong persalinan 

sendiri tanpa bantuan orang lain sulit untuk 

melakukan inisiasi menyusu dini. Ada juga 

bidan yang mengatakan kasihan melihat ibu 

karena sudah lelah dalam proses persalinan dan 

praktek inisiasi menyusu dini memerlukan 

waktu yang cukup lama sampai bayi berhasil 

menemukan puting susu ibunya. Menurut Roesli 

(2008), tenaga kesehatan yang kurang atau 

menolong persalinan sendiri bukanlah halangan 

untuk melaksanakan inisiasi menyusu dini. Ayah 

maupun keluarga terdekat dapat dilibatkan untuk 

menjaga bayi sambil memberikan dukungan 

pada ibu. Seorang ibu juga jarang terlalu lelah 

untuk memeluk bayinya segera setelah lahir. 

Keluarnya oksitosin saat kontak kulit ke kulit 



serta saat bayi menyusu dini membantu 

menenangkan ibu. (Roesli, 2008). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

tertarik untuk meneliti bagaimana hubungan 

antara pengetahuan dan sikap Bidan dengan 

perilaku Bidan dalam pelaksanaan program IMD 

di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 
Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

analitis observasional dengan pendekatan 

“Cross Sectional” yaitu suatu penelitian 

yang mengobservasi  dan mencari hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat 

pada saat yang sama. Penelitian ini untuk 

mencari hubungan antara pengetahuan dan 

sikap Bidan dengan perilaku Bidan dalam 

pelaksanaan program IMD di Kabupaten 

Bengkayang, dengan jumlah sampel 

sebanyak 98  sampel 
Teknik analisis data yang dipergunakan 

penelitian adalah analisis univariat dan analisis 

bivariat. 

 

1. Analisis Univariat 

Yaitu analisa data secara univariat 

adalah untuk mengetahui variabel-variabel 

secara deskriptif dengan menghitung hasil 

kuesioner. 

2. Analisa Bivariat 

Teknik analisa bivariat dilakukan 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Pada analisa bivariat akan dilakukan 

pengujian data secara statistik untuk melihat 

ada tidaknya hubungan antara dua variabel. 

Uji statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji melalui uji Chi 

Square dengan tingkat kepercayaan 95% 

dan level signifikan 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL  

 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Karateristik 

responden dan Analisis Univariat   

 

Variabel  f % 

Umur    

≤ 35 tahun 58 59,2 

> 35 tahun 40 40,8 
Pendidikan   

P2B 4 4,1 

DI Kebidanan 20 20,4 

D III Kebidanan 73 74,5 

D IV Kebidanan 1 1,0 

Masa kerja   

≤ 5 tahun 52 53,1 

> 5 tahun 46 46,9 

Pengetahuan   

Baik 60 61,2 

Kurang baik 38 38,8 

Sikap   

Mendukung  71 72,4 

Tidak mendukung 27 27,6 
Perilaku   

Melakukan 62 63,3 

Tidak melakukan 36 36,7 
 

Berdasarkan tabel di atas Sebagian besar 
(61,2%) responden memiliki pengetahuan baik 
mengenai program Inisiasi Menyusu Dini di 
Kabupaten Bengkayang, Sebagian besar (72,4%) 
responden memiliki sikap mendukung terkait 
pelaksanaan program Inisiasi Menyusu Dini di 
Kabupaten Bengkayang dan sebagian besar 
(63,3%) responden melaksanakan program 
Inisiasi Menyusu Dini di Kabupaten Bengkayang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2  

Analisa Bivariat 

 

Variabel  
Melakukan  

Tidak 

melakukan  
    

p 
n % n % N % 

Pengetahuan  

Baik 

 

44 

 

73,3 

 

16 

 

26,7 

 

60 

 

100 

 

0,017 

Kurang Baik  18 47,4 20 52,6 38 100 

Sikap  

Mendukung  

 

51 

 

71,8 

 

20 

 

28,2 

 

71 

 

100 

 

