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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Perilaku 

2.1.1 Pengertian  

Perilaku manusia adalah refleksi dari berbagai gejala kejiwaan seperti 

pengetahuan, persepsi, minat, keinginan dan sikap. Hal-hal yang mempengaruhi 

perilaku seseorang sebagian terletak dalam diri individu sendiri yang disebut juga 

faktor internal sebagian lagi terletak di luar dirinya atau disebut dengan faktor 

eksternal yaitu faktor lingkungan.20 Perilaku pada dasarnya berorientasi pada 

tujuan. Dengan perkataan lain, perilaku kita pada umumnya dimotivasi oleh suatu 

keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan spesifik tersebut tidak selalu 

diketahui secara sadar oleh individu yang bersangkutan.21 Berikut merupakan 

definisi perilaku sebagai hasil dari konstruksi teori-teori dan riset, sebagai berikut: 

• Perilaku merupakan sesuatu yang disebabkan karena sesuatu hal 

• Perilaku ditunjukan ke arah sasaran tertentu 

 • Perilaku yang dapat diobservasi dapat diukur 

 • Perilaku yang tidak langsung dapat di observasi (contoh berpikir, 

melaksanakan persepsi) juga penting dalam rangka mencapai tujuan-

tujuan. 

 

 



12 

 

 • Perilaku dimotivasi 

perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:  

 • Perilaku tertutup, yaitu respons seseorang terhadap stimulus 

dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respons atau reaksi terhadap 

stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, 

pengetahuan/kesadaran, sikap yang terjadi pada orang yang menerima 

stimulus tersebut, dan belum diamati secara jelas oleh orang lain.  

  • Perilaku terbuka, yaitu respons seseorang terhadap stimulus 

 dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respons terhadap stimulus 

 tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek, yang dengan 

 mudah dapat diamati dan dilihat oleh orang lain (Notoatmodjo, 2003). 

2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan 

 Menurut L.W.Green,di dalam Notoatmodjo ( 2003 ) faktor penyebab 

masalah kesehatan adalah faktor perilaku dan faktor non perilaku. Faktor perilaku 

khususnya perilaku kesehatan dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu :22 

 1. Faktor-faktor Predisposisi (Predisposing Factors) 

 Adalah faktor yang terwujud dalam kepercayaan, kayakinan, niali-nilai 

dan juga variasi demografi, seperti : status ekonomi, umur, jenis kelamin dan 

susunan keluarga. Faktor ini lebih bersifat dari dalam diri individu tersebut.22 

  a. Pengetahuan 

  Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting  

 untuk terbentuknya perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan 
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lebih langgengdaripada perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan.  

  b. Keyakinan 

  Keyakinan adalah pendirian bahwa suatu fenomena atau objek 

benar atau nyata.Kebenaran adalah kata-kata yang seringdigunakan 

untuk mengungkapkan ataumenyiratkan keyakinan agar terjadi 

perubahan perilaku. 

  c. Nilai 

  Secara langsung bahwa nilai-nilai perseorangan tidak dapat 

dipisahkan daripilihan perilaku. Konflik dalam hal nilai yang 

menyangkut kesehatan merupakan satu dari delema dan tantangan 

penting bagi para penyelenggara pendidikan kesehatan. 

  d. Sikap 

  Sikap merupakan salah satu di antara kata yang paling samar 

 namun paling seringdigunakan di dalam kamus ilmu-ilmu 

 perilaku. Sikap sebagai suatu kecenderungjiwa atau perasaan yang 

 relatif tetap terhadap kategori tertentu dari objek, atausituasi. 

 2. Faktor-faktor Pemungkin (Enambling Factors) 

 Adalah faktor pendukung yang terwujud dalam lingkungan fisik, termasuk 

didalamnya adalah berbagai macam sarana dan prasarana, misal : dana, 

transportasi, fasilitas, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya.22 
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a. Sarana 

 adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang 

berfungsisebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan 

pekerjaan, dan juga dalamrangka kepentingan yang sedang 

berhubungan dengan organisasi kerja. 

b. Prasarana 

adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang 

dilakukan di dalampelayanan publik, karena apabila kedua hal ini 

tidak tersedia maka semua kegiatanyang dilakukan tidak akan dapat 

mencapai hasil yang diharapkan sesuai denganrencana. 

