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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Gambaran tempat penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Gedongtengen yang terletak 

di jalan Pringgokusuman No.30 Kota Yogyakarta. Secara geografis, adapun 

batas-batas wilayah kerja Puskesmas Gedongtengen, sebelah utara 

berbatasan dengan Kecamatan Jetis, sebelah timur berbatasan dengan 

Kecamatan Danurejan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Gondomanan dan Ngampilan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan 

Tegalrejo.  

Puskesmas Gedongtengen mempunyai luas Wiayah 0,46 km2. 

Kecamatan Gedongtengen terdiri dari dua kelurahan, yaitu Kelurahan 

Pringgokusuman dengan luas wilayah 45.900m2 dan terdiri dari 22 RW 

serta Kelurahan Sosromenduran dengan luas wilayah 49.630m2 dan terdiri 

dari 14 RW.  

Pemilihan responden berdasarkan kriteria inkulsi dan eksklusi dengan 

sampel 36 orang, kemudian untuk kelompok eksperimen peneliti 

mengambil responden dari Kelurahan Pringgokusuman sebanyak 18 orang 

dan kelompok kontrol dari Kelurahan Sosromenduran sebanyak 18 orang. 

Penelitian dilakukan pada tanggal 17 Juni 2019 untuk kelompok eksperimen 

dan 20 Juni 2019 untuk kelompok kontrol, bertempat di Aula Puskesmas 

Gedongtengen. 
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2. Distribusi frekuensi karakteristik responden  

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

Sumber: Data Primer yang Diolah, Tahun 2019 

 

Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi 

karakteristik responden berdasarkan umur pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol sebagian besar responden berada direntang umur 20-35 

tahun, dengan persentase 88,9% untuk kelompok eksperimen dan 88,9% 

untuk kelompok kontrol. Distribusi frekuensi karakteristik responden 

berdasarkan jumlah anak sebagian besar responden pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol belum mempunyai anak (kehamlian 

pertama) dengan persentase 66,7% pada kelompok eksperimen dan 55,6% 

No Karakteristik 
Kelompok eksperimen Kelompok kontrol 

n % n % 

1. Umur 

a. Umur < 20 Tahun 

b. Umur 20-35 Tahun 

c. Umur >35 Tahun 

 

1 

16 

1 

 

5,6 

88,9 

5,6 

 

0 

16 

2 

 

0 

88,9 

11,1 

Jumlah 18 100 18 100 

2. Jumlah Anak 

a. Belum Ada Anak 

b. 1 Orang Anak 

c. > 1 Orang Anak 

 

12 

5 

1 

 

66,7 

27,8 

5,6 

 

10 

6 

2 

 

55,6 

33,3 

11,1 

Jumlah 18 100 18 100 

3. Pendidikan 

a. Dasar (SD/SMP) 

b. Menegah (SMA) 

c. Tinggi (PT) 

 

1 

13 

4 

 

5,6 

72,2 

22,2 

 

2 

13 

3 

 

11.1 

72,2 

16,7 

Jumlah 18 100 18 100 

4. Pekerjaan 

a. Tidak Bekerja 

b. Bekerja 

 

11 

7 

 

61,1 

38,9 

 

11 

7 

 

61,1 

38,9 

Jumlah 18 100 18 100 

5. Keterpaparan 

Informasi 

a. Media 

b. Non-Media 

c. Tidak Pernah 

 

8 

10 

0 

 

44,4 

55,6 

0 

 

7 

11 

0 

 

38,9 

61,1 

0 

Jumlah 18 100 18 100 
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pada kelompok kontrol. Hasil distribusi frekuensi karakteristik responden 

berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar responden berada di tingkat 

pendidikan menengah (SMA/SMK sederajat) dengan persentase 72,2% 

untuk kelompok eksperimen dan 72,2% untuk kelompok kontrol. Hasil 

distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, 

sebagian besar responden tidak bekerja dengan persentase 61,1% untuk 

kelompok eksperimen dan 61,1% untuk kelompok kontrol. Hasil distribusi 

frekuensi karakteristik responden berdasarkan keterpaparan informasi 

tentang ASI eksklusif, sebagian besar responden mendapatkan informasi 

tentang ASI eksklusif dari Non-Media (Keluarga/tenaga kesehatan), dengan 

persentase 55,6% untuk kelompok eksperimen dan 66,5% untuk kelompok 

kontrol. 