0,009 

Tidak 
mendukung  

11 40,7 16 59,3 27 100 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada 
hubungan antara pengetahuan bidan tentang 
inisiasi menyusu dini dengan perilaku bidan 
dalam pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu 
Dini di Kabupaten Bengkayang. Dengan nilai p 
value = 0,017 dan nilai OR = 1,963 dan ada 
hubungan antara sikap bidan tentang inisiasi 
menyusu dini dengan perilaku bidan dalam 
pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini di 
Kabupaten Bengkayang. Dengan p value =0,009 
dan nilai OR = 3,709 

 

Pembahasan 

Perilaku Bidan  

Hasil analisa yang dilakukan terhadap 

98 responden diperoleh sebagian besar 

(63,3%) dari responden berperilaku 

melakukan pelaksanaan program Inisiasi 

Menyusu Dini di Kabupaten Bengkayang 

dandiperoleh sebagai besar responden 

mendukung mengenai Bidan mengeringkan 

tubuh bayi, mulai dari muka, kepala dan 

bagian tubuh lainnya, kecuali kedua telapak 

tangan tanpa membersihkan verniks, dan 

membungkus bayi dengan kain kering, 

untuk menunggu 2 menit sebelum tali pusat 

di klem (91,8%) dan Bidan memotong dan 

mengikat tali pusat, dan meletakkan bayi 

tengkurap di dada ibu, meluruskan bahu 

bayi sehingga menempel di dada ibu. Kepala 

bayi berada di antara payudara ibu tetapi 

lebih rendah dari puting (89,8%). Sikap 

responden tidak mendukung mengenai 

Bidan meletakkan bayi di perut bawah ibu 

dan melakukan penilaian apakah bayi perlu 

resusitasi atau tidak. (30,6%) dan Bidan 

menempatkan ibu dan bayi dalam ruangan 

yang sama dan meletakkan bayi dekat 

dengan ibu sehingga mudah dijangkau ibu 

dan bayi bisa menyusu sesering mungkin 

(28,6%). Menurut konsep dari Green, 1980 

(Notoatmojo, 2007) bahwa perilaku 

dipengaruhi oleh 3 fakor, yaitu : 1) Faktor 

Predisposisi (Predisposing factor). Factor 

ini mencakup pengetahuan dan sikap 

mesyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan 

kepercayaan, tingkat pendidikan social, 

ekonomi dan lain sebagainya, misalnya 

pengetahuan dan sikap Bidan terhadap 

inisiasi menyusu dini. 2) Faktor Pemungkin 

(Enabling Factor). Dalam faktor ini 

mencakup ketersediaan sarana dan prasarana  

atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat, 

misalnya fasilitas pelayanan kesehatan 

seperti puskesmas, poskesdes atau klinik 

atau Bidan praktek swasta. 3) Faktor 

Penguat (Reinforcing Factor). Meliputi 

faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat 

dan tokoh agama termasuk sikap dan 

perilaku para petugas kesehatan, misalnya 

para petugas kesehatan dalam menanggapi 

program inisiasi menyusu dini.  
 

Hubungan Antara Pengetahuan Bidan 

Tentang Inisiasi Menyusu Dini Dengan 

Perilaku Bidan Dalam Pelaksanaan 

Program Inisiasi Menyusu Dini Di 

Kabupaten Bengkayang 

Berdasarkan hasil perhitungan uji 

statistik Chi Square diperoleh p value  = 

0,017 sehingga Ha diterima. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara pengetahuan bidan tentang 

Inisiasi Menyusu Dini dengan perilaku 

bidan dalam pelaksanaan program Inisiasi 

Menyusu Dini Di Kabupaten Bengkayang. 