3. Faktor-faktor Pendukung (Reinforcing Factors) 

  Adalah faktor-faktor ini meliputi : faktor sikap dan perilaku tokoh 

masyarakat,tokoh agama, sikap dan perilaku petugas termasuk petugas 

kesehatan, undang-undangperaturan-peraturan baik dari pusat maupun 

pemerintah daerah yang terkait dengankesehatan.22 

  a. Sikap 

  adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa 

dalammenghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan 

perilaku, tetapimerupakan kecenderungan untuk berperilaku 

dengan cara-cara tertentu terhadapobjek sikap. Objek sikap boleh 

berupa benda, orang, tempat, gagasan atau situasi,atau kelompok. 
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  b. Tokoh Masyarakat 

 adalah orang yang dianggap serba tahu dan mempunyai pengaruh 

yang besarterhadap masyarakat . Sehingga segala tindak-tanduknya 

merupakan pola aturanpatut diteladani oleh masyarakat. 

  c. Tokoh Agama 

  adalah panutan yang merepresentasikan kegalauan umatnya dan 

persoalan yangsudah diungkap oleh para tokoh agama menjadi 

perhatian untuk diselesaikan dandicarikan jalan keluarnya. 

d. Petugas Kesehatan 

merupakan tenaga profesional, seyogyanya selalu menerapkan 

etika dalamsebagian besar aktifitas sehari-hari. Etika yang 

merupakan suatu norma perilaku atau biasa disebut dengan asas 

moral, sebaiknya selalu dijunjung tinggi dalamkehidupan 

bermasyarakat kelompok manusia. 

 

2.2 ASI 

2.2.1 Definisi ASI 

 ASI adalah  suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktose, dan garam 

organik yang disekresi oleh kedua belah kelenjar peyudara ibu, sebagai makanan 

utama bagi bayi.23 Air Susu Ibu adalah makanan paling baik untuk bayi. 

Komponen zat makanan tersedia dalam bentuk yang ideal dan seimbang untuk 

dicerna dan diserap secara optimal oleh bayi. ASI saja sudah cukup untuk 

menjaga pertumbuhan bayi sampai umur 6 bulan. Tidak ada makanan lain yang 
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dibutuhkan selama masa ini. Air Susu Ibu bersifat steril, berbeda dengan sumber 

susu lain seperti susu formula atau cairan lain yang disiapkan dengan air atau 

bahanbahan dapat terkontaminasi dalam botol yang kotor.24 

 ASI eksklusif atau lebih tepatnya pemberian ASI secara eksklusif adalah 

bayi hanya diberi ASI saja, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, 

madu, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur 

susu, biskuit, bubur nasi, dan tim.25 Bayi sehat umumnya tidak memerlukan 

tambahan makanan sampai usia 6 bulan. Pada keadaan-keadaan khusus 

dibenarkan untuk mulai memberi makanan padat setelah bayi berumur 4 bulan 

tetapi belum mencapai 6 bulan. Misalnya karena terjadi peningkatan berat badan 

kurang atau didapatkan tanda -tanda lain yang menunjukkan bahwa pemberian 

ASI eksklusif tidak berjalan dengan baik.9 

 Tahun 2004, Menteri Kesehatan saat itu, tepatnya tanggal 7 April 2004 

mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

450/MENKES/SK/ IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara 

eksklusif pada bayi di Indonesia. Keputusan ini memuat Sepuluh Langkah 

Menuju Keberhasilan Menyusui, yaitu: (1) Sarana Pelayanan Kesehatan 

mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis 

yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas, (2) Melakukan 

pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk 

menerapkan kebijakan tersebut, (3) Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang 

manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa 

bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui, (4) 
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Membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang 

dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi caesar, bayi disusui 

setelah 30 menit ibu sadar, (5) Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang 

benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas 

indikasi medis, (6) Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI 

kepada bayi baru lahir, (7) Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan 

ibu bersama bayi 24 jam sehari, (8) Membantu ibu menyusui semau bayi semau 

ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui, (9) Tidak 

memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI, (10) Mengupayakan 

terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada 

kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah sakit/Rumah Bersalin/Sarana 

Pelayanan Kesehatan (Depkes RI, 2004). 

