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Abstrak 

 

 

 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang 

seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan bayi. Pemberian ASI Eksklusif sangat 

dianjurkan pada bayi umur 6 sampai 12 bulan, karena ASI mengandung gizi yang lengkap untuk 

pertumbuhan dan perkembangan bayi. 

Dukungan keluarga berupa motivasi ke ibu bayi menjadi sangat berharga dan akan menambah 

ketentraman hidup bagi seseorang, dan salah satu dukungan keluarga diantaranya adalah dukungan 

dari Orang tua.Dukungan orangtua (nenek bayi) adalah salah satu faktor penyebab keberhasilan 

pemberian ASI Eklsusif pada bayi. 

Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui gambaran  dukungan orang tua terhadap 

keberhasilan pemberian ASI Ekslusif di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo. 

Jenis penelitian observasional dengan rancangan cross sectional. Populasi dalam penelitian 

ini semua Ibu yang berkunjung di poli anak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo dan 

memiliki balita usia 6-12 bulan, dengan membawa orang tua saat berkunjung dengan jumlah populasi 

dari bulan September dan Oktober 2020 adalah 30 pasien. Dan Sampelnya adalah :  30 responden, 

dengan teknik pengambilan sampel: acidental sampling. 

 Gambaran dukungan nenek bayi adalah dikategorikan menjadi dukungan emosional, fisik, 

dan informasi. Persentase dukungan emosional kategori  paling banyak adalah baik dengan persentasi 

66,67%. Dukungan fisik kategori paling banyak adalah baik: dengan persentasi 76,67%. Dan 

dukungan informasi paling banyak  50%. 
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Abstract 

 

 

 

 Breastmilk (ASI) is an ideal source of nutrition with a balanced composition and tailored to 

the needs of the baby's growth. Exclusive breastfeeding is highly recommended for babies aged 6 to 

12 months, because breast milk contains complete nutrition for infant growth and development. 

Family support in the form of motivation to the baby's mother is very valuable and will add to the 

peace of life for a person, and one of the family supports is support from parents. Parental support 

(baby's grandmother) is one of the factors that cause the success of exclusive breastfeeding for babies. 

 This is to describe parental support for the success of exclusive breastfeeding at PKU 

Muhammadiyah Sukoharjo Hospital. 

 This type of research is observational with a cross sectional design. The population in this 

study were all mothers who visited the pediatric clinic of PKU Muhammadiyah Sukoharjo Hospital 

and had toddlers aged 6-12 months, bringing their parents to visit with the total population from 

September and October 2020 were 30 patients. And the sample is: 30 respondents, with the sampling 

technique: accidental sampling. 

 The description of the infant's grandmother's support was categorized into emotional, 

physical, and informational support. The percentage of emotional support in the most categories is 

good with a percentage of 66.67%. The most physical support categories are good: with a percentage 

of 76.67%. And information support at most 50%. 
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PENDAHULUAN 

 Air Susu Ibu (ASI) merupakan 

sumber gizi yang sangat ideal dengan 

komposisi yang seimbang dan disesuaikan 

dengan kebutuhan pertumbuhan bayi.  ASI 

adalah makanan yang sempurna baik secara 

kualitas maupun kuantitasnya dengan 

tatalaksana menyusui yang benar. ASI sebagai 

bahan tunggal akan cukup memenuhi 

kebutuhan tumbuh bayi normal sampai usia 6 

bulan dan ketika diberikan makanan padat 

dapat diteruskan sampai usia 2 tahun atau 

lebih (Simbolon, 2017). 

 Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif  adalah 

pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 

bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan 

lain. ASI dapat diberikan sampai usia 2 tahun. 

ASI Eksklusif adalah pemberian hanya ASI 

saja tanpa makanan dan minuman lain (WHO, 

2020). Organisasi Kesehatan Sedunia WHO 

menilai ASI adalah sumber gizi terbaik bagi 

bayi dan batita atau bayi di bawah usia tiga 

tahun. WHO mengatakan ASI memberi 

manfaat kesehatan seumur hidup. Menurut 

WHO, orang yang pernah mendapat ASI 

sewaktu bayi memiliki kemungkinan lebih 

kecil menghadapi masalah berat badan atau 

obesitas dalam hidupnya kelak. Mereka juga 

kurang rentan terhadap diabetes dan tampil 

lebih baik dalam uji kecerdasan (WHO, 2020).  

