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RINGKASAN

Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik didalam
salah didalam salah satu upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai
pelaksanaan, salah satu perguruan tinggi pengabdian ini adalah suatu upaya
STIK Siti Khadijah Palembang supaya terlaksananya Tri Dharma Perguruan
Tinggi untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan pada masyarakat
berdasarkan hal ini mengajukan usulan kegiatan penyuluhan Pengabdian
pentingnya pemberian Asi Ekslusif pada bayi di Puskesmas Kertapati. Tujuan
pengabdian ini adalah memberikan bekal pengetahuan kepada ibu sejak dini
agar dapat memliki pemahaman tentang pentingnya pemberian Asi Ekslusif
pada bayi supaya bayi sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit.
Tujuan dari kegiatan penyuluhan telah tercapai, diketahui dari evaluasi yang
dilakukan mengalami peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan
penyuluhan. Sedangkan sasaran dari kegiatan penyuluhan pengabdian kepada
masyarakat dosen prodi D3 kebidanan STIK Siti Khadijah Palembang juga
telah tercapai. Namun kelanjutan dari kegiatan perlu dipantau dan diperhatikan
agar ibu-ibu dapat mengikuti kegiatan Penyuluhan pemberian Asi di Puskesmas
Kertapati ini dengan baik, Maka akan dilakukan tahapan- tahapan kegiatan
dengan menggunakan beberapa metode pendekatan meliputi kegiatan yang
akan dilakukan secara langsung.
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PRAKATA
Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang
telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan pengabdian
masyarakat dapat terselesaikan yang judul “Asi Eslusif pada Bayi di Puskesmas
Kertapati” dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa kendala apapun.
Kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan
bantuan dari pihak terkait, bila secara langsung maupun tidak langsung. Oleh
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BAB I
PENDAHULUAN
A. ANALISA SITUASI
ASI merupakan susu yang tepat untuk bayi karena susu ini khusus
diproduksi ibu hanya untuk bayinya. Susu dari ibu memberikan energi yang
paling penting untuk bayi. ASI tidak dapat digantikan oleh susu formula yang
termahal sekalipun karena zat-zat yang terkadung dalam ASI memiliki suhu
yang tepat untuk bayi, mengandung segala zat yang dibutuhkan bayi dan ASI
tidak mengandung bakteri yang berbahaya bagi kesehatan bayi (Nirwana,
2018).
Bayi yang mendapatkan ASI memiliki kesehatan dan kepandaian lebih
optimal, selain itu ASI juga membuat potensial emosi yang stabil dan memiliki
perkembangan sosial yang baik (Roesli, 2018). Pemberian ASI secara Ekslusif
kepada bayi tidak saja menguntungkan untuk bayi, namun menguntungkan
untuk keluarga, masyarakat, bahkan negara. Terlihat manfaat ASI untuk ibu
salah satunya adalah mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium.
Pemberian ASI Ekslusif mengurangi tingkat kematian bayi yang
disebabkan berbagai penyakit yang umum menimpa anak-anak seperti diare
dan radang paru (Wahyuni, 2018). Bayi dengan ASI Ekslusif akan memiliki
daya tahan tubuh yang lebih kuat dibandingkan dengan bayi yang diberikan
susu formula (Maryunani, 2018). ASI memberikan perlindungan kepada bayi
terhadap berbagai penyakit terutama penyakit akibat infeksi.
Menurut WHO, World Health Organization Asi eksklusif adalah
memberikan hanya ASI saja tanpa memberikan makanan dan minuman
tambahan lain kepada bayi sejak lahir sampai bayi berumur 6 bulan kecuali
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pemberian obat dan vitamin karena ASI merupakan makanan pertama, utama
dan terbaik bagi bayi yang bersifati lmiah, setiap tahun 1-1,5 juta bayi didunia
meninggal karena tidak diberi ASI secara Ekslusif (Roesli, 2018). Pedoman
Internasional yang mengajukan pemberian ASI Eklusif selama 6 bulan.
B. RUMUSAN MASALAH
Pencapaian ASI Eksklusif di Kota Denpasar masih rendah yaitu sebesar
63,46% dibandingkan kota lain. Rendahnya pencapaian ASI Ekslusif di kota
Denpasar sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu yang bekerja diluar rumah atau
bekerja kantoran yang membuat tidak bisa menyusui bayinya. Disamping itu
pengetahuan ibu terhadap ASI Ekslusif masih kurang memahami penting dan
manfaat ASI Ekslusif. Kurangnya pengetahuan ibu dan ketrampilan ibu dalam
membuat ASIP (Air Susu Ibu yang Peras) menghambat pemberian ASI secara
Ekslusif kepada bayi. Kekurangpahaman ibu dan kesibukan ibu bekerja
membuat ibu lebih memilih susu formula yang lebih praktis untuk bayi.
Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pengabdian masyarakat dalam
upaya promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan ibu menyusui yang
bekerja terhadap ASI Ekslusif dan meningkatkan ketrampilan ibu yang bekerja
dalam membuat ASIP berserta cara penyimpanan.
C.

