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BAB V 
 

PENUTUP 
 
 
 
 

 

V.1 Kesimpulan 
 

Setelah dilakukan pengolahan data dan didapatkan hasil penelitian sudah 

dibahas di bab sebelumnya, maka penelitian yang berjudul Hubungan 

Pengetahuan Ibu Tentang Menyusui Terhadap Sikap Pemberian ASI eklusif di 

Desa Ukirsari ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 
 

a. Rata-Rata usia responden dari 93 responden menunjukan bahwa usia 

Ibu paling banyak berusia 20-35 tahun yaitu sebanyak 80,6% 

merupakan usia normal dalam hal kematangan reproduksi dan paling 

sedikit dengan usia <20 tahun sebanayk 1,1% memasuki usia rentan. 
 

b. Mayoritas Ibu yang bertempat tinggal di Desa Ukirsari berpendidikan 

rendah (Tidaksekolah/SD/SMP/SLTA) yaitu sebanyak 69,9% 

sedangkan sisanya berpendidikan tinggi (D3/S1) sebanyak 30,1% 
 

c. Terdapat hubungan anatara pengetahuan Ibu tentang menyusui di Desa 

Ukirsari. Sebanyak 61,3% berperilaku pengetahuan baik. Sedangkan 

sisanya memiliki pengetahuan menyusui yang kurang baik. Ada 

hubungan dengan sikap pemberian ASI eklusif terdapat 81,7% yang 

memiliki sikap pemberian ASI eksklusif yang baik. Terdapat sikap 

pemberian yang tidak baik sebanyak 18,3% 
 

d. Hubungan Perilaku Ibu Tentang Menyusui Terhadap Sikap Pemberian 

ASI Eklusif menunjukkan hasil uji analisis pengetahuan ibu tentang 

menyusui dengan sikap pemberian ASI eksklusif. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa dari 57 responden yang memiliki pengetahuan baik 

terdapat 4 responden yang memiliki sikap pemberian ASI eksklusif yang 

kurang baik sedangkan dari 36 responden yang memiliki pengetahuan 

yang kurang baik, terdapat 23 responden yang memiliki sikap pemberian 

ASI eksklusif yang baik artinya ibu yang memiliki pengetahuan tentang 

menyusui dengan baik memiliki peluang sebesar 7,49 kali untuk memiliki 

sikap pemberian ASI eksklusif yang baik. 
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V.2 Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat hal yang perlu 

direkomendasikan untuk penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini, yaitu 

bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan 

lebih dalam lagi terkait dengan penelitian tersebut. Bagi penelitian selanjutnya 

yang ingin melanjutkan penelitian dengan tema yang sama disarankan untuk 

meneliti setiap variabel perancu yang memiliki hubungan dengan pengetahuan ibu 

tentang menyusui terhadap sikap pemberian ASI eklusif. 