Pemerintah telah membuat peraturan terkait 

pemberian ASI Ekslusif, disini dijelaskan 

bahwa Air Susu Ibu Ekslusif yang selanjutnya 

di sebut ASI Ekslusif adalah ASI yang 

diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 

6 bulan, tanpa menambahkan dan/atau 

mengganti dengan makanan atau minuman 

lain. Pemberian ASI Ekslusif bertujuan untuk 

menjamin pemenuhan hak bayi untuk 

mendapatkan ASI Ekslusif sejak dilahirkan 

sampai dengan berusia 6 bulan dengan 

memperhatikan pertumbuhan dan 

perkembangannya. Memberikan perlindungan 

kepada ibu dalam memberikan ASI ekslusif 

kepada bayinya, dan meningkatkan peran dan 

dukungan keluarga terhadap pemberian ASI 

ekslusif (Peraturan Pemerintah No. 33, 2012). 

Menurut data SDKI (2017) anak-anak yang 

tidak diberi ASI mempunyai IQ (Intellectual 

quotient) lebih rendah tujuh sampai delapan 

poin dibandingkan dengan anak yang diberi 

ASI secara eksklusif. Anak-anak yang tidak  

diberi ASI secara ekslusif, mereka akan lebih 

sering mengalami  kegemukan (obesitas). 

Pemberian ASI juga sangat bermanfaat bagi 

ibu,  ASI selain dapat di berikan dengan cara 

mudah dan murah juga dapat menurunkan 

terjadinya perdarahan dan anemia pada ibu, 

serta menunda terjadinya kehamilan 

berikutnya (SDKI, 2017). 

Air Susu Ibu (ASI) adalah emulsi lemak 

dalam larutan protein, laktosa dan garam-

garam anorganik yang disekresi oleh kedua 

belah kelenjar mamma dari ibu, yang berguna 

sebagai makanan bagi bayinya. ASI 

merupakan makanan yang mudah didapat, 

selalu tersedia, siap diminum tanpa adanya 

persiapan yang khusus dengan temperatur 

yang sesuai dengan bayi. Air Susu Ibu 

memiliki kandungan zat gizi yang lengkap dan 

sempurna untuk keperluan bayi serta 

mengandung zat anti infeksi. Oleh karenanya 

ASI merupakan satu-satunya makanan terbaik 

paling cocok untuk bayi (Simbolon, 2017). 



Berdasarkan data dari profil kesehatan 

Indonesia tahun 2015 bahwa cakupan 

pemberian ASI eksklusif di Indonesia sebesar 

55,7% (Kemenkes RI, 2015). Sedangkan 

cakupan ASI Eksklusif pada tahun 2016 terjadi 

penurunan dibandingkan dengan sebelumnya 

sebesar 54% (Kemenkes RI, 2016). Angka 

tersebut masih belum mencapai target nasional 

yaitu 80% (Kemenkes RI, 2016).  

Survei pendahuluan yang dilakukan oleh 

peneliti, di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Sukoharjo menyatakan bahwa ada 46,15% 

yang tidak melakukan pemberian ASI 

Eksklusif dan 53,85% memberikan ASI 

eksklusif pada bayinya, dengan sampel 

pendahuluan adalah 13 responden. Sedangkan 

prosentase untuk dukungan orang tua dari 13 

responden adalah 61,54% (8 Respondent) 

mendukung pemberian ASI Eksklusif dan 

38,46% (5 respondent) tidak mendukung 

pemberian ASI Ekslusif. Dukungan orang tua 

terhadap pemberian ASI Eksklusif belum 

mencapai 100%, karena peneliti melakukan 

survei pendahuluan yang menyatakan bahwa 

orang tuanya mengatakan “ASI dari ibunya 

tidak keluar sehingga diberikanlah susu 

formula”. Kemudian ada responden orang tua 

yang mengatakan bahwa bayinya menanggis 

terus, karena ASI nya ibu belum keluar banyak 

dan orang tua (neneknya) kasihan, sehingga 

harus ditambah dengan susu formula. Akan 

tetapi ada 3 responden (orang tua) yang 

mendukung pemberian ASI Ekslusif pada 

cucunya. Berdasarkan uraian di atas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Gambaran dukungan Orang Tua 

terhadap Keberhasilan Pemberian ASI Ekslusif 

di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Sukoharjo”.  

