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HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DENGAN PEMBERIAN MAKANAN
PENDAMPING ASI PADA IBU MENYUSUI (MP-ASI)
DI WILAYAH PUSKESMAS AEK KANOPAN
KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA
Havija Sihotang, S.Kep, Ners, M.Kep, Nenny Sufrika Hasibuan, S.Kep
Prodi Ilmu Keperawatan STIKes Binalita Sudama Medan
ABSTRAK
Pengetahuan pada dasarnya adalah hasil dari tahu yang tejadi setelah orang melakukan
pengindraan terhadap suatu objek tertentu rnelalui pancaindra manusia, yakni indra
penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Makanan pendamping air susu ibu
adalah makanan bayi untuk melengkapi kalori dan zat gizi dari Air Susu lbu. Faktor-faktor
yang menjadi hambatan dalam pemberian makanan pendamping air susu ibu atau makanan
secara umumnya antara lain pengetahuan yang dimiliki ibu itu sendiri serta masih kurangnya
kesadaran masyarakat tentang pemberian makanan pendarnping air susu ibu yang benar.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan
pemberian MP ASI di Puskesmas Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penelitian ini
bersifat Korelasi kuantitatif yaitu menghubungkan antara Pengetahuan dengan Pernberian MP
ASI di puskesrnas Aek Kanopan. Data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder.Variabel yang digunakan dalam
penelitian yaitu umur, pendidikan, pekerjaan.
Hasil penelitian ini diperoleh bahwa ada hubungan pengetahuan dengan pemberian MP
ASI (p(0.604) > 0,05 dengan pengetahuan ibu mayoritas dalam kategori kurang sebanyak 18
orang (60%) dan pemberian makanan pendamping ASI mayoritas dalarn kategori tidak
sebanyak l8 orang ( 60 %).
Diharapkan Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ibu yang
menyusui di wilayah Puskesmas Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang
hubungan pengetahuan ibu dalam memberikan makanan pendamping ASI.
Kata Kunci : Pengetahuan, Pemberian MP ASI, Ibu Menyusui

PENDAHULUAN
Makanan pendamping air susu ibu
(MP-ASI) adalah makanan atau minuman
yang mengandung zat gizi, diberikan
kepada bayi atau anak usia 6 - 24 bulan
guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari
Asl. Makanan pendamping air susu ibu
adalah makanan bayi untuk melengkapi
kalori dan zat gizi dan Air Susu Ibu
(Depkes, 20l0).
Pemberian makanan pada bayi
bertujuan untuk memenuhi zat makanan
yang adekuat untuk keperluan hidup,
memelihara kesehatan dan untuk aktifitas
sehari-hari, menunjang tercapainya tumbuh

kembang yang optimal, mendidik bayi
supaya terbina selera dan kebiasaan makan
yang sehat dan memilih serta menyukai
makanan sesuai dengan kebutuhan bayi.
Saat mulai diberikan makanan pendamping
air susu ibu atau MP ASI tersebut harus
disesuaikan dengan maturitas saluran cerna
bayi. Sebaiknya MP ASI mulai diberikan
pada umur 6 bulan, karena pada umur 6
bulan bayi sudah mampu melakukan
koordinasi menghisap dan menelan dengan
baik. Koordinasi menghisap dan menelan
yang baik merupakan salah satu syarat agar
makanan zat dapat diserap dengan optimal
sehingga bayi tidak mengalami kekurangan
gizi (Moersintowarti, 2012)
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Pemberian makanan pendamping Air
Susu Ibu atau makanan pendamping air
susu ibu meliputi tentang kapan makanan
pendamping air susu ibu atau makanan
pendamping air susu ibu harus diberikan,
jenis
bentuk
dan
jumlahnya
(Krisnatuti,2008).
Waktu yang tepat untuk pemberian
makanan pendamping air susu ibu atau
makanan pendamping air susu ibu adalah
usia 6 - 24 bulan (Lawson, 2008).
Cara pemberian pertama kali
berbentuk cair menjadi lebih kental secara
bertahap (Octopus, 2006). Jadi pemberian
makanan pendamping air susu ibu yang
cukup dalam hal kuatitas ataupun
kuantitas, penting untuk pertumbuhan fisik
dan perkembangan kecerdasan anak
(Graimes, 2008).
Makanan pendamping air susu ibu
adalah makanan bayi untuk melengkapi
kalori dan zat gizi dari air susu ibu.
Peningkatan makanan pendamping air susu
ibu ditambah peningkatan air susu ibu
eksklusif sampai 6 bulan dan menghindari
pemberian makanan padat secara dini akan
mengurangi 2,5 juta (19%) kematian balita.
Pemberian Air Susu Ibu yang terlalu dini
(kurang dari 6 bulan) akan menurunkan
konsumsi Air Susu Ibu pada bayi dan bayi
akan mengalami gangguan pencernaan
tetapi apabila terlambat akan menyebabkan
kekurangan gizi bila terjadi dalam waktu
yang panjang dan berisiko terhadap
kematian (Wiryo, 2010).
WHO TINICEF merekomendasikan
dalam Global strategi for infant and young
childfeeding empat hal penting yang harus
dilakukan yaitu, pertama asi kepada bayi
baru lahir yaitu segera dalam waktu 30
menit pertama. Kedua hanya memberikan
air susu ibu saja atau air susu ibu eksklusif
sejak lahir sampai umur 6
bulan. Ketiga makanan pendamping
Air Susu Ibu sejak bayi umur enam bulan
sampai anak berumur 24 bulan dan ke
empat meneruskan pemberian Air Susu Ibu
sampai anak berumur 24 bulan dan atau
lebih (Depkes RI, 2006).