TUJUAN KEGIATAN
Meningkatkan

pemahaman

masyarakat

mengenai

pentingnya

pengetahuan dalam memberikan asi eksklusif terhadap bayi dan dapat
Meningkatkan Keterampilan ibu dalam membuat ASIP. Serta Meningkatkan
perilaku ibu menyusui yang bekerja terhadap pemberian ASI Eksklusif
untukbayinya.
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BAB II
TARGET DAN LUARAN
A. Target Luaran
Target dalam kegiatan penyuluhan ini Pentingnya pemberian ASI
Eksklusif pada bayi adalah Supaya Masyarakat memliki bekal pengetahuan
sejak dini bahwa sangat banyak manfaat Dalam memberikan ASI Eksklusif
kepada bayi salah satunya supaya dapat terhindar dari berbagai macam
penyakit. Dengan materi yang diberikan dalam pemahaman pemberian ASI
Eksklusif di Kertapati Tahun 2018 maka diharapkan masyarakat dapat
Memahami nya dan melakukannya dengan baik setelah penyuluah.

B. Luaran
Dari kegiatan Penyuluhan Pemberian ASI Eksklusif ini dapat di hasilkan
luaran berupa :
1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat
2. Satu artikel pada Media Elektronik website.
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BAB III
METODE PELAKSANA
1.

Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat ibu-ibu di Puskesmas
Kertapati

2.

Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode
ceramah.

3.