Berdasakan uraian latar belakang yang 

telah disampaikan,pada perumusan masalah 

penelitian ini adalah: Bagaimanakah 

Gambaran Dukungan Orang Tua Terhadap 

Keberhasilan Pemberian ASI Ekslusif di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Sukoharjo? 

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

gambaran  dukungan orang tua terhadap 

keberhasilan pemberian ASI Ekslusif di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo. 

Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan 

untuk rumah sakit terkait dengan gambaran 

dukungan orang tua terhadap keberhasilan 

pemberian ASI ekslusif di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Sukoharjo. Dan sebagai 

bahan rujukan  referensi dalam melakukan 

upaya promotif-preventif bidang kesehatan 

khususnya dalam menurunkan angka kesakitan 

dan kematian bayi dan anak. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskripstif, penelitian dengan 

metode untuk menggambarkan suatu hasil 

penelitian. Dan metode yang digunakan adalah 

metode survey dengan pendekatan cross 

sectional (belah lintang) yaitu mencari 

hubungan suatu keadaan dengan keadaan lain 

dalam satu populasi serta variabel terikat dan 

bebas diukur dalam waktu yang sama 

(Notoadmojo, 2012). Penelitian ini 

menggunakan variabel dukungan orang tua 

dan  pemberian ASI eksklusif.  



Populasi adalah keseluruhan obyek 

penelitian atau obyek yang diteliti              

(Notoatmodjo 2010). Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua Ibu yang 

berkunjung di poli anak Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Sukoharjo dan memiliki 

balita usia 6-12 bulan, dengan membawa 

orang tua saat berkunjung dengan jumlah 

populasi dari bulan September dan Oktober 

2020 adalah 30 pasien. 

Sampel adalah sebagian yang diambil di 

keseluruhan obyek yang diteliti (Arikunto, 

2012). Sampel dalam penelitian ini adalah ibu 

yang berkunjung di poli anak dengan usia bayi 

6-12 bulan dan membawa orang tua saat 

berkunjung di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Sukoharjo. Teknik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

accidental sampling. Accidental sampling 

yaitu pengambilan sampel berdasarkan kasus 

yang kebetulan ada atau tersedia di suatu 

tempat penelitian (Nugraheni, Yuliani, 2017).  

 Penelitian ini dilakukan pada bulan 

September sampai dengan Oktober 2020, 

dengan lokasi penelitian di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Sukoharjo. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pendidikan Nenek bayi disajikan dalam 

tabel 1 berikut : 

Tabel.1 Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pendidikan Nenek bayi 

 

No. Pendidikan Ibu Jumlah Persentase (%) 

1 SD 5 13,33 

2 SMP 8 26,67 

3 SMA/ 

Sederajat 

12 40,00 

4 Diploma/

Pergurua

n Tinggi 

5 20,00 

Jumlah 30 100,00 

 Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel diatas diketahui 

bahwa pendidikan nenek bayi adalah sebagian 

besar SMA/ sederajat dengan persentase 40% 

(12 responden). 

Pendidikan orang tua atau nenek 

menentukan pemahaman atau pengetahuan 

nenek terhadap dukungan anaknya untuk 

menyusui cucunya dan memebrikan ASI 

Ekslusif kepada cucunya. Berdasarkan Eka 

Oktavianto (2018) dalam jurnal Surya Medika 

yang menyampaikan bahwa dukungan orang 

tua merupakan faktor eksternal yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan ASI 

Ekslusif. Dan Dukungan orang tua ini salah 

satu diantaranya terkait dari pendidikan dari 

orang tua itu sendiri. Hasil dari jurnal Eka 

Oktavianto (2018) menggambarkan bahwa 

karakteristik pendidikan SLTA sebanyak 

58,50% lebih tinggi dibandingkan tingkat 

pendidikan yang lainnya. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, sebagian besar juga nenek bayi 

dengan tingkat pendidikan yang paling tinggi 

adalah SMA/Sederajat dengan prosentase 40% 

(12 responden).  



 2. Karakteristik responden berdasarkan Umur 

Nenek bayi dan Ibu bayi  adalah sebagai 

berikut:  

Tabel  2 Karakteristik Responden Berdasarkan 

Umur Nenek Bayi 

N

o. 