2.2.2  Komposisi Gizi dalam ASI 

Komposisi ASI tidak sama dari waktu ke waktu, hal ini berdasarkan 

stadium laktasi. Komposisi ASI dibedakan menjadi 3 macam :26 

a. Kolostrum   

 Kolostrum adalah air susu yang pertama kali keluar. Kolustrum ini 

disekresi oleh kelenjar payudara pada hari pertama sampai hari ke empat 

pasca persalinan. Kolustrum merupakan cairan dengan viskositas kental , 

lengket dan berwarna kekuningan. Kolustrum mengandung tinggi protein, 

mineral, garam, vitamin A, nitrogen, sel darah putih dan antibodi yang 

tinggi daripada ASI matur. Selain itu, kolustrum masih mengandung 

rendah lemak dan laktosa. Protein utama pada kolustrum adalah 

http://www.lusa.web.id/tag/air-susu/
http://www.lusa.web.id/tag/kolustrum/
http://www.lusa.web.id/tag/payudara/
http://www.lusa.web.id/category/askeb-ii-persalinan/
http://www.lusa.web.id/tag/kolustrum/
http://www.lusa.web.id/tag/cairan/
http://www.lusa.web.id/tag/viskositas/
http://www.lusa.web.id/tag/kolustrum/
http://www.lusa.web.id/tag/protein/
http://www.lusa.web.id/tag/mineral/
http://www.lusa.web.id/tag/vitamin-a/
http://www.lusa.web.id/tag/nitrogen/
http://www.lusa.web.id/tag/sel-darah-putih/
http://www.lusa.web.id/tag/antibodi/
http://www.lusa.web.id/tag/asi-matur/
http://www.lusa.web.id/tag/kolustrum/
http://www.lusa.web.id/tag/lemak/
http://www.lusa.web.id/tag/laktosa/
http://www.lusa.web.id/tag/protein/
http://www.lusa.web.id/tag/kolustrum/
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imunoglobulin (IgG, IgA dan IgM), yang digunakan sebagai zat antibodi 

untuk mencegah dan menetralisir bakteri, virus, jamur dan parasit. 

Meskipun kolostrum yang keluar sedikit menurut ukuran kita, tetapi 

volume kolostrum yang ada dalam payudara mendekati kapasitas lambung 

bayi yang berusia 1-2 hari. Volume kolostrum antara 150-300 ml/24 jam. 

Kolostrum juga merupakan pencahar ideal untuk membersihkan zat yang 

tidak terpakai dari ususbayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran 

pencernaan makanan bagi bayimakanan yang akan datang. 

b. ASI masa transisi 

 Merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI 

yang matur. ASI yang keluar setelah kolostrum sampai sebelum ASI matang, 

yaitu sejak hari ke-4 sampai hari ke-10. Selama dua minggu, volume air susu 

bertambah banyak dan berubah warna serta komposisinya. Kadar  

immunoglobulin dan protein menurun, sedangkan lemak dan laktosa 

meningkat. 