Jadwal Pelaksanaan
Tanggal : Minggu, 11 November 2018
Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: Puskesmas Kertapati
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Promosi Kesehatan
untuk meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan Ibu Menyusui yang bekerja
dalam Perilaku Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi di Puskemas Kertapati,
telah dilaksanakan pada November 2018 di Puskesmas Kertapati. Kegiatan ini
dihadiri oleh ibu-ibu warga Puskesmas Kertapati yang berjumlah 20 orang.
Adapun karakteristik peserta dapat dilihat pada pengetahuan ibu-ibu terhadap
pengertian ASI sebelum dan sesudah pelatihan sudah baik, ibu –ibu memahami
pengertian ASI yaitu Air Susu Ibu. Pengertian ASI Ekslusif ibu-ibu sebelum
diberi pelatihan ibu-ibu masih belum memahami dengan baik, ASI Ekslusif
diartikan sebagai Air Susu yang dihasilkan oleh ibu dan sebagian ibu-ibu tidak
mengerti pengertian ASI Ekslusif. Setelah diberi pelatihan ibu-ibu memahami
pengertian ASI Ekslusif. ASI Ekslusif diartikan sebagai air susu ibu yang
diberikan kepada bayi selama 6 bulan pertama tanpa makanan tambahan seperti
pisang dan bubur.
Ibu-ibu mempunyai pengetahuan yang baik terhadap Manfaat memberi
ASI kepada Bayi dan Zat yang terkandung dalam ASI. Sebelum dan sesudah
pelatihan ibu-ibu dapat menjawab dengan benar manfaat memberikan ASIyaitu
memberikan ASI ke pada bayi bermanfaat untuk kesehatan bayi, terutama bayi
memiliki daya kekebalan tubuh sehingga bayi jarang sakit. manfaat yang lain
yang disebutkan oleh ibu-ibu adalah dengan memberikan ASI dapat terjalin
ikatan batin yang kuat antara ibu dan bayi, bayi menjadi tenang sehingga
meningkatan pertumbuhan bayi. Manfaat yang dirasakan oleh ibu adalah dapat
melangsingkan tubuh ibu setelah melahirkan dan ibu-ibu terhindar dari penyakit
kanker.
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Zat yang terkandung dalam ASI ibu-ibu menyebutkan antara lain ASI
mengandung Imun (zat antibody), gizi, vitamin, mineral, protein dan
karbohidrat. Pemahaman ibu – ibu terhadap makanan yang harus dikonsumsi
bayi bawah 6 bulan, sebelum diberi pelatihan ibu-ibu menyebutkan makana
yang harus diberikan pada bayi dibawah 6 bulan pertama adalah ASI, makanan
pendamping seperti pisang dan bubur. Namun setelah diberi pelatihan Ibu-ibu
menyebutkan makanan yang harus diberikan pada bayi dibawah umur 6 bulan
pertama adalah ASI saja.
Sebagai besar ibu-ibu ketika memiliki bayi memberikan ASI kepada
bayinya.Lamanya pemberian ASI kepada bayi masing-masing ibu memberikan
jawaban yang bervariasi yaitu mulai dari 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 9
bulan, 1 tahun, 1,5 tahun dan 2 tahun. Variasi jawaban ibu-ibu dalam pemberian
ASI sangat dipengaruhi oleh pekerjaan ibu-ibu yang bekerja di luar rumah
sebagai pegawai swasta, dengan jumlah waktu yang lama berada di luar rumah.
Sehingga ibu hanya bisa memberika ASI sampai 4 bulan. Kendala atau
hambatan yang lain yang dialami ibu sehingga tidak bisa memberikan ASI
secara ekslusif adalah karena air susu ibu tidak berproduksi lagi atau ASI tidak
keluar. Kendala atau hambatan seperti ASI tidak keluar lagi setelah umur bayi 4
bulan disebabkan karena kesibukan ibu bekerja diluar rumah sehingga kurang
dirangsang oleh hisapan bayi.
Menurut ibu-ibu yang tidak memberikan ASI sampai 6 bulan tindakan
yang dilakukan adalah memberikan susu formula dan makanan pendamping
seperti bubur dan pisang. Perilaku ibu-ibu dalam memberikan ASI kepada bayi
menurut ibu-ibu sangat didukung oleh kelurga terutama suami. Setelah diberikan
pelatihan sikap ibu sangat positif terhadap ASI. Hampir semua ibu-ibu sangat
setuju memberikan ASI pada bayi secara ekslusif pada 6 bulan pertama tanpa
makanan tambahan seperti pisang dan bubur. Ibu-ibu menjadi lebih paham
terhadap manfaat dan kandungan ASI.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat Masyarakat mau
mengikuti kegiatan Penyuluhan Pemberian ASI Eksklusif yang diselenggarakan.
Tujuan dilaksanakan penyuluhan Pemberian ASI Eksklusif di Puskesmas
Kertapati yaitu untuk mengajak para ibu-ibu untuk menyusui bayinya tanpa di
berikan

penambah

makanan

yang

lain

karena

pemberian

ASI

Eksklusif dapat membuat saluran cerna bayi dihuni oleh bakteri baik, Maka
ASI Berfungsi melindungi bayi dari infeksi kuman sehingga dapat mengurangi
anngka kematian bayi yang disebabkan oleh penyakit seperti radang paru-paru.
Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan Penyuluhan Pentingnya
memberikan ASI Eksklusif pada bayi dan dilakukan secara baik dan jelas sesuai
dengan tingkat pendidikan dan paritas masyarakat di Puskesma Kertapati. Selain
itu juga dibuka forum diskusi tanpa batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan
masyarakat menjadi lebih antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut.
Mengingat besarnya manfaat yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian pada
Masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga perlu dilaksanakan
setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol dan monitoring terhadap
kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya. Tim PPM juga berharap
para dosen STIK Siti Khadijah tetap menjaga dan meningkatkan komitmen
dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian pada
masyarakat dengan melihat aspek-aspek kecil yang akan berdampak besar di
masa yang akan datang.
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SATUAN ACARA PENYULUHAN

