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BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Lokasi Penelitian  

Posyandu Dusun Modinan berada di wilayah Kelurahan 

Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Posyandu 

Dusun Modinan memilki wilayah kerja sebanyak 14 RT. Terdiri dari 

RT  01 sampai 14 dengan jumlah balita 100 orang. Sedangkan jumlah 

balita yang berusia 6-24 bulan sebanyak  48 orang.  

Posyandu didadakan setiap satu bulan sekali, yaitu setiap tanggal 

20.  Jumlah kader di posyandu Dusun Modinan sebanyak 30 orang. 

Kegiatan yang ada di posyandu yang dilakukan oleh kader yaitu : 

a. Penimbangan dan pencatatan berat badan balita 

b. Pengukuran dan pencatatan tinggi badan balita 

c. Pembagian makanan seperti telur atau bubur kacang hijau 

kepada balita 

d. Penyuluhan mengenai kesehatan, terutama mengenai kondisi 

gizi anak. 

Kegiatan di posyandu seperti penyuluhan kesehatan dilaksanakan 

setiap sebulan sekali, sedangkan pemberian vitamin A dan imunisasi 

setiap satu tahun sekali oleh petugas kesehatan. Keberhasilan program 

posyandu belum berhasil karena masih banyak masyarakat yang 

belum sadar akan pentingnya posyandu, dimana masih ada beberapa 
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masyarakat yang tidak rutin datang  ke posyandu balita  untuk 

melakukan cek kesehatan balita mereka. Program posyandu mengacu 

pada pemantauan tumbuh kembang balita, pelayanan ibu dan anak dan 

imunisasi untuk pencegahan penyakit. 

2. Karakteristik Demografi Responden 

Karakteristik demografi responden dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 Gambaran Karakteristik Responden Di Posyandu Dusun 

Modinan Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta 

No Karakteristik Responden Frekuensi Persentase  (%) 

1 Usia    

 < 20 Tahun 3 7,1 

 20-35 Tahun 30 71,4 

 36-45 Tahun 8 19,0 

 >45 Tahun 1 2,4 

2 Pendidikan Terakhir   

 SD 5 11,9 

 SMP 6 14,3 

 SMA 28 66,7 

 Sarjana/ Diploma 3 7,1 

3 Pekerjann    

 Ibu rumah Tangga (IRT) 33 78,6 

 Karyawan Swasta 7 16,7 

 Wiraswasta 1 2,4 

 Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) 

1 2,4 

4 Agama    

 Islam  35 83,3 

 Kristen 7 16,7 

5 Jumlah Anak    

 1 Anak 21 50 

 2 Anak 12 28,6 

 3 Anak 7 16,7 

 >3 Anak 2 4,8 

6 Usia Anak   

 6-12 Bulan 22 52 

 13-18 Bulan 12 23,8 

 19-24 Bulan 7 16,7 

 Total 42 100 

Sumber : Data Primer, 2016 
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Berdasarkan tabel 4.1, usia rata rata responden adalah 20-35 

(71,4%), pendidikan terakhir SMA (66,7%), sebagian besar responden 

bekerja sebagai ibu rumah tangga (78,6%), mayoritas responden 

beragama islam (83,3%), responden mayoritaa memiliki anak 1 (50%), 

dan responden memilki anak usia 6-12 bulan (52%). 

3. Crostabb Gambaran Pengetahuan Berdasarkan Karakteristik 

Responden 

a. Crosstab Pengetahuan Responden Berdasarkan Usia  

Tabel 4.2 Distribusi Pengetahuan Responden Berdasarkan Usia 

Usia Pengetahuan 

Baik Sedang rendah 

<20 0 2 1 

20-35 17 10 3 

36-45 7 1 0 

>45 1 0 0 

 Sumber : Data Primer,2016 

Berdasarkan  tabel 4.2 pada penelitian ini didapatkan hasil 

bahwa responden berusia <20 tahun yang mempunyai pengetahuan 

baik 0 atau tidak ada,  pengetahuan sedang  sebanyak 2 orang, dan 

sebanyak  1 orang yang  memiliki  pengetahuan rendah. Responden 

berusia 20-35 tahun yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 17 

orang,  pengetahuan sedang  sebanyak 10 orang, dan  pengetahuan 

rendah  sebanyak 3 orang. Responden berusia 36-45 tahun yang 

memiliki pengetahuan baik sebanyak 7 orang, pengetahuan sedang 

1 orang, dan pengerahuan rendah 0 atau tidak ada. Responden yang 
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berusia >45 tahun yang memilki pengetahuan baik 1 orang, dan 

yang memiliki pengetahuan sedang dan rendah 0 atau tidak ada. 

