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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 5 PMB yang berada di wilayah kerja 

Puskesmas Kuta Selatan, diantaranya PMB I.G.A berdiri sejak tahun 2002 yang 

beralamat di Jalan Bantas Kauh No. 1, Kedonganan, Kuta Selatan dengan luas tanah 

800 m2. PMB N.M didirikan pada tahun 2010 dengan luas tanah 200 m2 yang 

beralamat di Jalan Danau Bratan No. 21 Lingk. Perum Taman Griya. PMB S.A 

didirikan pada tahun 2012 dengan luas 120 m2 yang beralamat di Jalan Taman Giri 

Perum Giri Hill No 4, Mumbul. PMB N.S beralamat di Jalan Raya Uluwatu gg 

Bukit Sari No. 2B dengan luas 150 m2 di dirikan pada tanggal 1 Agustus 2006. Dan 

PMB A. didirikan pada tahun 2008 dengan luas tanah 230 m2 yang beralamat di 

Jalan Riyun Perum Nusa Puri D36 Desa Kutuh. 

Pada bulan April 2021, kunjungan ANC trimester III di PMB I.G.A 

sebanyak 75 orang, di PMB N.M sebanyak 40 orang, di PMB S.A sebanyak 39 

orang, di PMB N.S sebanyak 37 orang, dan PMB A. sebanyak 22 orang. Setiap 

PMB sudah memberikan KIE tentang IMD, namun penyuluhan dengan media 

video belum dilakukan. 

2. Karakteistik Responden 

Gambaran responden dalam penelitian ini berjumlah 31 orang berdasarkan 

karakteristik disajikan dalam table sebagai berikut: 
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 Tabel 3 

 

Gambaran Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, Pendidikan, 

Pekerjaan dan Paritas di 5 PMB wilayah kerja Puskesmas Kuta selatan 

 

Karakteristik f % 

Usia:   

20 tahun 1 3,23 

21-25 tahun 18 58,06 

26-30 tahun 12 38,71 

Total 31 100 

Pendidikan:   

SMA 10 32,26 

Perguruan Tinggi 21 67,74 

Total 31 100 

Pekerjaan:   

PNS 6 19,35 

Pegawai Swasta 14 45,16 

Wiraswasta 6 19,35 

Tidak Bekerja 5 16,13 

Total 31 100 

Usia Kehamilan:   

28-32 minggu 19 61,29 

33-37 minggu 10 32,26 

38-40 minggu 2 6,45 

Total 31 100 

 

Tabel 3 diatas menunjukan gambaran karakteristik responden berdasarkan 

usia, Pendidikan, pekerjaan dan paritas di 5 PMB wilayah kerja Puskesmas Kuta 

Selatan. Sebagian besar responden berusia 20-25 tahun sebanyak 18 orang 

(58,06%), sebagian besar responden berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 21 

orang (67,74%),  14 orang (45,16%) responden dalam penelitian ini bekerja sebagai 

pegawai swasta, dan 19 orang (61,29%) usia kehamilan responden dikisaran 28-32 

minggu. 
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3. Hasil Pengamatan Terhadap Subjek Penelitian Berdasarkan Variabel 

Penelitian 

a. Pengetahuan Responden Sebelum di Berikan Penyuluhan Tentang Inisiasi 

Menyusu Dini 

 
Gambar 3 Nilai Pretest Pengetahuan Responden Tentang Inisiasi Menyusu 

Dini 

 

Gambar 3 menunjukan gambaran pengetahuan responden sebelum di 

lakukannya penyuluhan inisiasi menyusu dini. Standar deviasi pengetahuan 

responden tentang inisiasi menyusu dini sebelum diberikan penyuluhan adalah 

11,041, nilai minimum pengetahuan responden sebelum diberikan penyuluhan 

inisiasi menyusu dini adalah 21,43 dan nilai maksimum yaitu 71,43. Rata- rata nilai 

pretest pengetahuan responden adalah 46,77. 
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b. Pengetahuan Responden Sesudah di Berikan Penyuluhan Tentang Inisiasi 

Menyusu Dini 

 

Gambar 4 Nilai Posttest Pengetahuan Responden Tentang Inisiasi Menyusu 

Dini 

 

Gambar 4 menunjukan gambaran pengetahuan responden sesudah di 

lakukannya penyuluhan inisiasi menyusu dini. Standar deviasi pengetahuan 

responden tentang inisiasi menyusu dini sesudah diberikan penyuluhan adalah 

11,044, nilai minimum pengetahuan responden sebelum diberikan penyuluhan 

inisiasi menyusu dini adalah 57,14 dan nilai maksimum yaitu 100. Rata- rata nilai 

pretest pengetahuan responden adalah 74,88. 