Keadaan kurang gizi pada bayi dan
anak disebabkan pemberian makanan
pendamping asi yang tidak tepat dan
ketidaktahuan ibu tentang manfaat dan cara
pemberian makanan pendamping asi yang
benar sehingga berpengaruh terhadap
pemberian makanan pendamping asi
dimana air susu ibu adalah makanan
pertama yang terbaik bagi bayi hingga usia
4-6 bulan. Setelah itu bayi harus
diperkenalkan dengan ragam makanan
padat, meski asi masih tetap diberikan
hingga anak berumur dua tahun bahkan
lebih. Pemenuhan kebutuhan gizi terutama
diperlukan sejak masa janin sampai anak
berusia lima tahun. Pemenuhan gizi pada
masa rawan ini sangat menentukan kualitas
seseorang ketika mencapai usia reproduksi
(Krisnatuti, 2008).
Faktor-faktor
yang
menjadi
hambatan dalam pemberian makanan
pendamping air susu ibu atau makanan
secara umumnya antara lain pengetahuan
yang dimiliki ibu itu sendiri serta masih
kurangnya kesadaran masyarakat tentang
pemberian makanan pendamping air susu
ibu yang benar. Pengetahuan pada dasarna
adalah hasil dari tahu yang terjadi setelah
orang melakukan pengindraan terhadap
suatu objek tertentu melalui pancaindra
manusia,
yakni
indra
penglihatan,
pendengaran, penciuman, rasa dan raba.
Sebagian besar pengetahuan diperoleh
melalui mata dan telinga. Perilaku
kesehatan
dipengaruhi
pula
oleh
pengetahuan sebagai faktor predisposisi.
Jika pengetahuan tentang makanan
pendamping air susu ibu atau makanan
pendamping air susu ibu baik diharapkan
pula pada akhirnya perilaku terhadap
pemberian makanan pendamping air susu
ibu atau makanan pendamping air susu Ibu
juga baik (Notoatrnodjo, 2007).
Pemberian makanan pendamping air
susu ibu yang baik diperlukan pengautruan
yang baik pula mengenai makanan
pendamping Air Susu Ibu dan salah satu
faktor
intern
yang
mempengaruhi
terbentuknya
perilaku
manusia
(Notoatmodjo, 2007).
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Berdasarkan
Survey
Kesehatan
Rumah Tangga (SKRT) tahun 2005
menyebutkan bahwa kurang lebih 40%
bayi usia kurang dari dua bulan sudah
diberi makanan pendamping Air Susu Ibu.
Disebutkan juga bahwa bayi usia nol
sampai dua bulan mulai diberikan makanan
pendamping cair (21,25%), makanan lunak
atau lembek (20,l), dan makanan padat
(13,7%). Pada bayi tiga sampai lima bulan
yang mulai diberi makanan pendamping
cair (60,2), lumat atau lembek (66,25), dan
padat
(45,5%)
(Anonim,
2009)
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang
dilakukan oleh peneliti melalui kuisioner
pada ibu yang memiliki bayi tanggal 5
Agustus 2015 di wilayah kerja Puskesmas
Aek Kanopan diperoleh data jumlah ibu
yang mempunyai bayi sebanyak 206 orang.
Secara acak dari keseluruhan ibu yang
mempunyai bayi diambil 15 ibu yang
memiliki bayi usia > 6-12 bulan untuk
dilakukan pra survey penelitian, didapat
ibu yang memiliki pengetahuan baik
mengenai makanan pendamping air susu
ibu, 2 ibu yang memiliki pengetahuan
yang
cukup
mengenai
makanan
pendamping air susu ibu,serta 13 ibu yang
memiliki pengetatruan yang kurang
mengenai makanan pendamping air susu
ibu.
Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Untuk
mengetahui
hubungan
pengetahuan ibu dengan pemberian
makanan pendamping ASI pada ibu
menyusui di wilayah Puskesmas Aek
Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara
2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengidentifikasi pengetahuan
ibu tentang pemberian makanan
pendamping ASI pada ibu menyusui
di wilayah Puskesmas Aek Kanopan
Kabupaten Labuhanbatu Utara.
b. Untuk mengidentifikasi pemberian
makanan pendamping ASI yang
diberikan pada bayi pada ibu
menyusui di wilayah Puskesmas Aek