Hasil uji estimasi menunjukan nilai PR = 

1,548 CI 95% (1,071-2,237) berarti bahwa 

responden yang berpengetahuan baik  

cenderung Melakukkan Pelaksanaan 

Program Inisiasi Menyusu Dini 1, 548 kali 



dibandingkan dengan responden 

berpengetahuan kurang  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Daryati di Kabupaten Sanggau, 

Kalimantan Barat pada tahun 2008 

menunjukkan bahwa ada hubungan 

bermakna antara pengetahuan   (p value = 

0,001) dengan praktik bidan dalam inisiasi 

menyusui dini pada ibu bersalin. Penelitian 

lainnya yang dilakukan oleh Fatmah di 

Puskesmas wilayah kerja Banjarmasin 

Selatan tahun 2009, didapatkan adanya 

hubungan tingkat pengetahuan bidan dengan 

sikap tentang Inisiasi Menyusu Dini. 

Pengetahuan  merupakan hasil dari 

tahu dan ini terjadi setelah seseorang 

melakukan penginderaan terhadap suatu 

objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

pancaindera manusia, yakni indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman, 

perasaan dan perabaan. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui 

penglihatan dan pendengaran. Hanya sedikit 

yang diperoleh melalui penciuman, perasaan 

dan perabaan. Pengetahuan atau kognitif 

merupakan domain yang sangat penting 

dalam bentuk tindakan seseorang (overt 

behavior) (Notoatmodjo, 2003) 

Pengetahuan merupakan kemampuan 

seseorang untuk mengingat fakta, simbol, 

prosedur, tehnik dan teori. Pada umumnya 

pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh 

pendidikan yang pernah diterima, semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

semakin baik pula tingkat pengetahuannya. 

Pengetahuan adalah merupakan hasil tahu 

dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu 

(Notoatmodjo, 2010). 

Pengetahuan seseorang tentang suatu 

objek mengandung dua aspek yaitu aspek 

positif dan aspek negatif. Peningkatan  

pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari 

pendidikan formal saja, akan tetapi dapat 

diperoleh melalui pendidikan non formal 

dengan cara mengikuti serimonial, membaca 

buku-buku maupun dari internet, koran 

maupun bertanya dengan petugas kesehatan 

khususnya bidan. Sedangkan pendidikan 

adalah proses pengubahan sikap dan tata 

laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan, proses, 

pembuatan cara mendidik. Kemahiran 

menyerap pengetahuan akan meningkat 

sesuai dengan meningkatnya pendidikan 

seseorang dan kemampuan ini berhubungan 

erat dengan sikap seseorang terhadap 

pengetahuan yang diserapnya (Notoatmodjo, 

2007). 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh 

responden terbanyak menjawab benar  

mengenai pengertian Inisiasi Menyusu Dini 

(IMD) (91,8%), Tujuan dari Inisiasi 

Menyusu Dini (91,8%), Yang tidak boleh 

dilakukan Bidan atau petugas kesehatan lain 

dalam program Inisiasi Menyusu Dini 

(IMD) (91,8%) dan sebagian responden 

menjawab salah mengenai  Salah satu 

kebijakan pemerintah yang mendukung 

Program Inisiasi Menyusu dini (32,7%), 

Hal-hal yang tidak mendukung keberhasilan 

program Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

(30,6%) dan Bagaimana posisi bayi pada 

waktu melakukan inisiasi Menyusu Dini 

(27,6%). Pengetahuan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor antara lain :. Menurut 

Singgih (1998) dalam Notoatmodjo (2003), 

umur,  Intelegensi,  Lingkungan 

memberikan pengaruh pertama bagi 

seseorang, dimana seseorang dapat 

mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-

hal yang buruk tergantung pada sifat 

kelompoknya. Tingkat pendidikan turut pula 

menentukan mudah tidaknya seseorang 

menyerap dan memahami pengetahuan yang 

mereka peroleh, pada umumnya semakin 

tinggi pendidikan seseorang maka semakin 

baik pula pengetahuannya, informasi akan 

memberikan pengaruh pada pengetahuan 

seseorang, Pengalaman merupakan guru 

yang terbaik. Pepatah tersebut dapat 



diartikan bahwa pengalaman merupakan 

sumber pengetahuan, atau pengalaman itu 

suatu cara untuk memperoleh kebenaran 

pengetahuan (Notoatmodjo, 2003). Masih 

ada kurangnya pengetahuan responden 

mengenai IMD, maka diharapkan responden 

untuk selalu menambah pengetahuannya 

mengenai IMD baik melalui internet dan 

mengikuti pelatihan-pelatihan yang 

diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bengkayang. 