c. ASI matur 

 ASI matur disekresi pada hari ke sepuluh dan seterusnya. ASI 

matur tampak berwarna putih. KandunganASI matur relatif konstan, tidak 

menggumpal bila dipanaskan. Air susu yang mengalir pertama kali atau 

saat lima menit pertama disebut foremilk. Foremilk lebih encer, foremilk 

mempunyai kandungan rendah lemak dan tinggi laktosa, gula, protein, 

mineral dan air. Selanjutnya, air susu berubah menjadi hindmilk. Hindmilk 

kaya akan lemak dan nutrisi. Hindmilk membuat bayi akan lebih cepat 

http://www.lusa.web.id/tag/imunoglobulin/
http://www.lusa.web.id/tag/zat-antibodi/
http://www.lusa.web.id/tag/payudara/
http://www.lusa.web.id/tag/bayi/
http://www.lusa.web.id/tag/pencahar/
http://www.lusa.web.id/tag/usus/
http://www.lusa.web.id/tag/usus/
http://www.lusa.web.id/tag/makanan/
http://www.lusa.web.id/tag/bayi/
http://www.lusa.web.id/tag/bayi/
http://www.lusa.web.id/tag/asi-matur/
http://www.lusa.web.id/tag/asi-matur/
http://www.lusa.web.id/tag/kandungan/
http://www.lusa.web.id/tag/kandungan/
http://www.lusa.web.id/tag/air-susu/
http://www.lusa.web.id/tag/foremilk/
http://www.lusa.web.id/tag/foremilk/
http://www.lusa.web.id/tag/foremilk/
http://www.lusa.web.id/tag/kandungan/
http://www.lusa.web.id/tag/lemak/
http://www.lusa.web.id/tag/laktosa/
http://www.lusa.web.id/tag/protein/
http://www.lusa.web.id/tag/mineral/
http://www.lusa.web.id/tag/air-susu/
http://www.lusa.web.id/tag/hindmilk/
http://www.lusa.web.id/tag/hindmilk/
http://www.lusa.web.id/tag/lemak/
http://www.lusa.web.id/tag/nutrisi/
http://www.lusa.web.id/tag/hindmilk/
http://www.lusa.web.id/tag/bayi/
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kenyang. Dengan demikian, bayi akan membutuhkan keduanya, baik 

foremilk maupun hindmilk. 

2.2.3 Manfaat ASI 

 Banyak manfaat ASI eksklusif bagi bayi yaitu:27 

a. ASI sebagai nutrisi 

ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang 

dan disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan bayi. ASI adalah makanan bayi 

yang paling sempurna, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dengan tatalaksana 

menyusui yang benar, ASI sebagai makanan tunggal akan cukup memenuhi 

kebutuhan tumbuh bayi normal sampai usia 6 bulan. Setelah usia 6 bulan, bayi 

harus mulai diberi makanan padat, tetapi ASI dapat diteruskan sampai usia 2 

tahun atau lebih. Dengan memberikan ASI secara eksklusif sampai bayi berusia 6 

bulan akan menjamin tercapainya pengembangan potensi kecerdasan anak secara 

optimal. Hal ini karena selain sebagai nutrien yang ideal, dengan komposisi yang 

tepat, serta disesuaikan dengan kebutuhan bayi 

b. ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi 

Bayi yang baru lahir secara alamiah mendapat imunoglobulin (zat kekebalan 

tubuh) dari ibunya melalui ari-ari. Namun, kadar zat ini akan cepat sekali 

menurun segera setelah bayi lahir. Badan bayi sendiri baru membuat zat 

kekebalan cukup banyak sehingga mencapai kadar protektif pada waktu berusia 

sekitar 9 sampai 12 bulan. Pada saat kadar zat kekebalan bawaan menurun, 

sedangkan yang dibentuk oleh badan bayi belum mencukupi maka akan terjadi 

kesenjangan zat kekebalan pada bayi. Kesenjangan akan hilang atau berkurang 

http://www.lusa.web.id/tag/bayi/
http://www.lusa.web.id/tag/foremilk/
http://www.lusa.web.id/tag/hindmilk/
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apabila bayi diberi ASI, karena ASI adalah cairan hidup yang mengandung zat 

kekabalan yang akan melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi bakteri, 

virus, parasit dan jamur. Kolostrum mengandung zat kekebalan 10-17 kali lebih 

banyak dari susu matang (mature). Zat kekebalan yang terdapat pada ASI antara 

lain akan melindungi bayi dari penyakit mencret (diare). Bayi ASI eksklusif 

ternyata akan lebih sehat dan lebih jarang sakit  dibandingkan dengan bayi yang 

tidak mendapat ASI eksklusif. Anak yang sehat tentu akan lebih berkembang 

kepandaiannya dibanding anak yang sering sakit terutama bila sakitnya berat.  