Kanopan Kabupaten Labuhanbatu
Utara.
c. Untuk mengetahuai ada atau
tidaknya hubungan pengetahuan ibu
dengan
pemberian
makanan
pendamping ASI pada ibu menyusui
di wilayah Puskesmas Aek Kanopan
Kabupaten Labuhanbatu Utara
METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Rancangan
penelitian
ini
rnenggunakan rancangan korelasi dengan
bertujuan untuk pengukuran atau beberapa
variabel metode penelitian crosssectional
yaitu
rancangan
yang
mengetahui
hubungan
antar
variabel
dengan
melakukan pengamatan pada saat yang
bersamaan (sekali waktu) antara terikat.
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini
adalah ibu menyusui yang mempunyai bayi
umur > 6-12 bulan di wilayah Puskesmas
Aek Kanopan yang berjumlah 206 ibu
menyusui.
Sampel merupakan bagian populasi
yang akan diteliti atau sebagian jumlah
dari karakteristik yang dimiliki oleh
populasi. Rumus yang digunakan dalam
pengambilan sampel adalah sebagai
berikut :
n = 15% x N
keterangan :
n = besar sampel
N = besar populasi
Maka :
n = 15% x N
= 15/100 x 206 = 30,9 = 3l ibu
menyusui
Sampel penelitian yang digunakan d.alam
penelitian ini didasarkan pada kriteria
inklusi sebagai berikut:
a. Ibu menyusui yang memberikan
ASI Eksklusif
b. Ibu dapat membaca dan menulis
c. Bersedia untuk dijadikan responden
Lokasi dan Waktu Penelitian
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Lokasi penelitian yang dilakukan
oleh peneliti terletak di wilayah Puskesmas
Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu
Utara. Puskesmas yang merupakan fasilitas
bagi
masyarakat
dalam
upaya
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
masyarakat, tapi untuk pengetahuan ibu
dalarn pemberian MP-ASI pada bayi pun
masih rendah di Kabupaten ini. Selain itu,
di kabupaten ini juga belum pernah ada
penelitian tentang pengetahuan ibu yang
memiliki bayi tentang pemberian MP-ASI
yang merupakan indikator penting dalam
kesehatan ibu dan anak. Hal ini yang
membuat peneliti tertarik memilih tempat
ini sebagai lokasi penelitian.
Penelitian dilaksanakan mulai bulan
Maret s/d April 2016
Pengumpulan Data
Data Primer
Data primer dalam penelitian ini
meggunakan kuesioner dan format
observasi untuk mengumpulkan hubungan
Pengetahuan Ibu dengan Pemberian
Makanan Pendamping ASI pada Ibu
Menyusui di Puskesmas Aek Kanopan.
Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini
meliputi, laporan bulanan dan laporan
Tahunan Puskesmas Aek Kanopan yaitu
data Ibu menyusui yang berada di
Puskesmas Aek Kanopan.
Instrumen
Instrumen dalam penelitian ini
rnenggunakan kuesioner tertutup. Masingmasing variabel terdiri dari 20 item
pernyataan. Dengan pilihan jawabannya
(2)
dan tidak (l). Jumlah total skor
tertinggi untuk masing-masing variabel 40
dan terendah 20. Kemudian dikategorikan
menjadi 3 kategori dengan menggunakan
rentang kelas panjang kelas = l - 20/3,
jumlah kelas = 6,3
Baik
: 34-40
Cukup : 27-33
Kurang : 24-26
Analisis Data

