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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Hal-hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pemberian ASI eksklusif dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah 

responden seluruhnya adalah 87 orang ibu yang memiliki bayi umur 6-12 

bulan. Ibu yang memberikan ASI eksklusif lebih banyak dibanding ibu yang 

tidak memberikan bayinya ASI eksklusif. 

2. Sebagian besar responden dalam penelitian ini dalam kurun reproduksi 

sehat, telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat tinggi, pekerjaan ibu 

paling banyak adalah ibu bekerja, paling banyak ibu yang memiliki anak 

lebih dari satu atau multipara. 

3. Gambaran keterpaparan sumber informasi yang terbanyak adalah ibu yang 

pernah terpaparan sumber informasi dibandingkan ibu yang tidak pernah 

terpapar sumber informasi. 

4. Gambaran dukungan suami menunjukkan lebih banyak suami mendukung 

ibu memberikan ASI Eksklusif dibandingkan suami yang tidak mendukung 

ibu dalam pemberian ASI eksklusif.    

5. Ada hubungan antara karakteristik ibu yaitu, umur, pendidikan, pekerjaan, 

dan paritas dengan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas 

Gondomanan. 
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6. Ada hubungan antara faktor pendukung yaitu keterpaparan sumber 

informasi dengan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas 

Gondomanan. 

7. Ada hubungan antara faktor penguat yaitu dukungan suami dengan 

pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Gondomanan. 

B. Saran 

       Beberapa saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas Kota Yogyakarta  

Meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan terutama bidan dengan 

mengadakan konselor ASI sehingga semua fasilitas kesehatan terdapat 

konselor ASI. Meningkatkan kerjasama lintas sektor terutama pada pemilik 

usaha agar mendukung pemberian ASI eksklusif dengan menjadi tempat 

kerja sayang bayi dan kepada pengelola tempat umum untuk menyediakan 

ruang laktasi.  

2. Bidan Puskesmas Gondomanan 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat khususnya 

dalam bidang ASI eksklusif melalui kegiatan promosi kesehatan baik dalam 

penyuluhan kelompok maupun konseling ASI. Meningkatkan peran serta 

masyarakat untuk mendukung keberhasilan ASI eksklusif, tidak hanya 

kepada ibu saja tetapi bisa dilakukan untuk suami, orangtua, mertua dan 

kader. Membuat klinik laktasi dan mempromosikan layanan menyusui. 
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3. Peneliti selanjutnya 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor yang berhubungan 

dengan perilaku pemberian ASI eksklusif dan faktor yang berhubungan 

dengan pengetahuan dalam pemberian ASI eksklusif. 

4. Bagi Institusi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi, sumber 

informasi untuk penelitian berikutnya, dan sebagai bahan bacaan di 

perpustakaan. 

 