 

Hubungan antara sikap Bidan tentang 

Inisiasi Menyusu Dini dengan perilaku 

Bidan dalam pelaksanaan program 

Inisiasi Menyusu Dini di Kabupaten 

Bengkayang 

Berdasarkan hasil perhitungan uji 

statistik Chi Square diperoleh p value  = 

0,0109 sehingga Ha diterima. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara sikap bidan tentang Inisiasi 

menyusu dini dengan perilaku bidan dalam 

Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini 

di Kabupaten Bengkayang. 

Hasil uji estimasi menunjukan nilai   

PR = 1,763 CI 95% (1,094-2,843) berarti 

bahwa responden yang melakukan 

Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini   

cenderung sikapnya mendukung 1,763 kali 

dibandingkan dengan responden yang 

sikapnya tidak mendukung.. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Daryati di Kabupaten Sanggau, 

Kalimantan Barat pada tahun 2008 

menunjukkan bahwa ada hubungan 

bermakna antara sikap bidan (p value = 

0,002) dengan praktik bidan dalam inisiasi 

menyusui dini pada ibu bersalin. 

Sikap merupakan reaksi atau respon 

seseorang yang masih tertutup terhadap 

stimulus atau objek. Manesfestasi sikap atau 

tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya 

dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari 

perilaku yang tertutup. Sikap belum 

merupakan suatu tindakan atau aktivitas, 

akan tetapi adalah merupakan predisposisi 

tindakan atau perilaku (Notoadmodjo, 2003) 

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam 

suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi 

merupakan predisposisi tindakan atau 

perilaku. Untuk terwujud sikap menjadi 

suatu perwujudan nyata diperlukan faktor 

pendukung atau suatu kondisi yang 

memungkinkan antara lain adalah fasilitas.  

Tingkatan sikap menurut Notoatmodjo 

(2005) ada 4  tingkatan  yaitu:  Menerima  

(receiving). Diartikan bahwa orang (subjek) 

mau dan memperhatikan stimulus yang 

diberikan (objek). Merespon  (Responding). 

Memberikan  jawaban   apabila  ditanya,  

mengerjakan  dan  menyelesaikan  tugas  

yang  diberikan  adalah  suatu  indikasi  dari  

sikap. Karena  dengan  suatu  usaha  untuk  

menjawab  pertanyaan  atau  mengerjakan  

tugas  yang  diberikan, adalah  berarti  

bahwa  orang  menerima  ide  tersebut. 

Menghargai (Valuing).  Mengajak  orang  

lain  untuk  mengerjakan  atau 

mendiskusikan suatu masalah adalah suatu  

indikasi  tingkat  tiga dan Bertanggung  

jawab (Responsible). Bertanggung jawab 

atas segala sesuatu yang telah dipilihnya 

dengan segala resiko merupakan sikap yang 

paling tinggi. 

Proporsi responden sikap mendukung 

cenderung melakukan Pelaksanaan Program 

Inisiasi Menyusu Dini (71,8%) lebih besar 

dibandingkan dengan yang tidak melakukan 

(28,2%). Responden sikapnya tidak 

mendukung cenderung tidak melakukan 

Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini  

(59,3%) lebih besar dibandingkan dengan 

yang melakukan (40,7%). Analisis per item 

mengenai sikap responden yang tidak 

mendukung pelaksanaan IMD antara lain 

pada tindakan dimana bayi yang dalam 

keadaan sehat  dan stabil harus dilakukan 

IMD, penjelasan kepada ibu hamil tentang 

manfaat ASI dan tata laksananya dimulai 

sejak masa kehamilan, dan sebelum 

dilakukan IMD bayi baru lahir harus 



diberikan suntikan vitamin K1 dan Hepatitis 

B. 