4. Manfaat Penyuluhan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil 

Trimester III Tentang Inisiasi Menyusu Dini 

Uji normalitas untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi 

normal pada data pengetahuan sebelum dan setelah diberikan intervensi pendidikan 

melalui media video digunakan uji Shapiro-Wilk test. Uji ini adalah metode yang 

efektif dan valid digunakan untuk sampel kurang dari 50 orang. 
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Setelah dilakukan uji normalitas Shapiro-Wilk maka didapatkan hasil nilai 

p sebelum perlakuan 0,266 dan sesudah perlakuan 0,059, hal tersebut menunjukkan 

bahwa data normal, karena dasar pengambilan keputusan bahwa data berdistribusi 

normal yaitu apabila nilai signifikan >0,05, sedangkan untuk nilai <0,05 data 

penelitian dikatakan tidak berdistribusi normal. Untuk itu penelitian ini dapat 

menggunakan uji bivariat dengan paired t-test, karena telah memenuhi persyaratan 

pada statistik parametik. 

Hasil uji paired t-test di dapatkan hasil dengan t hitung -10,699 dan nilai 

p 0,001. Perbedaan nilai rata-rata sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan 

tentang inisiasi menyusu dini, sebagai berikut: 

Tabel 4 

Hasil Analisis Tingkat Pengetahuan Sebelum dan Sesudah Diberikan 

Penyuluhan Tentang Inisiasi Menyusu Dini 

 Mean Std. Deviation t Nilai p 

Pretest 46.77 
14.629 -10.699 0.001 

Posttest 74.88 

 

B. Pembahasan 

1. Pengetahuan Responden Sebelum Diberikan Penyuluhan Tentang 

Inisiasi Menyusu Dini 

Nilai rata-rata responden sebelum diberikan penyuluhan tentang inisiasi 

menyusu dini adalah 46,77 dengan standar deviasi 11,041. Berdasarkan nilai rata-

rata tersebut, jumlah responden yang nilainya dibawah rata-rata sebanyak 17 

responden (54,84%) dari 31 responden. Responden yang nilainya diatas rata-rata 

sebanyak 14 responden (45,16%). Masih adanya responden yang belum 

mengetahui tentang inisiasi menyusu dini disebabkan beberapa hal. Salah satunya 
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adalah tidak pernah mendapatkan penyuluhan dengan media video tentang inisiasi 

menyusu dini. Kurangnya informasi tentang inisiasi menyusu dini akan 

mempengaruhi pengetahuan seseorang. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Karimah (2014) yang menyatakan bahwa kurangnya sumber 

informasi tentang sesuatu akan berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang. 

Semakin banyak terpapar akan informasi maka pengetahuan seseorang akan 

meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Supriatiningsih (2003) menyatakan salah satu faktor penghambat adalah 

kurangnya informasi. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mensosialisasikan tentang 

inisiasi menyusu dini adalah dengan memberikan penyuluhan kesehatan. 

Penyuluhan dapat dilakukan untuk memberikan informasi pada masyarakat 

(Notoatmodjo, 2012). Pemberian informasi dari penyuluhan kesehatan yang tepat 

dan jelas diharpakan dapat meningkatkan pengetahuan tentang inisiasi menyusu 

dini. 

2. Pengetahuan Responden Setelah Diberikan Penyuluhan Tentang 

Inisiasi Menyusu Dini 

Nilai rata-rata responden setelah diberikan penyuluhan tentang inisiasi 

menyusu dini adalah 74,88 dengan standar deviasi 11,044. Jumlah responden yang 

nilainya dibawah rata-rata sebanyak 14 responden (45,16%) dan sebanyak 17 

responden (54,84%) nilainya diatas rata-rata. 