SubPokokBahasan

: Kegiatan ASI EKSLUSIF

Sasaran

: Ibu Dan Bayi

Tanggal

: Minggu, 11 November 2018

Tempat

: PuskesmasKertapati

Jam

: 09.30-10.30WIB

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan selama 60 menit, diharapkan masyarakat dapat
mengerti dan memahami arti dari ASI Eksklusif sertamanfaat bagi ibu dan anak.

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan selama 30 menit, diharapkan
masyarakat dapat:
1. Memahami dan mengerti arti dan manfaat ASI eksklusif
2. Menjelaskan manfaat ASI eksklusif bagi ibu dan bayi
3. Menjelaskan kandunganASI
4. Menjelaskan keunggulan ASI eksklusif dibandingkan susu formula

C. Materi(Terlampir)
1. Pengertian ASI Eksklusif
2. Manfaat ASI eksklusif bagiibu
3. Manfaat ASI eksklusif bagianak
4. Kandungan ASI
5. Keunggulan ASI eksklusif dibandingkan susu formula

D. Metode
1. Ceramah

2.Tanyajawab
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E. Media
1. Leaflet
2. Leptop
3. LCD

F. SettingTempat

moderator

penyaji

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observ
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Tabel Kegiatan Penyuluhan

No
1

Waktu

Kegiatan penyuluhan

5 menit

Pembukaan :
1. Memberi

Kegian peserta
1. Menyambut salam

salam

dan

memperkenalkandiri
2. Menjelaskan

tujuan

2. Mendengarkan
dari

penyuluhan.
3. Melakukan

danmendengarkan

3. Mendengarkan
4. Mendengarkan

kontrak

waktu.
4. Menyebutkan
penyuluhan

materi
yang

akan

diberikan

2

10menit

Pelaksanaan :
1. Pengertian asiekslusif
pada bayi
2. Tujuan asiekslusif
pada bayi
3. SasaranProgram
Bayi
4. Pengertian asiekslusif
pada bayi
5. Cara Kerjaasiekslusif
pada bayi
6. Syarat-syarat
7. MetodeKontrasepsi
8. Pengertian asiekslusif
pada bayi
9. Mekanisme kerjaUID
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1. Menyampaikan
informasi

yang

telahdiketahui
2. Mendengarkandan
Memperhatikan.

3

10 menit

Tanya jawab :
1. Memberi

1. Memberikan

kesempatan

bertanya kepadapeserta
2. Menjawab pertanyaan dari

pertanyaan
2. Menjawab

pertanyaan

peserta

4

5 menit

Penutup :

1. Menyebutkan sesuai

1. Feedbackmateri

materi

2. Menyimpulkan materi yang

diberikan.

telahdiberikan.