Mengingat ada hubungan antara 

pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD) 

dengan peningkatan keberhasilan pemberian 

ASI ekslusif maka disarankan kepada bidan 

untuk melaksanakan inisiasi menyusu dini 

pada setiap melakukan pertolongan 

persalinan dan memberikan informasi 

tentang inisiasi menyusu dini pada ibu dan 

keluarga pada saat hamil dan sebelum proses 

persalinan.  
. 

 

  

Kesimpulan 
        

1. Sebagian besar (61,2%) responden memiliki 
pengetahuan baik mengenai program 
Inisiasi Menyusu Dini di Kabupaten 
Bengkayang. 

2. Sebagian besar (72,4%) responden memiliki 
sikap mendukung terkait pelaksanaan 
program Inisiasi Menyusu Dini di Kabupaten 
Bengkayang 

3. Sebagian besar (63,3%) responden 
melaksanakan program Inisiasi Menyusu 
Dini di Kabupaten Bengkayang 

4. Ada hubungan antara pengetahuan bidan 
tentang inisiasi menyusu dini dengan 
perilaku bidan dalam pelaksanaan Program 
Inisiasi Menyusu Dini di Kabupaten 
Bengkayang. Dengan nilai p value = 0,017 
dan nilai OR = 1,963. 

5. Ada hubungan antara sikap bidan tentang 
inisiasi menyusu dini dengan perilaku bidan 
dalam pelaksanaan Program Inisiasi 
Menyusu Dini di Kabupaten Bengkayang. 
Dengan p value =0,009 dan nilai OR = 3,709  

 
Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka 
pada bagian terakhir dari penulisan skripsi ini, 
ada beberapa saran yang akan peneliti 

sampaikan, yaitu sebagai berikut : 
 

 

Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang 
1. Diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bengkayang untuk menambah pengetahuan 
bidan mengenai IMD dengan cara 
memberikan pelatihan-pelatihan   Program 
Inisiasi Menyusu Dini di Kabupaten 
Bengkayang  

2. Mengadakan pemilihan bidan teladan 
terkait pelaksanaan IMD di puskesmas dan 
Polindes/Poskesdes  diharapkan dapat 
menjadi satu motivasi untuk meningkatkan 
minat bidan dalam melakukan Program 
Inisiasi Menyusu Dini, sehingga dapat 
menjadi pendorong terciptanya sikap bidan 
yang mempunyai sikap nasionalis, etis dan 
professional, memiliki semangat 
pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, 
berilmu, terampil, berbudi luhur serta dapat 
memegang teguh etika profesi 

3. meningkatkan pengetahuan 
masyarakat mengenai inisiasi 
menyusu dini melalui penyediaan 
sarana dan informasi tentang 
inisiasi menyusu dini. 

VI.2.1 Bagi Bidan 
1. Menambah pengetahuan dan 

wawasan dengan cara membaca 
literatur-literatur baik dari buku 
maupun internet serta mengikuti 
pelatihan-pelatihan yang diadakan 
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bengkayang yang berkaitan dengan 
Program Inisiasi Menyusu Dini 

2. Bersikap positif/mendukung bagi 
bidan yang mempunyai ide atau 
gagasan yang dapat meningkatkan 
pelayanan kesehatan masyarakat  
khusus pada Program Inisiasi 
Menyusu Dini 

3. Tenaga bidan diharapkan untuk 
memiliki semangat pengabdian 
yang tinggi, berdisiplin, kreatif, 
berilmu, terampil, berbudi luhur 
serta dapat memegang teguh etika 
profesi. 

 
 
 



Bagi Peneliti Selanjutnya 
Diharapkan untuk peneliti lain untuk dapat 
melakukan penelitian mengenai hubungan 

antara tradisi, motivasi dan media informasi   

dengan dengan perilaku bidan dalam 
pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini di 

Kabupaten Bengkayang 
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