Jadi dilihat dari hasil penelitian diatas mayoritas responden yang 

berusia 20-35 tahun memiliki pengetahuan baik. 

b. Crosstab Pengetahuan Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4.3 Distribusi Pengetahuan Responden Berdasarkan 

Pendidikan 

Pendidikan Pengetahuan 

Baik Sedang Rendah 

SD 2 2 1 

SMP 3 3 0 

SMA 18 7 3 

Sarjana/ 

Diploma 

2 1 0 

Sumber : Data Primer, 2016 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil penelitian didapatkan bahwa 

responden yang mempunyai pengetahuan baik dengan pendidikan 

terakhir SD sebanyak 2 orang, pengetahuan sedang sebanyak 2 

orang, pengetahuan rendah sebanyak 1 orang. Responden yang 

mempunyai pendidikan terakhir SMP yang memiliki pengetahuan 

baik sebanyak 3 orang, pengetahuan sedang sebanyak 3 orang dan 

pengetahuan rendah 0 atau tidak ada. Responden dengan 

pendidikan terakhir SMA yang memiliki pengetahuan baik 

sebanyak 18 orang, pengetahuan sedang 7 orang,dan yang 

mempunyai pengetahuan rendah sebanyak 3 orang. Responden 

dengan pendidikan terakhir Sarjana/Diploma dengan pengetahuan 

baik sebanyak 2 orang, pengerahuan sedang 1 orang, dan 

pengetahuan rendah 0 atau tidak ada. Jadi dilihat dari hasil 

penelitian mayoritas responden dengan pendidikan terakhir SMA 

memilki pengetahuan yang baik. 
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c. Crosstab Pengetahuan Respoden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.4 Distribusi Pengetahuan Responden Berdasarkan 

Pekerjaan 

Pekerjaan Pengetahuan 

Baik Sedang Rendah 

IRT 21 9 3 

Karyawan 

swasta 

3 4 0 

Wiraswasta 0 0 1 

PNS 1 0 0 

Sumber : Data Primer, 2016 

Berdasarkan tabel 4.4 didapatkan hasil penelitian bahwa 

responden yang bekerja sebagai IRT dengan pengethuan baik 

sebanyak 21 orang, pengetahuan sedang 9 orang, dan pengetahuan 

rendah 3 orang. Responden yang bekerja sebagai karyawan swasta 

dengan pengetahuan baik sebanyak 3 orang, pengatahuan sedang 4 

orang, dan pengetahuan rendah 0 atau tidak ada. Responden yang 

bekerja sebagai wiraswasta dengan pengetahun baik dan sedang 0 

atau tidak ada, dan pengetahuan rendah 1 orang. Responden yang 

bekerja sebagai PNS dengan pengetahuan baik sebanyak 1 orang, 

dan pengetahuan sedang dan rendah 0 atau tidak ada. Jadi dilihat 

dari hasil penelitian mayoitas responden yang bekerja sebagai IRT 

memilki pengetahuan baik. 
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d. Crosstab Pengetahuan Responden Berdasarkan Agama 

Tabel 4.5 Distribusi Pengetahuan Responden Berdasarkan Agama 

Agama Pengetahuan 

Baik Sedang Rendah 

Islam 19 2 4 

kristen 6 1 0 

Sumber : Data Primer, 2016 

Berdasarkan tabel 4.5 didapatkan  hasil penelitian bahwa 

responden yang beragama islam dengan pengetahuan baik 

sebanyak 19 orang, pengetahuan sedang 2 orang, dan pengetahuan 

rendah 4 orang. Responden yang beragama kristen dengan 

pengetahuan baik sebanyak 6 orang,sedang 1 orang, dan rendah 0 

atau tidak ada. Jadi dilihat dari hasil penelitian mayoritas 

responden yang beragama islam memiliki pengetahuan baik. 