Menurut Hidayat (2009) hal yang
pertama dilakukan dalam analisa data yaitu
pengolahan data dengan menggunakan
program spss. Dalam proses pengolahan
data terdapat langkah-langkah yang perlu
ditempuh, diantaranya adalah melalui :
1. Editing yaitu data yang masuk diolah
secara benar sehingga pengolahan data
dapat
memberikan
hasil
yang
menggambarkan masalah yang diteliti,
kemudian data dikelompokkan dengan
menggunakan aspek pengukuran.
2. Coding, yaitu membuat kode dalam
rangka mempermudah perhitungan
'l'abulating yaitu mengelompokkan
data dalam master tabel untuk
mempermudah pendistribusian dan
berdasarkan variabel.
3. Scoring yaitu memberikan nilai dalam
master tabel untuk mempermudah
dalam pengelornpokan data.
Analisa data yang dilakukan dengan
menggunakan computer yaitu dengan
menggunakan program computer. Adapun
analisa data yang dilakukan adalah :
a. Analisa Univariat
Analisa univariat digunakan untuk
melihat distribusi frekuensi data
demografi,
variabel
independen
pengetahuan dan variabel dependen
pembertan MP-ASI. Semua variabel
dianalisis secara deskriptif dengan
menghitung
frekuensinya.
Hasil
analisis disajikan dalam bentuk tabel
distribusi frekuensi untuk melihat
gambaran setiap variabel penelitian
(Hidayat, 2010).
b. Analisa Bivariat
Analisa bivariat dalam penelitian ini
adalah untuk mengetahui hubungan
antaru variabel independen dan
variabel dependen yaitu hubungan
pengetahuan ibu dengan pemberian
makanan pendamping ASI. Tekhnik
analisa yang dilakukan yaitu teknik
korelasi. Teknik ini digunakan untuk
mengukur eratnya hubungan antara
dua variabel, jika nilai alpa < 0,005
maka terdapat hubungan dan jika >
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0,005 tidak ada ditemukan hubungan
(Hidayat, 2009).
Uji statistik yang dilakukan adalah uji
chi square yaitu
a. Jika Fhitung > Ftabel pada α : 5% maka
Ho ditolak dan H1 diterima.
b. Jika Fhitung < Ftabel pada α : 5%
maka Ho diterima dan H1 ditolak.
HASIL PENELITIAN
1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Puskesmas Aek Kanopan beralamat
di jalan Protokol Perpaudangan Data
Geografis Kecamatan Aek Kanopan Hulu
Kabupaten Labuhanbatu Utara. Puskesmas
Aek Kanopan meliputi Luas yaitu 332 Ha
dengan kondisi daerah Dataran Rendah.

Batas Wilayah Puskesmas Aek
Kanopan adalah sebelah Timur berbatasan
dengan Londut, sebelah Utara berbatasan
dengan Asahan, sebelah Selatan berbatasan
dengan Rantauprapat dan sebelah Barat
berbatasan dengan Aek Ledong.
Data demografi dari wilayah kerja
Aek Kanopan meliputi jumlah Penduduk
sebanyak 7.182 Jiwa, jumlah KK sebanyak
1.473 KK, jumlah Bumil sebanyak 206
Jiwa, jumlah Bulin sebanyak 204 Jiwa dan
jumlah lbu Menyusui sebanyak 205 Jiwa.
Transportasi dan komunikasi di
Puskesmas Aek Kanopan berupa jaringan
transportasi dengan menggunakan jalan
darat. Sarana transportasi meliputi Roda
2,3
dan
4.