Umur Nenek Bayi Jumlah Persentase 

(%) 

1. < 20 tahun 0 0,00 

2. 20 s/d 60 tahun 30 100,00 

3 >60 tahun 0 0,00 

                 Jumlah 30 100,00 

 Sumber: Data Primer, 2020 

 Berdasarkan tabel diatas kategori umur 

nenek bayi adalah 20 s/d 60 tahun dengaan 

persentase 100% (30 responden). 

Umur nenek bayi juga merupakan 

salah satu faktor pendukung dalam 

keberhasilan tentang pemberian ASI Ekslusif 

pada cucunya. Berdasarkan hasil penelitiaan 

bahwa umur nenek bayi dikategorikan menjadi 

3 yaitu < 20 tahun, 20 s/d 60 tahun, dan > 60 

tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

tingkat umur dengan kategori 20 s/d 60 tahun 

dengan prosentase 100,00%.  

 Berdasarkan WHO (2020), yang 

menyatakan bahwa umur berdasarkan 

kesehatannya dikategorikan umur < 20 tahun, 

usia dewasa 20 s/d 60 tahun dan lanjut usia > 

60 tahun. Hasil dari penelitian ininadalah 

100,00 nenek umurnya 20 s/d 60 tahun. 

Sejalan dengan bertambahnya umur maka pola 

fikir dan perilaku seseorang selalu berubah 

sepanjang hidupnya seiring dengan 

pertambahan usia. Perkembangan emosional 

akan sangat mempengaruhi keyakinan dan 

tindakan seseorang terhadap status pelayanan 

kesehatan (WHO, 2020).       

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa 

umur nenek yang sebagian besar 20 s/d 60 

tahun ini mendukung terhadap keberhasilan 

dalam pemberian ASI Ekslusif. Karena ketika 

ibu bekerja, maka cucunya sebagian besar 

akan dirawat oleh nenek itu sendiri dan umur 

nenek yang belum lansia akan memebrikan 

masukan dan dukungan yang lebih baik pada 

cucunya agar diberikan ASI Ekslusif agar bisa 

sehat dan berkembang baik dalam 

pertumbuhannya. 

3 Karakteristik responden berdasarkan 

Pekerjaan Nenek bayi adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pekerjaan Nenek Bayi 

No. Pekerjaan  Jumlah Prosentase (%) 

1. IRT 15 50,00 

2. Petani 2 6,67 

3 PNS 5 16,67 

4 Swasta 8 26,66 

Jumlah 30 100,00 

 Sumber: Data Primer, 2020 

 Karakteristik pekerjaan nenek bayi yang 

paling banyak adalah dengan pekerjaan IRT 50 

% (15 responden).  

Karakteristik responden berdasarkan 

pekerjaan nenek bayi dikategorikan menjadi 

IRT, Petani, PNS dan Swasta. Hasil penelitian 

ini bahwa sebagian besar responden dengan 

pekerjaan sebagai IRT 50,00%.  



Hasil penelitian ini terlihat bahwa, 

responden atau nenekbayi sebagian besar di 

rumah dan bisa memberikan dukungan penuh 

kepada cucunya tentang ASI Ekslusif. 

Berdasarkan Eka Oktavianto (2018) yang 

menyatakan bahwa dukungan nenek 

berpengaruh terhadap keberhasilan ibu dalam 

memeberikan ASI Ekslusif pada cucunya. 

Kategori dukungan nenek ini terlihat bahwa 

sebagian besar dalam kategori baik sebanyak 

66,70%.  

Menyusui merupakan proses yang 

memberikan kepuasan dan kesenangan bagi 

ibu karena meningkatkan jalinan kasih sayang 

antara ibu dan bayi. Namun pemberian ASI 

sangat tergantung pada perasaan ibu,pikiran, 

sensasi serta dukungan dari keluarga. Nenek 

merupakan salah satu faktor utama eksternal 

dalam keberhasilan memberikan ASI secara 

Ekslusif. Dengan pekerjaan nenek yang 

sebagian besar sebagai ibu rumah tangga (IRT) 

maka akan memberikan waktu luangnya untuk 

selalu memberikan dukungan kepada anaknya 

/ ibu bayi untuk memberikan ASI Ekslusif 

pada cucunya. Dan dapat menyebabkan 

perasaan ibu bayi menjadi lebih senang, 

tenang karena adanya dukungan dari keluarga 

(nenek) dalam memberikan ASI Ekslusif 

kepada bayinya, sehingga dapat meningkatkan 

pengeluaan ASI: 

4. Hasil distribusi univariat  dukungan 

emosional nenek bayi adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4 Dukungan emosional nenek bayi 

No. Kategori        Jumlah  Persentase (%)  

1.  Baik 20 66,67 

2. 