c. ASI eksklusif meningkatkan kecerdasan 

Terdapat dua faktor penentu kecerdasan anak, yaitu faktor genetik dan 

faktor lingkungan. 

i. Faktor Genetik 

Faktor genetik atau faktor bawaan menentukan potensi genetik 

atau bawaan yang diturunkan oleh orang tua. Faktor ini tidak dapat 

dimanipulasi ataupun direkayasa. 

ii. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan adalah faktor yang menentukan apakah 

faktor genetik akan dapat tercapai secara optimal. Faktor ini 

mempunyai banyak aspek dan dapat dimanipulasi atau direkayasa. 

Secara garis besar terdapat tiga jenis kebutuhan untuk faktor 

lingkungan, yaitu: 
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1) Kebutuhan untuk pertumbuhan fisik-otak (ASUH) 

Menunjukkan kebutuhan bayi untuk pertumbuhan 

otaknya. Untuk pertumbuhan suatu jaringan sangat 

dibutuhkan nutrisi atau makanan yang bergizi dan ASI 

memenuhi kebutuhan ini. 

2) Kebutuhan untuk perkembangan emosional dan 

spiritual (ASIH) 

Menunjukkan kebutuhan bayi untuk perkembangan 

emosi dan spiritualnya. Yang terpenting di sini adalah 

pemberian kasih sayang dan perasaan aman. Seorang anak 

yang merasa disayangi akan mampu menyayangi 

lingkungannya sehingga ia akan berkembang menjadi 

manusia dengan budi pekerti dan nurani yang baik. Selain 

itu, seorang bayi yang merasa aman, karena merasa 

dilindungi, akan berkembang menjadi orang dewasa yang 

mandiri dengan emosi yang stabil ASI eksklusif 

memenuhi kebutuhan awal untuk hal ini. 

3) Kebutuhan untuk perkembangan intelektual dan 

sosialisasi (ASAH) 

Menunjukkan kebutuhan akan stimulasi atau 

rangsangan yang akan merangsang perkembangan 

kecerdasan anak secara optimal. Ibu yang menyusui 

merupakan guru pertama yang terbaik bagi bayinya. 
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Seringnya bayi menyusu membuatnya dia terbiasa 

berhubungan dengan manusia lain dalam hal ini dengan 

ibunya. Dengan demikian, perkembangan sosialisasinya 

akan baik dan ia akan mudah berinteraksi dengan 

lingkungannya kelak. ASI eksklusif memenuhi kebutuhan 

awal untuk ini. 

d. ASI eksklusif meningkatkan jalinan kasih sayang 

Bayi yang sering berada dalam dekapan ibu karena menyusu akan 

merasakan kasih sayang ibunya. Ia juga akan merasa aman dan tenteram, terutama 

karena masih dapat mendengar detak jantung ibunya yang telah ia kenal sejak 

dalam kandungan. Perasaan terlindung dan disayangi inilah yang akan menjadi 

dasar perkembangan emosi bayi dan membentuk kepribadian yang percaya diri 

dan dasar spiritual yang baik. 

2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif, 

antara lain : 

a. Usia ibu 

Usia ibu mempengaruhi tingkat kesadaran ibu dalam memberikan ASI 

Eksklusif. 

b. Pengetahuan  

Pengetahuan ibu adalah segala sesuatu yang di ketahui oleh ibu terkait 

dengan ASI eksklusif yang meliputi hal antara lain : pengertian ASI 

eksklusif, manfaat ASI eksklusif untuk anaknya, kolostrum serta 
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manajemen laktasi yang menunjang keberhasilan pemberian ASI eksklusif 

pada bayi sampai umur 6 bulan sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Pengetahan ibu mengenai keunggulan ASI dan cara pemberian ASI yang 

benar akan menunjang untuk keberhasilan menyusui. 