Karakteristik Responden
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakateristik Responden di Wilayah
Puskesmas Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
No
Karakteristik
Frekuensi
Persentase (%)
1. Umur
< 20 tahun
2
6,7
20 – 35 tahun
21
70
> 35 tahun
7
23,3
2. Pendidikan
SD
8
8
SMP
14
14
SMU
5
5
Perguruan Tinggi
3
3
3. Pekerjaan
IRT
11
36,7
PNS
1
3,3
Pegawai Swasta
14
46,7
Wiraswasta
4
13,3
Jumlah
90
230
Dari tabel 1 diperoleh bahwa mayoritas ibu berada pada rentang usia 20 - 35 tahun
sebanyak 21 orang (70 %), berdasarkan tingkat pendidikan mayoritas ibu berada pada tingkat
pendidikan SMP sebanyak 14 orang (46,7 %).
Berdasarkan pekerjaan mayoritas pekerjaan ibu sebanyak 14 ( 46,7 % ) adalah pegawai
swasta.
3. Pengetahuan lbu Menyusui
Tabel 2 Distribusi Frekeunsi Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Ibu
No
Pengetahuan
Frekuensi
Persentase (%)
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1.
2.
3.

Baik
Cukup
Kurang

3
10
9
30
18
60
Jumlah
30
100
Dari tabel 2 diperoleh bahwa mayoritas ibu berada pada tingkat pengetahuan kurang
sebanyak l8 orang ( 60 % ) ,Cukup sebanyak 9 orang (30%), Baik sebanyak 3 orang (10%).
4. Pemberian MP ASI
Hasil penelitian tentang Pemberian MP ASi dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut :
Tabel 3
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pemberian Makanan Pendamping ASI
No
Pengetahuan
Frekuensi
Persentase (%)
1. Ya
12
40
2. Tidak
18
60
Jumlah
30
100
Dari tabel 3 diperoleh bahwa mayoritas ibu tidak memberikan Makanan Pendamping
ASI sebanyak 18 orang ( 60 % ), diberikan Makanan Pendamping ASI sebanyak 12 (40%).
5 . Hubungan Pengetahuan lbu dengan Pemberian Makanan
Puskesmas Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Pndamping ASI di

Tabel 4 Hubungan Pengetahuan dengan Pemberian MP ASI di Puskesmas Aek
Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pengetahuan
Baik
Cukup
Kurang
Total

Pemberian MP ASI
Ya
Tidak
f
%
f
%
3
10,0
8
26,7
1
3,3
1
3,3
17
56,7
12
40,0
18
60,0

2. Berdasarkan tabel.4 diketahui bahwa
dari 30 ibu dengan Pengetahuan Baik
diperoleh yang memberikan Makanan
Pendamping Asi sebanyak 3 orang (l0o/o),
Kategori
Petgetahuan
cukup
yang
memberikan Makanan pendamping ASI
sebanyak 8 orang (26,7 %), tidak
memberikan makanan Pendamping ASI
sebanyak 1 orang (3,3 %), kategori
pengetahuan kurang yang memberikan
makanan pendamping ASI sebanyak 1
orang ( 3,3%) dan tidak memberikan
makanan pendamping ASI sebanyak 17
orang (56,7%).
Dari hasil uji statistik denryn
menggunakan chi square didapatkan nilai
X hitung atau p value sebesar 0,604 > 0,05
hal ini menunjukkan bahwa tidak ada