Data pada tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan 

dari sebelum dan setelah diberikan penyuluhan tentang inisiasi menyusu dini. Hal 

ini berarti informasi tersampaikan dan dapat diterima oleh responden. Menurut 
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hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati (2017) menunjukkan bahwa 

penyuluhan dapat meningkatkan pengetahuan responden dan dapat dimaksimalkan 

dengan menggunakan beberapa metode dan media sehingga proses penyuluhan 

dapat diserap dan diterima dengan maksimal oleh responden. 

Peningkatan pengetahuan terjadi dikarenakan responden sangat senang 

dengan adanya penyuluhan ini dan menyimak dengan baik informasi yang 

diberikan. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Prihartini (2017) bahwa 

pengetahuan adalah hasil tahu yang terjadi melalui proses sensoris khususnya mata 

dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya perilaku terbuka. 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan beberapa nilai responden masih 

dibawah rata-rata. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, salah satunya dari 

pihak responden sendiri atau dari proses penyuluhan. Menurut hasil penelitian 

Rahmatul (2019) menunjukkan bahwa ditinjau dari segi peserta, latar belakang 

psikologi, sosial dan ekonomi responden yang beraneka ragam menyebabkan 

perbedaan dalam menyerap materi yang diberikan. 

3. Perbedaan Pengetahuan Sebelum dan Sesudah Diberikan Penyuluhan 

Tentang Inisiasi Menyusu Dini 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan adanya peningkatan 

pengetahuan ibu hamil trimester III setelah di berikan penyuluhan. Dengan nilai p 

0,001 hasil penelitian ini membuktikan adanya manfaat penyuluhan dengan media 

video tentang pengetahuan ibu hamil trimester III tentang inisiasi menyusu dini. 

Kondisi ini terjadi karena adanya kenaikan rata-rata skor pengetahuan ibu hamil 
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trimester III tentang inisiasi menyusu dini sebelum diberikan penyuluhan dengan 

setelah diberikan penyuluhan. 

Efektifitas yang dimaksud dalam penggunaan aplikasi ini yaitu 

peningkatan pengetahuan, atau individu memperoleh atau menambah informasi dan 

pemahaman terhadap pengetahuan tertentu. Berdasarkan hasil analisis data dari uji 

statistik yaitu Analisa data menggunakan uji paired t-test. Hasil penelitian dari 90 

responden dilakukan uji paired t-test didapatkan nilai p = 0,000 < α (0,05) dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh pengetahuan ibu hamil tentang inisiasi menyusu 

dini (Arianti, 2017). 

Penyuluhan bukan hanya digunakan sebagai metode untuk 

mempromosikan program-program kesehatan pemerintah. Penyuluhan dapat 

digunakan sebagai salah satu metode untuk menambah dan meningkatkan 

pengetahuan seseorang sehingga dengan bertambahnya atau meningkatnya 

pengetahuan seseorang dapat mengubah perilaku kesehatan dari yang tidak sehat 

menjadi sehat. Menurut Suprapto (2009), tujuan penyuluhan dapat meliputi tujuan 

kognitif, afektif dan psikomotor. Tujuan afektif adalah memberikan informasi, 

wacana atau menyebarkan pengetahuan mengenai adanya inovasi. Tujuan efektif 

adalah untuk merangsang minat terhadap hal yang dikomunikasikan dengan 

menumbuhkan kesadarannya, sedangkan tujuan psikomotor adalah mengubah 

perilaku seseorang untuk menerima informasi.  

Penelitian yang menunjukan bahwa penyuluhan efektif meningkatkan 

pengetahuan seseorang terhadap materi penyuluhan dilakukan dengan 

menggunakan media, salah satunya menurut penelitian yang telah dilakukan oleh 
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Fanny (2017) bahwa dengan menggunakan media penyuluhan dalam penelitian 

dapat meningkatkan pengetahuan sebanyak 84%. 

 

C. Kelemahan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya menilai pengetahuan 

responden saja. Sehingga hasilnya hanya sebatas pengetahuan, sedangkan yang 

diharapkan dalam penyuluhan adalah dapat mengubah perilaku dari tidak sehat 

menjadi sehat. Selain itu penelitian ini dilakukan secara online menggunakan media 

video yang dikirimkan menggunakan aplikasi whatsapp group tanpa adanya kontak 

secara langsung terhadap responden sehingga peneliti tidak mengetahui keadaan 

responden secara nyata hanya melalui online. 

 

  


