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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah angka kematian bayi (AKB) di Indonesia masih cukup tinggi. 

Hasil SDKI tahun 2017 menunjukan bahwa angka kematian bayi sebesar 24 per 

1.000 kelahiran hidup (Zedadra et al., 2019). Faktor penyebab utama kematian bayi 

di Indonesia adalah kematian neonatal sebesar 46,2%, diare sebesar 15%, 

pneumonia 12,7%, kelainan kongenital 5,7%, meningitis 4,5%, tetanus 1,7%, dan 

tidak diketahui penyebabnya sebesar 3,7% (Zedadra et al., 2019).  

Angka kematian bayi tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan 

faktor-faktor lain, terutama gizi. Status gizi ibu pada waktu  melahirkan  dan  gizi  

bayi  itu sendiri sebagai faktor tidak langsung maupun langsung sebagai penyebab 

kematian bayi. Oleh  karena  itu,  pemenuhan  kebutuhan  gizi bayi  sangat  perlu  

mendapat  perhatian  yang serius. Gizi untuk bayi yang paling sempurna dan  paling  

murah  adalah  ASI atau  Air  Susu Ibu (Adelina, 2017). 

Pemberian ASI pada satu jam pertama kelahiran atau yang sering disebut 

dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan awal keberhasilan dalam 

pemberian ASI eksklusif. Program inisiasi menyusu dini dapat menyelamatkan 

sekurang-kurangnya 30.000 bayi Indonesia yang meninggal pada 1 jam kelahiran 

(Heriani, 2017). Berdasarkan data Departemen Kesehatan tahun 2019, angka 

kematian bayi dan balita di Indonesia semakin meningkat. Setidaknya, tiap 6 menit 

bayi baru lahir di Indonesia meninggal. Angka kematian bayi dan balita yang tinggi 

itu bisa ditekan dengan melakukan IMD dan memberikan ASI eksklusif. Kebijakan 

inisiasi menyusu dini telah disosialisasikan di Indonesia sejak Agustus 2007. 
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Penelitian Edmond (2006), di Ghana menunjukkan bahwa IMD dapat 

mencegah kematian neonatal, yaitu membuktikan adanya hubungan antara waktu 

menyusui dengan kelangsungan hidup bayi baru lahir. Bayi yang diberi 

kesempatan menyusu dalam satu jam pertama dengan dibiarkan kontak kulit 

dengan ibu, maka 22% nyawa bayi berumur kurang dari 28 hari bisa diselamatkan. 

Dengan IMD, bayi akan segera mendapatkan kolostrum yang terbukti mampu 

meningkatkaan kekebalan tubuh bayi baru lahir. Tingkat immunoglobulin pada 

kolostrum menurun tajam setelah hari pertama kehidupan bayi, konsentrasi 

tertinggi pada hari kesatu, menurun 50% pada hari kedua dan setelah itu akan terus 

menurun secara perlahan-lahan.  

Berdasarkan penelitian, jika bayi yang baru lahir dipisahkan dengan 

ibunya maka hormon stres akan meningkat 50%. Otomatis hal tersebut akan 

menyebabkan kekebalan atau daya tahan tubuh bayi menurun. Bila dilakukan 

kontak antara kulit ibu dan bayi maka hormon stres akan kembali turun. Sehingga 

bayi menjadi lebih tenang, tidak stres, pernafasan dan detak jantungnya lebih stabil 

(Lubis, dkk. 2018). 

Pelaksanaan inisiasi menyusu dini masih rendah di Indonesia. Pelaksanaan 

inisiasi menyusu dini tidak terlepas oleh faktor yang mendorongnya,  diantaranya 

disebabkan oleh tingkat pendidikan, dukungan keluarga, pengetahuan, sikap, 

pengalaman dan persepsi ibu yang kurang, serta dipengaruhi oleh perilaku dan 

tindakan bidan yang tidak melakukan konseling mengenai IMD pada masa 

kehamilan dan tidak mendukung penatalaksanaan IMD dalam Asuhan Persalinan 

Normal (APN) (Mujur, dkk. 2014). 
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Hasil dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menggambarkan 

proporsi inisiasi menyusu dini di Indonesia mengalami peningkatan dibanding 

tahun 2013. Proporsi inisiasi menyusu dini di Indonesia pada tahun 2018 yaitu 

sebesar 58,2%. Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Badung  (2018) 

mengenai cakupan inisiasi menyusu dini menunjukkan bahwa cakupan IMD di 

Kabupaten Badung tahun 2018 sebesar 68,6%. Angka ini sudah di atas rencana 

strategi Kabupaten Badung yaitu 65,00%. Tetapi pada tahun 2019 Kabupaten 

Badung mengalami penurunan di banding tahun 2018 dimana angka keberhasilan 

inisiasi menyusu dini sebesar 67,1% (Riskesdas, 2018). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis di wilayah kerja 

Puskesmas Kuta Selatan, keberhasilan inisiasi menyusu dini pada tahun 2020 

belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Didapatkan bahwa data inisiasi 

menyusu dini tahun 2020 sebesar 57,6%, sedangkan target Puskesmas Kuta 

Selatan pada tahun 2020 sebesar 65%.  