c. Pendidikan  

Latar belakang pendidikan orang tua baik suami maupun istri merupakan 

salah satu unsur penting yang ikut menentukan keadaan gizi anak. Dari 

berbagai penelitian diketahui adanya korelasi antara keadaan gizi anak 

dengan pendidikan orang tua. 

d. Keadaan sosial 

Adanya anggapan bahwa memberikan susu botol keoada anak sebagai 

salah satu simbol bag kehidupan tingkat sosial yang lebih tinggi, terdidik, 

dan mengikuti perkembangan zaman. Anggapan ini yang menyebabkan 

ibu menjadi tidak memberikan ASI eksklusif. 

e. Pekerjaan  

Pada ibu yang sering keluar rumah baik karena bekerja maupun karena 

tugas-tugas sosal, menyebabkan terhambatnya perilaku pemberian ASI 

eksklusif pada bayi. bbiasanya susu sapi adalah satu-satunya jalan keluar 

dalam pemberian makanan bagi bayi yang ditinggalkan di rumah. 
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2.3 Kelas Ibu Hamil 

2.3.1 Definisi Umum 

 Kelas ibu hamil adalah sarana untuk belajar bersama tentang kesehatan 

bagi ibu hamil dalam bentuk tatap muka dalam kelompok yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, 

perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, perawatan bayi baru lahir, 

mitos, penyakit menular, dan akte kelahiran.14 Di kelas ini, ibu hamil akan belajar 

bersama, berdiskusi, dan bertukar pengalaman tentang KIA secara menyeluruh 

dan sistematis serta dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan.14,17 

 Kelas ibu hamil difasilitasi oleh bidan/tenaga kesehatan dengan 

menggunakan paket kelas ibu hamil, yang terdiri atas: Buku KIA, lembar balik 

(flip chart), Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil, Pegangan Fasilitator Kelas 

Ibu Hamil, dan Buku Senam Ibu Hamil. Fasilitator kelas ibu hamil adalah bidan 

atau tenaga kesehatan yang telah mendapakan pelatihan fasilitator kelas ibu hamil 

atau melalui on job training.14 

2.3.2 Sasaran Kelas Ibu Hamil 

 Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil, sasaran peserta 

kelas ibu hamil sebaiknya ibu hamil pada usia kehamilan 4 – 36 minggu, sebab 

pada usia kehamilan tersebut kondisi ibu sudah cukup kuat, tidak takut terjadi 

keguguran, dan efektif untuk melakukan senam hamil. Jumlah peserta kelas ibu 

hamil maksimal 10 orang setiap kelas. Suami atau keluarga disarankan untuk ikut 

serta dalam minimal 1 kali pertemuan.14 
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2.3.3 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil 

 Kelas ibu hamil dilakukan dalam 3 kali pertemuan selama hamil atau 

sesuai hasil kesepakatan fasilitator dengan peserta. Materi pada tiap pertemuan 

disesuaikan dengan kebutuhan peserta, namun tetap mengutamakan materi pokok 

tiap pertemuan. Waktu pertemuan disesuaikan dengan kesiapan peserta, dengan 

durasi pertemuan 120 menit termasuk senam hamil 15 -20 menit. Senam hamil 

adalah materi ekstra di kelas ibu hamil yang bisa dilaksanakan bisa juga tidak, 

dapat dilakukan di akhir pertemuan dan kemudian dapat dipraktikkan di rumah. 

2.3.4 Materi Kelas Ibu Hamil 

2.3.4.1 Materi Pertemuan Pertama 

a. Penjelasan umum kelas ibu hamil dan perkenalan peserta 

b. Evaluasi awal materi pertemuan I 

c. Materi kelas ibu hamil pertemuan I 

i. Kehamilan, perubahan tubuh, dan keluhan 

1) Apakah kehamilan itu? 