3. Distribusi skor pengetahuan dan sikap responden 

a. Distribusi skor pengetahuan responden  

Tabel 9. Distribusi Responden Berdasarkan Skor Pengetahuan tentang 

 ASI Eksklusif Sebelum dan Setelah diberi Intervensi 

Pengetahuan 

Kelompok eksperimen Kelompok kontrol 

Pre test Post test Pre test Post test 

n % n % n % n % 

Baik 5 27,8 14 77,8 5 27,8 10 55,6 

Cukup 11 61,1 4 22,2 10 55,6 8 44,4 

Kurang 2 11,1 0 0 3 16,7 0 0 

Jumlah 18 100 18 100 18 100 18 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 9, distribusi frekuensi responden berdasarkan skor 

pengetahuan tentang ASI eksklusif sebelum diberi intervensi (pre-test) 

diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan cukup 

dengan persentase (61,1%) pada kelompok eksperimen dan (55,6%) pada 
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kelompok kontrol. Hasil skor pengetahuan tentang ASI sekslusif setelah 

diberikan intervensi (post-test) sebagian besar responden memiliki 

pengetahuan baik dengan persentase (77,8%) pada kelompok eksperimen 

dan (55,6%) pada kelompok kontrol. 

b. Distribusi skor sikap responden  

Tabel 10. Distribusi Responden Berdasarkan Skor Sikap Sebelum dan 

Setelah diberi Intervensi 

Sikap 

Kelompok eksperimen Kelompok kontrol 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

n % n % n % n % 

Sikap 

positif/mendukung 

10 55,6 16 88,9 5 27,8 12 66,7 

Sikap negatif/tidak 

mendukung 

8 44,4 2 11,9 13 72,2 6 33,3 

Jumlah 18 100 18 100 18 100 18 100 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 

 

Hasil uji normalitas data dengan  uji Shapiro-Wilk untuk variabel sikap 

pada pre-test kelompok eksperimen dengan p-value 0,33 (p-value>0,05) 

maka data berdistribusi normal sehingga menggunakan skor T mean, pada 

post-test kelompok eksperimen dengan p-value 0,000 (p-value<0,05) maka 

data tidak berdistribusi normal sehingga menggunakan skor T median, pada 

pre-test kelompok kontrol dengan p-value 0,076 (p-value>0,05) maka data 

berdistribusi normal sehingga menggunakan skor T mean, pada post-test 

kelompok kontrol dengan p-value 0,004 (p-value<0,05) maka data tidak 

berdistribusi normal sehingga menggunakan skor T median. 

Berdasarkan tabel 10, distribusi frekuensi responden berdasarkan skor 

sikap tentang ASI eksklusif sebelum diberi intervensi (pre-test) diketahui 

bahwa sebagian besar responden memiliki sikap positif/mendukung dengan 



65 
 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

persentase (55,6%) pada kelompok eksperimen dan (27,8%) pada kelompok 

kontrol. Hasil skor sikap tentang ASI sekslusif setelah diberikan intervensi 

(post-test) sebagian besar responden memiliki sikap positif/mendukung 

dengan persentase (88,9%) pada kelompok eksperimen dan (66,7%) pada 

kelompok kontrol. 

4. Rerata skor pengetahuan responden tentang ASI eksklusif sebelum dan 

sesudah intervensi pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

       Rerata skor pengetahuan pada kedua kelompok dilakukan dengan uji 

paired t-test. Sebelum dilakukan uji paired t-test, dilakukan uji normalitas 

data untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

data yang digunakan adalah uji Shapiro Wilk karena jumlah responden ≤ 50 

orang dan kriteria yang digunakan yaitu jika p-value  > 0,05 (α = 5%) maka 

data berdistribusi normal.  

       Hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa skor pengetahuan pada 

kelompok eksperimen sebelum diberi intervensi berdistribusi normal (p-

value=0,123) dan sesudah diberi intrvensi berdistribusi normal (p-

value=0,269), skor pengetahuan pada kelompok kontrol sebelum diberi 

intervensi berdistribusi normal (p-value=0,115) dan sesudah diberi intrvensi 

berdistribusi normal (p-value=0,057). 
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  Tabel 11. Rerata Skor Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III tentang ASI 

Eksklusif Sebelum dan Sesudah Intevensi pada Kelompok Eksperimen 

dan Kelompok Kontrol 

Kelompok n Mean Pre-

test (±SD) 

Mean 

Post-test 

(±SD) 

Beda 

Mean 

(±SD)  

CI 95% p-value 

Eksperimen 18 67,67 

(8,858) 

77,28 

(6,452) 

9,611 

(6,251) 

6,503-

12,720 

0,000 

Kontrol 18 67,22 

(10,143) 

71,17 

(8,148) 

3,944 

(4,544) 

1,685-

6,204 

0,002 

Sumber: Data Primer yang Diolah, Tahun 2019 

 