Total
f
3
9
18
30

%
10,0
30,0
60,0
100

X Value
0,604

hubungan Pengetahuan dengan Pemberian
Makanan Pendamping ASI di Puskesmas
Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu
Utara.
PEMBAHASAN
1. Pengetahuan
Berdasarkan data pada tabel 2
diperoleh bahwa pengetahuan ibu jawaban
yang benar tentang Makanan Pendarnping
ASI dengan kategori sebanyak 18 orang (
60 %) dan diikuti dengan kategori cukup
sebanyak 9 (30%) sementara kategori baik
sebanyak 3 orang ( 10%).
Kenyataan ini sesuai pendapat
Notoadmodjo (2010) yang menyatakan
bahwa pengetahuan merupakan hasil dari
tahu
setelah
orang
melakukan
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penginderaan terhadap suatu objek
tertentu. Sebagian besar pengetahuan
manusia diperoleh melalui pendidikan,
pengalaman
diri
sendiri
maupun
pengalaman orang lain, media massa
maupun lingkungan. Dari pendidikan
seseorang dapat menyerap dan rnemahami
pengetahuan yang mereka peroleh, dimana
pada umumnya semakin tinggi pendidikan
seseorang
semakin
baik
pula
pengetahuannya. Pengetahuan dan sikap
merupakan faktor yang mempengaruhi
perilaku seseomng atau masyarakat tentang
kesehatan.
Dalam penelitian ini diperoleh
pengetahuan ibu berada pada kategori
kurang dan cukup secara keseluruhan
belum memenuhi dari keseluruhan
populasi ibu. Keadaan ini tidak diharapkan
dan hendaknya perlu pendidikan bagi ibu
yang mayoritas berada pada tingkat SMP
dimana kemungkinan besar rnemiliki
pengaruh terhadap baiknya pengetahuan
ibu
tentang
pemberian
makanan
pendamping ASI.
2. Pemberian Makanan Pendamping
ASI
Dari tabel 3 diatas diperoleh bahwa
mayoritas ibu tidak mernberikan Makanan
Pendamping ASI sebanyak 18 orang (60
%), Diberikan Makanan Pendamping ASI
sebanyak 12 (40%). Hal ini trenunjukkan
bahwa pengetahuan berperan penting bagi
ibu dalam memutuskan untuk memberikan
atau
tidak
rnemberikan
makanan
pendamping Asi bagi bayinya MP-ASI
(Makanan Pendamping ASI) seperti bubur
susu untuk bayi pun ada tahapannya, dari
bubur yang sangat lembut sampai yang
agak kasar tergantung kemunculan gigi.
Biasanya gigi mulai keluar saat bayi umur
7 bulan, jika gigi graham bayi mulai
muncul maka bayi sudah siap untuk makan
makanan yang padat seperti daging atau
buah potong (Kemenkes RI, 201l).
Pemberian ASI diteruskan pada umur 6
bulan keadaan alat cerna sudah semakin
kuat oleh karena itu, bayi mulai
diperkenalkan dengan MP-ASI lumat 2

kali sehari. Makanan bayi umur 9-12 bulan
pemberian ASI diteruskan pada umur 10
bulan bayi mulai diperkenalkan dengan
makanan keluarga secara bertahap, karena
merupakan makanan peralihan ke makanan
keluarga.
KESIMPULAN
Dari
hasil
penelitian
dapat
disimpulkan bahwa
1. Karakteristik ibu berdasarkan usia
mayoritas ibu berusia 24 - 28 tahun
sebanyak 10 orang ( 33,3%),
berdasarkan
tingkat
pendidikan
mayoritas ibu berlatar belakang
pendidikan SMP sebanyak 14 orang (
46,7 %), berdasarkan pekerjaan
mayoritas ibu sebanyak 14 orang (
46,7 % ) adalah pegawai swasta.
2. Pengetahuan ibu mayoritas dalam
kategori kurang sebanyak 18 orang
(60%)dan
pemberian
makanan
pendamping ASi mayoritas dalam
kategori tidak sebanyak 18 orang (60
%)
3. Hasil penelitian didapat bahwa tidak
ada hubungan yang sangat erat antara
pengetahuan dengan pemberian MP
ASI (p(0,604) > ,005.
SARAN
Berdasarkan kesimpulan, maka saran
yang dapat diberikan sehubungan dengan
penelitian ini adalah :
1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai
bahan
masukan bagi ibu yang
menyusui di wilayah Puskesman Aek
Kanopan Kabupaten Labuhan Batu
Utara tentang hubungan pengetahuan
ibu dalam memberikan makanan
pendamping ASI.
2. Dengan diadakannya penelitian ini
diharapkan dapat memberikan masukan
dalam sistem pendidikan terutama ilmu
keperawatan untuk materi perkuliahan
dan memberikan gambaran serta
informasi bagi penelitian selanjutnya.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat
menambah
pemahaman
tentang
makanan pendamping ASI bagi ibu
menyusui dan berguna untuk peneliti
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selanjutnya dalam meneliti tentang
makanan pendamping ASI bagi ibu
menyusui.
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