e. Crosstab Pengetahuan Responden Berdasarkan Jumlah Anak 

Tabel 4.6 Distribusi Pengetahuan Berdasarkan Jumlah Anak 

Jumlah 

anak 

Pengetahuan 

Baik Sedang Rendah 

1 anak 14 6 1 

2 anak 6 4 2 

3 anak 3 3 1 

>3 anak 2 0 0 

Sumber : Data Primer, 2016 

Berdasarkan tabel 4.6 didapatkan hasil penelitian bahwa 

responden yang memiliki jumlah anak 1 dengan pengetahuan baik 

sebanyak 14 orang, sedang 6 orang, dan rendah 1 orang. 

Responden yang memiliki jumlah anak 2 dengan pengetahuan baik 

sebanyak 6 orang,sedang 4 orang, dan rendah 2 orang. Responden 

yang memiliki jumlah anak 3 dengan pengetahuan baik sebanyak 3 
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orang, sedang 3 orang, dan rendah 1 orang. Responden yang 

memiliki jumlah anak <3 dengan pengetahuan baik sebanyak 2 

orang, dan pengetahuan sedang dan rendah 0 atau tidak ada. Jadi 

dilihat dari hasil penelitian diatas responden yang memiliki jumlah 

anak 1 mempunyai pengetahuan baik. 

f. Crosstab Pengetahuan Responden Berdasarkan Usia Anak 

Tabel 4.7 Distribusi Pengetahuan Berdasarkan Usia Anak 

Usia anak Pengetahuan 

Baik Sedang Rendah 

6-12 Bulan 12 7 3 

13-18 Bulan 5 4 1 

19-24 Bulan 8 2 1 

Sumber : Data Primer, 2016 

Berdasarkan tabel 4.7 didapatkan hasil penelitian bahwa 

responden yang memilki anak usia 6-12 bulan dengan pengetahuan 

baik sebanyak 12 orang, sedang 7 orang, dan rendah 3 orang. 

Responden yang memiliki anak usia 13-18 bulan dengan 

pengetahuan baik sebanyak 5 orang, sedang 4 orang, dan rendah 1 

orang. Responden yang memiliki anak usia 19-24 bulan dengan 

pengetahuan baik sebanyak 8 orang, sedang 2 orang, dan rendah 1 

orang. Jadi dilihat dari hasil penelitian responden yang memiliki 

anak usia 6-12 bulan mempunyai pengetahuan baik. 
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4. Gambaran Pengetahuan Secara Umum Tentang MP-ASI Di 

Posyandu Dusun Modinan Banyuraden Gamping Sleman 

Yogyakarta 

Tabel 4.8 Gambaran Secara Umum Pengetahuan MP-ASI 

No Pengetahuan Frekuensi Persentase (%) 

1 Baik 25 59,5 

2 Sedang 13 31,0 

3 Rendah 4 9,5 

 Total 42 100 

Sumber : Data Primer, 2016 

Berdasarkan hasil penelitian di Posyandu Dusun Modinan 

didapatkan hasil bahwa responden yang memilki pengetahuan baik 

sebanyak 25 orang (59,5%), responden yang memiliki pengetahuan 

sedang sebanyak 13 orang, dan responden yang memilki pengetahuan 

rendah sebanyak 4 orang (9,5%). Jadi mayoritas pengetahuan 

responden di Posyandu Dusun Modinan pada kategori baik yaitu 

sebanyak 25 orang (59,5%). 

B. Pembahasan  

1. Gambaran Pengetahuan Responden Tentang MP-ASI 

Berdasarkan Usia  

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pengetahuan di Posyandu 

Dusun Modinan mayoritas responden berusia 20-35 tahun dengan 

tingkat pengetahuan pada kategori baik. Menurut Wahid Iqbal (2007) 

salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah umur. 

Bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan aspek fisik dan 

psikologis  (mental). Dimana pada usia tersebut terbentuk usia dewasa, 

apabila umur bertambah maka akan lebih banyak informasi yang 
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didapatkan serta pengalaman yang didapat juga lebih banyak. Usia 

responden menunjukkan bahwa pada usia tersebut merupakan usia 

yang matang dan dewasa.  