Berdasarkan tabel 11, diketahui bahwa rata-rata pre-test 

pengetahuan pada kelompok eksperimen adalah 67,67 dan rata-rata post-

test 77,28 dengan perbedaan rata-rata 9,611. Secara statistik ada 

peningkatan yang signifikan antara rata-rata pre-test dan post-test 

pengetahuan pada kelompok eksperimen (p-value=0,000). Sedangkan rata-

rata pre-test pengetahuan pada kelompok kontrol adalah 67,22 dan rata-rata 

post-test 71,17 dengan perbedaan rata-rata 3,944. Secara statistik ada 

peningkatan yang signifikan antara rata-rata pre-test dan post-test 

pengetahuan pada kelompok kontrol (p-value=0,002). 

5. Rerata skor sikap responden tentang ASI eksklusif sebelum dan sesudah 

intervensi pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

       Rerata skor sikap pada kedua kelompok dilakukan dengan uji wilcoxon 

signed ranks test. Sebelum dilakukan uji wilcoxon signed ranks test, 

dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui data berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas data yang digunakan adalah uji Shapiro Wilk 

karena jumlah responden ≤ 50 orang dan kriteria yang digunakan yaitu jika 

p-value  > 0,05 (α = 5%) maka data berdistribusi normal.  
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       Hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa skor sikap pada 

kelompok eksperimen sebelum diberi intervensi berdistribusi normal (p-

value=0,268) dan sesudah diberi intrvensi tidak berdistribusi normal (p-

value=0,001), skor sikap pada kelompok kontrol sebelum diberi intervensi 

berdistribusi normal (p-value=0,060) dan sesudah diberi intrvensi tidak 

berdistribusi normal (p-value=0,001). 

Tabel 12. Rerata Skor Sikap Ibu Hamil Trimester III tentang ASI Eksklusif 

Sebelum dan Sesudah Intevensi pada Kelompok Eksperimen dan  

Kelompok Kontrol  

Kelompok N Mean Pre-

test (±SD) 

Mean 

Post-test 

(±SD) 

Mean 

Ranks  

p-value 

Eksperimen 18 65,78 

(3,606) 

82,28 

(3,878) 

9,50 0,000 

Kontrol 18 64,06 

(3,058) 

67,94 

(2,775) 

8,50 0,000 

Sumber: Data Primer yang Diolah, Tahun 2019 

 

Berdasarkan tabel 12, diketahui bahwa rata-rata pre-test sikap pada 

kelompok eksperimen adalah 65,78 dan rata-rata post-test 82,28, dengan 

perbedaan rata-rata 9,50. Secara statistik ada peningkatan yang signifikan 

antara rata-rata pre-test dan post-test sikap pada kelompok eksperimen (p-

value=0,000). Sedangkan rata-rata pre-test sikap pada kelompok kontrol 

adalah 64,06 dan rata-rata post-test 67,94 dengan perbedaan rata-rata 8,50. 

Secara statistik ada peningkatan yang signifikan antara rata-rata pre-test dan 

post-test sikap pada kelompok kontrol (p-value=0,000). 
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6. Perbedaan rata-rata pengetahuan dan sikap responden berdasarkan media 

booklet dan media leaflet 

a. Perbedaan rata-rata pengetahuan responden berdasarkan media booklet 

dan media leaflet dilakukan dengan uji independent t-test, karena data 

berdistribusi normal. 

Tabel 13. Perbedaan Rata-Rata Pengetahuan Responden Berdasarkan  

Media Booklet dan Media Leaflet 

Media n Mean  Beda Mean p-value 

Booklet 18 77,28 
6,111 0,018 

Leaflet 18 71,17 

Sumber: Data Primer yang Diolah, Tahun 2019 

 

Berdasarkan data tabel 13, menunjukkan bahwa selisih perbedaan 

rata-rata pengetahuan responden berdasarkan kelompok yang mendapat 

pendidikan kesehatan dengan media booklet dan media leaflet adalah 6,111 

dengan nilai signifikansi (p-value=0,018) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada perbedaan rata-rata peningkatan pengetahuan yang bermakna 

secara statistik antara kelompok yang diberi pendidikan kesehatan dengan 

booklet dan leaflet, sehingga booklet lebih berpengaruh terhadap 

peningkatan pengetahuan ibu hamil trimester III tentang ASI eksklusif. 

b. Perbedaan rata-rata sikap responden berdasarkan media booklet dan media 

leaflet dilakukan dengan uji mann whitney test, karena data tidak 

berdistribusi normal. 