3. 

Cukup 

Kurang 

10 

0 

33,33 

0,00 

Total 30 100,00 

  Sumber: Data Primer 2020 

Berdasarkan tabel diatas terlihat 

bahwa dukungan emosional di kategorikan 

menjadi 3, yaitu kategori baik, cukup dan 

kurang, dan dukungan emosional nenek bayi 

yang tertinggi adalah kategori baik 66,67% (20 

responden).  

Ibu menyusui dalam proses 

memberikan Air Susu Eksklusif (ASI) 

memerlukan dukungan dari orang terdekat 

seperti anggota keluarga, teman, saudara, 

rekan kerja maupun dari masyarakat. 

Berdasarkan Nur Masruroh (2019) bahwa 

dukungan keluarga dapat meningkatkan 

pemberian ASI Eksklusif dengan nilai p value: 

0,004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dalam kelompok kasus sebanyak 85 ibu 

menyusui sebagian besar (57,1%) 

mendapatkan dukungan keluarga yang baik 

dan hampir setengahnya (42,9%) kurang 

mendapatkan dukungan dari keluarga. 

Kemudian pada kelompok kontrol sebanyak 

85 ibu menyusui, hampir setengahnya (33,3%) 

mendapatkan dukungan keluarga yang baik 

dan sebagian besar (66,7%) kurang 

mendapatkan dukungan dari keluarga 

(Masruroh, 2019). 

5. Dukungan Fisik Untuk dukungan fisik 

nenek bayi pada 30 responden bisa dilihat 

pada grafik dibawah ini: 



Tabel  5 Dukungan Fisik Nenek Bayi 

No. Kategori        Jumlah  Persentase 

(%)  

1.  Baik 23 76,67 

2. Cukup 7 23,33 

Total 30 100,00 

 Sumber: Data Primer 2020 

Berdasarkan tabel dukungan fisik 

nenek bayi dapat dilihat bahwa kategori yang 

paling tinggi adalah kategori baik 76,67% (23 

responden).   

Instrumen yang menjelaskan 

dukungan fisik pada nenek bayi ini adalah 

dengan jumlah pertanyaan ada 12 pertanyaan. 

Pertanyaan atau instrumen ini diantaranya 

adalah pertanyaan no. 17 “Selalu 

memperhatikan makanan yang di makan anak 

saya selama menyusui” responden sebagian 

besar menjawab “ya” 83,33% (25 responden), 

dan yang menjawab tidak 16,67% (5 

responden). Pertanyaan yang berkaitan dengan 

dukungan fisik juga pada pertanyaan no. 23 

dengan pertanyaan “Saya selalu menganjurkan 

kepada anak saya untuk mengkonsumsi 

makanan yang bergizi”. Jawaban dari 

pertanyaan itu, sebagian besar responden 

menjawab “ya” dengan persentase 60% (18 

responden). 

6. Dukungan Informasi Nenek Bayi Untuk 

dukungan informasi nenek bayi pada 30 

responden bisa dilihat pada grafik 

dibawah ini:  

Tabel 4.10  Dukungan informasi nenek   

bayi 

 

No. Kategori Jumlah  Persentase 

(%)  

1.  Baik 15 50,00% 

2. Cukup 10 33,33% 

3. Kurang 5 16,67% 

Total 30 100,00 

Sumber: Data Primer 2020 

Berdasarkan data diatas bahwa 

dukungan informasi nenek bayi yang paling 

tinggi adalah kategori baik: 50 % (15 

responden).  Dari dukungan informasi yang 

baik dari nenek ttentang segala macam hal 

yang berkaitan dengan ASI Ekslusif 

diharapkan bisa memberikan informasi juga 

pada ibu bayi akan pentingnya ASI Eksklusif 

Berdasarkan Teori Simbolon (2017) 

bahwa Dukungan informasional, yaitu 

keluarga berfungsi sebagai sebuah kolektor 

dan disseminator / penyebar informasi tentang 

dunia. Dan dukungan fisik, yaitu keluarga 

bertindak sebagai sebuah bimbingan umpan 

balik, membimbing dan menengahi 

pemecahan masalah dan sebagai sumber dan 

validator ayah atau ibu kandung yang 

mendidik dan mengasuh kita (Wardani, 2017). 