2) Perubahan tubuh ibu selama kehamilan 

3) Keluhan umum saat kehamilan dan cara mengatasinya 

(kram kaki, wasir, dan nyeri pinggang) 

4) Apa saja yang perlu dilakukan ibu hamil 

5)  Pengaturan gizi, termasuk pemberian tablet tambah 

darahuntuk menanggulangi anemia 

ii. Perawatan kehamilan 

1) Kesiapan psikologis menghadapi kehamilan 
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2) Hubungan suami istri selama kehamilan 

3) Obat yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh ibu 

hamil 

4) Tanda-tanda bahaya kehamilan 

5)  P4K 

iii. Evaluasi akhir materi pertemuan I 

iv. Kesimpulan 

v. Senam hamil 

2.3.4.2 Materi Pertemuan Kedua 

a. Review materi pertemuan I 

b. Evaluasi awal materi pertemuan II 

c. Materi kelas ibu hamil pertemuan II 

i. Persalinan 

1) Tanda-tanda persalinan 

2) Tanda bahaya pada persalinan 

3) Proses persalinan 

4)  Inisiasi Menyusu Dini (IMD)  

ii. Perawatan nifas 

1) Apa saja yang harus dilakukan agar ibu nifas dapat 

menyusui eksklusif? 

2) Bagaimana menjaga kesehatan ibu nifas? 

3) Tanda-tanda bahaya dan penyakit pada ibu nifas 

4) KB pascasalin 
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iii. Evaluasi akhir materi pertemuan II 

iv. Kesimpulan 

v. Senam hamil 

2.3.4.3 Materi Pertemuan Ketiga 

a. Review materi pertemuan II 

b. Evaluasi awal materi pertemuan II 

c. Materi kelas ibu hamil pertemuan III 

i. Perawatan bayi 

1) Perawatan Bayi Baru Lahir (BBL) 

2) Pemberian Vitamin K1 injeksi pada BBL 

3) Tanda bahaya pada BBL 

4) Pengamatan perkembangan bayi/anak 

5) Pemberian imunisasi pada BBL 

ii. Mitos 

1) Penggalian dan pelurusan mitos yang berkaitan dengan 

KIA 

iii. Penyakit menular 

1) Infeksi menular seksual 

2) Informasi dasar HIV/AIDS 

3) Pencegahan dan penanganan malaria pada ibu hamil 

iv. Akte kelahiran 

1) Pentingnya akte kelahiran 

v. Evaluasi akhir materi pertemuan III 
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vi. Kesimpulan 

vii. Senam ibu hamil 

2.3.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kehadiran Ibu di Kelas Ibu Hamil 

Partisipasi ibu hamil dalam kelas ibu hamil merupakan suatu perilaku 

kesehatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya karakteristik ibu 

terdiri dari umur, pendidikan, status bekerja, paritas dan penghasilan keluarga 

serta dukungan sosial suami. 

2.3.5.1  Pendidikan  

Pendidikan merupakan suatu upaya meningkatkan sumber daya manusia 

berkualitas yang dapat mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok dan 

masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat 

pengetahuannya. Tingginya tingkat pengetahuan akan mempengaruhi upaya 

pencegahan dan kesadaran akan perlunya sikap untuk hidup sehat. Tingkat 

pendidikan merupakan faktor predisposisi seseorang untuk berperilaku sehingga 

latar belakang pendidikan merupakan faktor yang sangat mendasar untuk 

memotivasi berperilaku kesehatan dan menjadi referensi belajar seseorang.28 

Pendidikan akan berpengaruh terhadap cara berfikir dalam pengambilan 

keputusan seseorang untuk menggunakan pelayanan kesehatan, maka semakin 

tinggi pendidikan ibu akan semakin baik pula pengetahuan kesehatan. Sedangkan 

pendidikan rendah walaupun sudah ada sarana yang baik namun belum tentu 

dipergunakan, hal ini disebabkan seseorang pendidikan rendah tidak peduli 

terhadap program kesehatan sehingga tidak mengenal bahaya yang mungkin 

terjadi.29 
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Menurut Riskesdas (2013) bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka 