Penyuluhan melalui media daring saat ini banyak dilakukan, hal ini 

dilakukan karena mengingat pemerintah melarang adanya kegiatan yang 

mengumpulkan orang banyak untuk mencegah kluster baru dari virus covid-19. 

Whatapps group salah satu media yang digunakan untuk memberikan penyuluhan, 

whatsapp digunakan sebagai salah satu media sosial saat ini yang banyak 

digunakan  untuk kepentingan bersosialisasi maupun sebagai penyampaian pesan 

baik oleh individu maupun kelompok. Penggunaan video sebagai sarana 

penyuluhan kesehatan kini mulai dikembangkan seiring dengan kemajuan 

teknologi saat ini. Penyuluhan kesehatan melalui media video memiliki kelebihan 

dalam hal memberikan visualisasi yang baik sehingga memudahkan proses 
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penyerapan pengetahuan.Video termasuk dalam media audio visual karena 

melibatkan indera pendengaran sekaligus indera penglihatan (Kholisotin dan 

Prasetyo, 2019). 

Beberapa penelitian telah menjelaskan tentang dampak positif video dalam 

peningkatan kognitif individu tentang kesehatan. Video merupakan media yang 

paling sering digunakan oleh promotor kesehatan sebagai media yang 

memfasilitasi pengembangan aspek kognitif hingga keterampilan individu dan 

lingkup komunitas. Penggunaan ponsel yang masif merupakan peluang yang 

dimanfaatkan oleh promotor kesehatan sebagai media edukasi informasi 

kesehatan. Pengiriman video melalui ponsel lebih efektif dan lebih hemat biaya 

dibandingkan dengan kegiatan penyuluhan. Pengiriman video ke ponsel dapat 

dilakukan dalam satu waktu dan mencakup segmentasi kemasyarakat secara luas 

dalam satu waktu. Penggunaan video informasi kesehatan merupakan aspek 

potensial pada penerima pesan dengan tingkat literasi rendah. Penyampaian 

informasi melalui video meningkatkan minat belajar dan mudah diterima oleh 

penerima pesan (Kholisotin dan Prasetyo, 2019).  

Penelitian Suyani (2013) mengenai pengaruh penyuluhan inisiasi 

menyusui dini terhadap pengetahuan dan motivasi melakukan inisiasi menyusui 

dini pada ibu hamil trimester III di BPS Yuni Baerozi Sorowajan Sewon Bantul 

Yogyakarta tahun 2013 menemukan bahwa tingkat pengetahuan ibu hamil 

trimester III sebelum diberikan penyuluhan termasuk kedalam kategori cukup dan 

sesudah diberikan penyuluhan termasuk dalam kategori baik.  

Hal ini penting untuk dilakukan penelitian tentang pengetahuan ibu hamil 

mengenai Inisiasi Menyusu Dini, karena pengetahuan ibu mengenai inisiasi 
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menyusu dini adalah salah satu faktor yang penting dalam kesuksesan pelaksanaan 

inisiasi menyusu dini, untuk itu diperlukan informasi yang baik agar pengetahuan 

ibu tentang inisiasi menyusu dini tinggi dan inisiasi menyusu dini dapat terlaksana. 

Video penyuluhan menampilkan teks tentang penjelasan pengertian, manfaat dan 

tatalaksana inisiasi menyusu dini dan contoh praktik saat inisiasi menyusu dini di 

laksanakan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Manfaat penyuluhan dengan media video terhadap peningkatan 

pengetahuan ibu hamil trimester III tentang inisiasi menyusu dini di 5 Praktik 

Mandiri Bidan Wilayah Kerja Puskesmas Kuta Selatan”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

yang dapat dibuat pada penelitian ini adalah “Apakah ada manfaat penyuluhan 

dengan media video terhadap peningkatan pengetahuan ibu hamil trimester III 

tentang inisiasi menyusu dini ?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum   

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat 

penyuluhan dengan media video terhadap peningkatan pengetahuan ibu hamil 

trimester III tentang inisiasi menyusu dini. 

2. Tujuan khusus   

a. Mengidentifikasi pengetahuan ibu hamil trimester III sebelum diberikan 

penyuluhan dengan media video tentang inisiasi menyusu dini. 
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b. Mengidentifikasi pengetahuan ibu hamil trimester III sesudah diberikan 

penyuluhan dengan media video tentang inisiasi menyusu dini. 

c. Menganalisis manfaat penyuluhan dengan media video terhadap peningkatan 

pengetahuan ibu hamil trimester III tentang inisiasi menyusu dini. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1.  Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat 

pengetahuan mengenai manfaat penyuluhan dengan media video terhadap 

peningkatan pengetahuan ibu hamil trimester III tentang inisiasi menyusu dini. 

2.  Manfaat praktis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan referensi bagi pembaca dan 

dapat menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut tentang manfaat penyuluhan 

dengan media video terhadap peningkatan pengetahuan ibu hamil trimester III 

tentang inisiasi menyusu dini. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap meningkatkanya pengetahuan masyarakat tentang inisiasi menyusu dini. 

c. Bagi tempat penelitian, diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat dengan memberikan penyuluhan tentang kesehatan serta dapat 

digunakan sebagai dasar dalam memberikan penyuluhan tentang inisiasi menyusu 

dini. 

 

 

 

 

 

 