7. Ibu Yang Memberikan Asi Ekslusif 

Berdasarkan hasil penelitian dari 30 ibu 

bayi, bahwa ibu yang memberikan ASI 

Ekslusif adalah sebagai berikut:  

Tabel 7 Pemberian ASI Ekslusif 

No. Kategori Jumlah Persentase (%)  

1.  Diberi 

ASI 

Ekslusif 

25 83,33% 

2. Tidak 

Diberi 

ASI 

Ekslusif  

5 16,67% 

Total 30 100,00 

  Sumber: Data Primer 2020 



 Berdasarkan hasil penelitian bahwa ibu 

yang berhasil memberikan ASI Ekslusif dari 

30 responden,  terdapat 25 responden 

(83,33%). Hal ini disebabkan salah satunya 

adalah dukungan nenek bayi (orang tua) dalam 

memotivasi atau mendukung secara 

emosional, fisik, dan informasi pada ibu bayi. 

Kemudian responden yang tidak mendapatkan 

ASI Ekslusif dengan jumlah responden 5 

orang (16,67%). Hal ini dikarenakan, sebagian 

ibu bayi bekerja dan bayinya di titipkan pada 

neneknya, sehingga diberikan makanan 

pendamping atau minuman cair kepada 

bayinya. 

 SIMPULAN 

1. Karakteristik responden / ibu yang 

memberi ASI ekslusif sebagian besar 

adalah dengan dengan pendidikan Ibu 

bayi SMA/sederajat dengan persentase 

60% (18 responden), umur ibu bayi 20 

s/d 60 tahun 100% (30 responden), 

pekerjaan ibu bayi sebagian besar IRT 

40% (12 responden), dan jumlah anak 

sebagian besar adalah 1 atau anak 

pertama dengan persentase 50%                  

(15 responden). 

2. Gambaran dukungan nenek bayi 

adalah dikategorikan menjadi 

dukungan emosional, fisik, dan 

informasi. Dengan persentase 

dukungan emosional kategori paling 

banyak adalah baik dengan persentasi 

66,67%. Dukungan fisik kategori 

paling banyak adalah baik dengan 

persentase 76,67%  Dan dukungan 

informasi paling banyak adalah 

sejumlah 50%. 

3. Keberhasilan pemberian ASI Ekslusif 

dengan prosentase 83,33% dan Tidak 

Berhasil dalam pemberian ASI 

Ekslusif 16,67%. Faktor penyebab 

ketidak berhasilan diantaranya adalah 

karena dukungan nenek atau keluarga 

yang kurang, sehingga dalam 

penelitian ini ada 16,67% yang tidak 

memberikan ASI ekslusif dan karena 

ibu sedang bekerja.  

 

4. SARAN 

1.   Bagi Rumah Sakit  

 Hasil penelitan ini hendaknya dapat 

menjadi referensi bagi Rumah Sakit  

tentang dukungan orang tua terhadap 

keberhasilan pemberian ASI Ekslusif  

2.  Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan 

penelitian ini dapat dijadikan bahan 

bacaan, referensi untuk perpustakaan 

serta mata kuliah Asuhan Bayi dan 

Balita.  

3.  Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini, diharapkan 

menambah wawasan dalam 

mempersiapkan, mengumpulakan dan 

mengolah data, dan dapat meningkatkan 

pengetahuan dalam bidang pengetahuan 

khususnya tentang dukungan orangtua 

terhadap keberhasilan pemberian asi 

ekslusif.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Kepada penelitian selanjutnya, yang 

akan melakukan penelitian yang sama 



dapat mengembangkan penelitian 

mengenai dukungan nenek bayi 

terhadap keberhasilan pemberian ASI 

Ekslusif dengan faktor-faktor 

pendukung yang lainnya.  
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