semakin tinggi pula memilih penolong persalinan di fasilitas kesehatan, kelompok 

ibu yang tidak bersekolah yang penolong persalinan di fasilitas kesehatan (46,7%) 

dan kelompok ibu dengan tingkat pendidikan tamat perguruan tinggi memiliki 

persentase tertinggi (80,4%) dari kelompok pendidikan yang penolong persalinan 

di fasilitas kesehatan.3 

2.3.5.2 Status Pekerjaan 

Bekerja merupakan aktivitas pokok yang dilakukan dengan rutin untuk 

menunjang kebutuhan rumah tangga. Status pekerjaan akan memudahkan untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan, ibu hamil tetap bekerja dan tidak merubah 

pola bekerja sehari-hari. Ibu hamil kadang bekerja keras sampai hamil tua dan 

setelah masa nifas kembali bekerja pada ibu yang merupakan tumpuan hidup di 

keluarga miskin.30 

Penelitian Romlah (2009) bahwa terdapat hubungan yang bermakna 

pekerjaan dengan perilaku ibu dalam merencanakan persalinan dan pencegahan 

komplikasi sembilan kali berpeluang untuk berperilaku positif dibandingkan 

dengan ibu yang tidak bekerja.31 Penelitian yang dilakukan Simanjuntak (2003) 

bahwa kunjungan ANC K4 sesuai standar pada ibu yang bekerja dan tidak bekerja 

hampir sama yaitu sekitar 50%.32 

2.3.5.3 Paritas  

Paritas merupakan jumlah anak yang dilahirkan baik lahir hidup maupun 

meninggal. Paritas lebih dari empat kali mempunyai resiko yang lebih besar unruk 
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terjadi perdarahan, demikian dengan ibu yang terlalu sering hamil menyebabkan 

resiko untuk sakit, kematian dan juga anaknya.33 

Ibu yang baru pertama kali hamil merupakan hal yang sangat baru 

sehingga termotivasi dalam peningkatan kesehatan kehamilannya, sebaliknya ibu 

yang sudah pernah melahirkan lebih dari satu orang mempunyai anggapan bahwa 

ia sudah berpengalaman.34Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut 

Nopi Widiantari (2015), paritas berpengaruh terhadap tingkat kehadiran ibu di 

kelas ibu hamil.35 

2.3.5.4 Penghasilan Keluarga  

Penghasilan keluarga merupakan faktor pemungkin untuk seseorang 

memanfaatkan pelayanan kesehatan. Penelitian yang dilakukan Simanjuntak 

(2003) bahwa responden yang berpenghasilan tinggi lebih besar tiga kali untuk 

kunjungan antenatal K4 dibandingkan dengan responden yang berpenghasilan 

rendah.32 

Penelitian Julianto (2009) bahwa ada hubungan signifikan antara 

pendapatan keluarga dengan pemilihan penolong persalinan, dimana ibu bersalin 

yang pendapatan keluarga rendah kemungkinan memilih dukun bayi empat kali 

dibandingkan dengan ibu yang pendapatan keluarga tinggi. 36 
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2.4 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori 

 

2.5 Kerangka Konsep 

Variabel Bebas      Variabel Terikat 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

 

2.6 Hipotesis 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang dan tinjauan pustaka, maka 

hipotesisdalam penelitian ini: 

 Terdapat hubungan antara tingkat kehadiran ibu di kelas ibu hamil dengan 

perilaku pemberian ASI eksklusif.

Tingkat Kehadiran di 

Kelas Ibu Hamil 

Perilaku Pemberian Asi 

Eksklusif 

 

Tingkat 

kehadiran ibu di 

Kelas Ibu Hamil 

Pengetahuan 

tentang ASI 

Perilaku 

Pemberian ASI 

Eksklusif  

- Pendidikan 

- Status 

pekerjaan 

- Paritas  

- Penghasilan 

keluarga 

- Usia  

- Pengetahuan  

- Pendidikan   

- Keadaan 

sosial 

- Pekerjaan  
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