Tabel 14. Perbedaan Rata-Rata Sikap Responden Berdasarkan  

Media Booklet dan Media Leaflet 

Media n Mean  Beda Mean p-value 

Booklet 18 27,39 
17,78 0,000 

Leaflet 18 9,61 

Sumber: Data Primer yang Diolah, Tahun 2019 
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Berdasarkan data tabel 14, menunjukkan bahwa selisih perbedaan 

rata-rata sikap responden berdasarkan kelompok yang mendapat pendidikan 

kesehatan dengan media booklet dan media leaflet adalah 17,78 dengan nilai 

signifikansi (p-value=0,018) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan rata-rata peningkatan sikap yang bermakna secara statistik antara 

kelompok yang diberi pendidikan kesehatan dengan booklet dan leaflet, 

sehingga booklet lebih berpengaruh terhadap peningkatan sikap ibu hamil 

trimester III tentang ASI eksklusif. 

B. Pembahasan 

Menurut Roesli, Informasi yang kurang tentang penjelasan dan penyuluhan 

tentang ASI eksklusif, dan ketidaktahuan ibu tentang pentingnya ASI merupakan 

penyebab kurangnya pemberian ASI eksklusif. Pernyataan tersebut diperkuat 

oleh penelitian Zakaria tahun 2014 di Puskesmas Tilongkabila Kabupaten Bone 

Bolango bahwa pendidikan, pengetahuan dan sikap berhubungan dengan 

tindakan ibu dalam pemberian ASI eksklusif. Penelitian Mukuria et al. tahun 

2016 di Kenya mengungkapkan, faktor yang paling bermakna mempengaruhi 

ASI eksklusif yaitu faktor psikis ibu, dukungan keluarga, pengetahuan, sikap dan 

konseling.8,9,10 

Dalam teori “Precede-Proceed”, Lawrence Green menjelaskan bahwa 

perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor predisposisi 

(predisposing factors), faktor pemungkin (enabling factors), dan faktor penguat 

(reinforcing factors). Pada penelitian ini, faktor yang akan diberi intervensi 
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adalah faktor predisposisi (predisposing factors) yaitu pengetahuan dan sikap 

ibu hamil trimester III tentang ASI eksklusif.17 

1. Karakteristik responden 

Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik umur pada 

penelitian ini sebagian besar pada rentang umur 20-35 tahun baik dari 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dengan persentase 88,9%. 

Umur mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. 

Semakin bertambah umur akan semakin berkembang pula daya tangkap dan 

pola pikir, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. 

Bertambahnya umur seseorang terjadi perubahan pada aspek psikis dan 

psikologis. Pada aspek psikologis dan mental, taraf berfikir seseorang 

semakin matang dan dewasa dimana umur reproduktif mempengaruhi 

perkembangan psikologis manusia.17,18 

Karakteristik responden berdasarkan jumlah anak sebagian besar 

responden pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol belum 

mempunyai anak (kehamlian pertama) dengan persentase 66,7% pada 

kelompok eksperimen dan 55,6% pada kelompok kontrol. Jumlah anak 

berkaitan dengan pengalaman yaitu sebagai sumber pengetahuan adalah 

suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara 

mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi pada masa lalu. Pengalaman pribadi dapat menjadi 

dasar pembentukan sikap apabila meninggalkan kesan yang kuat. Sikap 
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akan lebih mudah terbentuk apabila pengalam pribadi tersebut terjadi dalam 

situasi yang melibatkan faktor emosional.17,24 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan sebagian 

besar responden berada di tingkat pendidikan menengah (SMA/SMK 

sederajat) dengan persentase 72,2% untuk kelompok eksperimen dan 72,2% 

untuk kelompok kontrol. Pendidikan dapat mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang, semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang 

semakin mudah dalam mencerna suatu informasi. Penelitian oleh Endang 

dan wahyuni tahun 2012, menunjukkan ada hubungan yang signifikan 

antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan, karena pendidikan 

seseorang akan mempengaruhi sikap atau respon yang diberikan terhadap 

informasi yang diperoleh. 17,46  

Hasil distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

pekerjaan, sebagian besar responden tidak bekerja dengan persentase 61,1% 

untuk kelompok eksperimen dan 61,1% untuk kelompok kontrol.  Penelitian 

ini sesuai dengan teori Notoadmojo tahun 2010, yang menyatakan bahwa 

salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah pekerjaan. 