Usia 20-35 tahun orang akan mencapai puncak kekuatan motorik 

dan merupakan masa penyesuaian diri terhadap kehidupan dan harapan 

sosial baru yang berperan sebagai orang tua. Dengan usia responden 

yang matang diharapkan kemampuan tentang pengetahuan MP-ASI 

anak akan baik (Kususmasari, 2012). Secara tidak langsung, Alquran 

dan hadist mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam 

perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda 

yang bersifat jasmani. Bahkan satu surat di dalam Al-Qur’an mengatur 

batas umur seseorang yang sudah baligh atau dewasa yakni surat (QS. 

An Nuur : 32).  

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang laki-laki dan hamba hamba sahayamu yang perempuan. Jika 

mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia –Nya 

dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. 
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2. Gambaran Pengetahuan Responden Tentang MP-ASI 

Berdasarkan Pendidikan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Posyandu Dusun 

Modinan Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta didapatkan hasil 

bahwa  mayoritas responden yang mempunyai pengetahuan baik 

memilki pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 18 orang. 

Pendidikan merupakan upaya yang direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain baik individu maupun kelompok 

masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan pleh 

pelaku pendidikan  (Notoadmojo, 2007).  

Dari pendapat tersebut bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

responden diharapakan semakin mudah pula responden menerima 

pengetahuan yang dimiliki dan sebaliknya jika pengetahuan kurang 

mak akan menghambat sikap seseorang terhadap nilai baru yang 

diperkenalkan. Pengetahuan  tidak hanya diperoleh dari pendidikan 

formal akan tetapi juga diperoleh melalui  non formal, seperti 

pengalaman pribadi, media, lingkungan dan penyuluhan kesehatan, 

sehingga bisa juga seseorang dengan pendidikan tinggi dapat juga 

terpapar penyakit dan begitu juga sebaliknya (Notoadmojo, 2010). 

Selain itu pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat 

pengetahuan karena pendidikan mempunyai peranan penting dalm 

pembentukan kecerdasan seseorang maupun perubahan tingkah 

lakunya (Mubarak & Chayatin, 2009). Dalam sebuah Hadist dikatakan 
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bahwa pentingnya seorang wanita mencari imu. Seperti yang 

dijelaskan di Hadist Riwayat Bukhari Muslim. 

“Dari Amirul mu’minin Abi Hapsin, Umar bin Khatab RA ia 

berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda: 

Sesungguhnya syah atau tidaknya suatu amal (perbuatan taat) 

tergantung pada niat, dan bagi tiap orang punya niat, maka barang 

siapa yang niatnya hijrah menuju Allah dan Rasulnya maka ia akan 

hijrah pada Allah dan Rasulnya, dan bagi yang niatnya hijrah menuju 

dunia, akan sampai pada dunia, atau pada wanita maka ia akan 

menikahinya, alhasil hijrahnya seseorang tergantung apa yang di 

tujunya” 

3. Gambaran Pengetahuan Responden Tentang MP-ASI  

Berdasarkan Pekerjaan  

Berdasarkan hasil penelitian di Posyandu Dusun Modinan bahwa 

mayoritas responden bekerja sebagai ibu rumah tangga (IRT) memilki 

tingkat pengetahuan baik yaitu sebanyak 21 responden. Pekerjaan 

adalah mata pencaharian sehari-hari dari seseorang untuk mencari uang 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan berperan besar 

terhadap seseorang melakukan tindakan pemerian makanan tambahan 

pendamping ASI (MP-ASI).  

Menurut Lestari (2013),  status pekerjaan ibu merupakan faktor 

yang bersifat memproteksi artinya ibu yang tidak bekerja akan lebih 

medukung dalam pemberian MP-ASI dibandingkan ibu yang bekerja. 
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Hal ini dikarenakan ibu yang tidak melakukan pekerjaan diluar rumah 

(IRT) akan memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk memberikan 

MP-ASI kepada anaknya. Dalam islam dijelaskan bahwa terdapat 

perintah Allah kepada wanita muslimah untuk tetap tinggal dan 

menetap dirumah untuk mengurus rumah tangga serta mendidikdan 

membimbing anak-anak nya. Seperti yang dijelaskan  di dalam Al-

Qur’an (QS. Al Ahzab:33)  

“ Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumah kalian dan 

janganlah berhias dan bertingkah seperti orang-orang jahiliyah yag 

dahulu. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah 

dan Rasul Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak 

menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan 

kamu sebersih-bersihnya” 

4. Gambaran Umum Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Makanan 

Pendamping ASI (MP-ASI) pada bayi di Posyandu Dusun 

Modinan Banyuraden Gamping Sleman 

Pengetahuan responden diukur dengan  24 pernyataan yang ada 

meliputi definisi, tujuan dan  manfaat, jenis, Pola pemberian, waktu, 

dampak pemberian terkait MP-ASI. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan di Posyandu Dusun Modinan Banyuraden Gamping Sleman 

Yogyakarta  didapatkan bahwa pengetahuan tentang MP-ASI masuk 

dalam kategori  pengetahuan baik yaitu sebanyak 25 responden 

(59,5%).  
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Menurut Notoadmojo (2010) pengetahuan hasil penginderaan 

manusia atau hasil tau seseorang terhadap objek melalui indera yang 

dimilkinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Pengetahuan 

seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman yang berasal dari 

berbagai macam sumber misalnya media massa, media elektronik, 

petugas kesehatan, media poster, kerabat dekat,dan sebagainya. 

Pengetahuan ini dapat membentuk keyakinan tertentu sehingga 

seseorang berperilaku sesuai dengan keyakinan tersebut (Notoadmojo, 

2010).  

Pengetahuan tentang makanan pendamping ASI penting diketahuai 

oleh ibu, karena jika anak tidak dapat MP-ASI dengan tepat makan 

akan berkonsekuesi terhadap status gizi nya. Masalah gizi yang harus 

dihadapi Indonesia pada saat ini adalah masalah gizi kurang dan lebih. 

Masalah gizi kurang disebabkan karena kemiskinan, kurangnya 

ketersediaan  pangan, sanitasi lingkungan dan kesehatan, sedangkan 

masalah gizi lebih disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada 

masyarakat  disertai dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi ( 

Waryana, 2010). 

Makanan pendamping ASI adalah makanan yang diberikan kepada 

bayi setelah bayi berusia 6 bulan sampai dengan berusia 24 bulan. Jadi 

selain makanan pendmaping ASI, ASI harus tetap diberikan kepada 

bayi paling tidak sampai usia 24 bulan. Peranan MP-ASI sama sekali 

buka untuk menggantikan ASI melainkan hanya melengkapi ASI 
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(Lituhayu, 2010). Menurut Purwitasari (2009) tujuan pemberian MP-

ASI adalah untuk melengkapi nutrisi yang kurang terdapat pada 

ASI/PASI, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima 

bermacam makanan dengan berbagai tekstur danrasa, mengembangkan 

kemmapuan bayi untuk mengunyah dan menelan, dan melakukan 

adaptasi terhadap makanan yang mengandung energi tinggi. Syarat 

pemberian  MP-ASIdiantaranya harus mempunyai sifat yang baik yaitu 

rupa dan aroma yang layak. Selain itu, dilihat dari segi kepraktisannya, 

makanan tambahan pada bayi sebaiknya mudah disiapkan dengan 

waktu pengolahan singkat (Krisnatuti,2008). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI di Wilayah 

Posyandu Dusun Modinan Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta 

paling Banyak dalam kategori baik. Hal tersebut kemungkinan 

dipegaruhi oleh faktor usia yang mayoritas berusia 20-35 tahun, faktor 

pendidikan yang mayoritas berpendidikan SMA, dan perkejaan 

mayoritas sebagai ibu rumah tangga. 
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C. Kekuatan dan Kelemahan Penelitian 

1. Kekuatan Penelitian 

a. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang sudah dilakukan uji 

validitas dan realibilitas agar dapat digunakan. 

2. Kelemahan Peneltian 

a. Responden tidak hadir saat posyandu sehingga peneliti harus 

melakukan pengambilan data secara “door to door” untuk 

membagikan kuesioner. 

b. Peneliti tidak dibantu oleh asisten peneliti sehingga saat 

pengambilan data. 

c. Variabel penelitian ini merupakan variabel tunggal sehingga hasil 

penelitian terbatas pada tingkat pengetahuan 

 

 

 

 

 

 