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh 

pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Hal ini bertntangan dengan penapat Nursalam tahun 2014 yang 

menyebutkan bahwa ibu tidak bekerja akan mempunyai waktu yang cukup 

untuk mendapatkan informasi dan  pengetahuan yang benar.17,47  
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Hasil distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

keterpaparan informasi tentang ASI eksklusif, sebagian besar responden 

mendapatkan informasi tentang ASI eksklusif dari Non-Media 

(Keluarga/tenaga kesehatan), dengan persentase 55,6% untuk kelompok 

eksperimen dan 66,5% untuk kelompok kontrol. Informasi sebagai salah 

satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Informasi yang 

diperoleh dari pendidikan formal maupun nonformal dapat memberikan 

perubahan atau peningkatan pengetahuan. Sikap dapat terbentuk dari 

bertambahnya informasi yang benar mengenai objek yang dihadapi.17 

2. Distribusi frekuensi responden berdasarkan skor pengetahuan sebelum dan 

sesudah diberi intervensi 

Upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap seseorang tentang 

kesehatan diantaranya adalah melalui pendidikan kesehatan.17Hasil 

penelitian menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap 

responden yang diberikan pendidikan kesehatan baik pada kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol.  

Pengetahuan responden meningkat pada kedua kelompok yaitu dari 

kategori cukup dengan persentase 61,1% menjadi kategori baik dengan 

persentase 77,8% setelah diberi intervensi untuk kelompok eksperimen dan 

kategori cukup dengan persentase 55,6% menjadi kategori baik dengan 

persentase 55,6% setelah diberi intervensi untuk kelompok kontrol.  

Sikap responden meningkat pada kedua kelompok yaitu dari kategori 

tidak mendukung/sikap negatif dengan persentase 44,4% menjadi kategori 
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mendukung/sikap positif dengan persentase 88,9% setelah diberi intervensi 

untuk kelompok eksperimen dan kategori tidak mendukung/sikap negatif 

dengan persentase 27,8,% menjadi kategori mendukung/sikap positif 

dengan persentase 66,7% setelah diberi intervensi untuk kelompok kontrol. 

3. Peningkatan pengetahuan dan sikap responden 

Hasil uji paired t-test pada variabel pengetahuan menunjukkan bahwa 

ada peningkatan antara skor pre-test (67,67) dan skor post-test (77,28) pada 

kelompok eksperimen dengan p-value=0,000 (<0,05) dan ada peningkatan 

antara skor pre-test (67,22) dan skor post-test (71,17) pada kelompok 

kontrol dengan p-value=0,002 (<0,05). Hasil uji wilcoxon signed ranks test 

pada variabel sikap menunjukkan bahwa ada peningkatan antara skor pre-

test (65,78) dan skor post-test (82,28) pada kelompok eksperimen dengan 

p-value=0,000 (<0,05) dan ada peningkatan antara skor pre-test (64,06) dan 

skor post-test (67,94) pada kelompok kontrol dengan p-value=0,000 (<0,05) 

Nilai ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Hasil ini 

menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan dari pendidikan kesehatan 

yang diberikan menggunakan media booklet maupun leaflet terhadap 

pengingkatan pengetahuan dan sikap. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaekah (2012), 

Safitri (2016), dan Hati (2017) dengan judul berbeda, menyatakan bahwa 

ada peningkatan pengetahuan dann sikap pada kelompok yang diberikan 

pendidikan kesehatan.14,48 ,49  
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4. Media pendidikan kesehatan 

Peningkatan pengetahuan pada kelompok eksperimen (media booklet) 

mengalami peningkatan yang lebih besar yaitu, 77,28 dibandingkan 

kelompok kontrol (media leaflet) yaitu 71,17. Peningkatan sikap pada 

kelompok eksperimen (media booklet) mengalami peningkatan yang lebih 

besar yaitu, 27,39 dibandingkan kelompok kontrol (media leaflet) yaitu 

9,61. 

Dari hasil uji independent t-test dengan software komputer didapatkan 

skor pengerahuan dengan p-value 0,018<0,05. Dari nilai tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan pengetahuan yang 

signifikan antara kelompok yang diberikan pendidikan kesehatan dengan 

media booklet dan media leaflet. Dari hasil uji mann whitney test dengan 

software komputer didapatkan nilai p-value 0,000<0,05. Dari nilai tersebut 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan sikap yang 

signifikan antara kelompok yang diberikan pendidikan kesehatan dengan 

media booklet dan media leaflet. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hati 

(2017) yang menyatakan terdapat perbedaan skor pengetahuan dan sikap 

antara sebelum dan sesudah diberi intervensi dan perbedaannya bermakna 

secara statistik untuk pengetahuan p-value=0,00 dan sikap p-value=0,000. 

Hal ini diperkuat oleh penelitian Artini (2014) dan Ma’munah (2015) yang 

menyatakan penggunaan media booklet lebih efektif dibandingkan media 

leaflet.15,49,50  