2. Mendengarkan

3. Membagileaflet
4. Mengucapkan

membalassalam
terimakasih

dan salampenutup
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yang

3. Menerimaleaflet.

dan

MATERI
Pengertian ASI
ASI merupakan susu yang tepat untuk bayi karena susu ini khusus diproduksi ibuhanya
untuk bayinya. Susu dari ibu memberikan energi yang paling penting untuk bayi. ASI tidak
dapatdigantikan oleh susu formula yangtermahal sekalipun karena zat-zat yang terkadung dalam
ASImemiliki suhu yang tepat untuk bayi, mengandung segala zat yang dibutuhkan bayi dan ASI
tidak mengandung bakteri yang berbahaya bagi kesehatan bayi (Nirwana, 2018).Bayi yang
mendapatkan ASI memiliki kesehatan dan kepandaian lebih optimal. stabil dan memiliki
perkembangan sosial yang baik (Roesli, 2018). Pemberian ASI secara Ekslusif kepada bayitidak
saja menguntungkan untuk bayi, namun menguntungkan untuk keluarga, masyarakat, bahkan
negara. Terlihat manfaat ASI untuk ibu salah satunya adalah mengurangi risiko kanker payudara
danovarium.
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Pemberian ASI Ekslusif mengurangi tingkat kematian bayi yang disebabkan berbagai
penyakityangumummenimpaanak-anaksepertidiaredanradangparu(Wahyuni,2018).Bayi

dengan

ASI Ekslusif akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat dibandingkan dengan bayi yang
diberikan susu formula (Maryunani, 2018). ASI memberikan perlindungan kepada bayi
terhadap berbagai penyakit terutama penyakit akibatinfeksi.
Menurut WHO, setiap tahun 1-1,5 juta bayi di dunia meninggal karena tidak diberi ASI
secara Ekslusif (Roesli, 2018). Pedoman Internasional yang mengajukan pemberian ASI
Eklusif selama 6bulan
Pencapaian ASI Ekslusif yang mengkhusus di seluruh Puskesmas Kota Denpasar sebesar
73,33% sedangkan target yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebesar 80%.Dinas
Kota Denpasar memiliki 4 wilayah kerja Puskesmas yang masing-masing terdiri dari
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Berdasarkan pencapaian di masing-masing Puskesmas,
diketahui bahwa pencapaian ASI Ekslusif di Puskesmas II Denpasar Barat memiliki pencapaian
paling rendah yaitu 63,46% dibandingkan Puskesmas lainnya yang ada di Kota Denpasar
(DinKes Kota Denpasar,2018).
Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah bayi yang mendapatkan ASI secara
Ekslusif tentu disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari diri sendiri (internal) atau orang
lain (Eksternal).Kurangnya pengetahuan ibu merupakan salah satu faktor internal yang
menyebabkan ibu- ibu memberikan susu formula yang tidak sepenuhnya sesuai untuk
kesehatan bayi. Rendahnya pengetahuan ini dapat disebabkan karena ibu belum pernah
mendapatkan informasi tentang manfaat ASI atau ibu hanya sebatas mendengar namun tidak
bisa melaksanakan ASI Ekslusif. Pengetahuan ibu yang rendah, berdampak terhadap sikap ibu
yang kemudian akan berpengaruh terhadap perilaku ibu dalam pemberian ASI.
Ibu menyusui yang bekerja juga berpengaruh terhadap penurunan pemberian ASI secara
Ekslusif. Kesibukan ibu bekerja kantoran atau bekerja di luar rumah membuat ibu tidak sempat
memberikan ASI kepada bayinya. Pengetahuan dan ketrampilan ibu dalam pemberian ASI
secara Ekslusif sangat penting dalam mendukung pemberian ASI secara Ekslusif. Meskipin ibu
bekerja bayi tetap minum susu ibu yang sudah diperas dan dimasukkan dalam botol dan
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disimpan dalam fliser atau kulkas.
bayinya. Ibu bekerja dapat menyediakan ASI untuk bayinya ketika ditinggal bekerja
walaupun yang memberikan orang lain namun bayi tetap minum ASI dari Ibunya. Dengan
ketrampilan yang dimiliki ibu akan memudahkan ibu dalam membuat dan memberikan ASIP
pada bayinya. Ibu dapat berkerja dengan tenang tanpa beban. Ibu yang bisa memberikan ASI
secara Ekslusif pada bayinya dapat menghemat secara ekonomi karena tidak beli susu formula
dan bayi jarang sakit sehingga dapat mengurangi biaya berobat.
Pemberian ASI kepada bayi dapat meningkatkan kecerdasan bayi. ASI mengandung
Nutrien yang hanya ada pada ASI, bukan pada susu formula atau susu sapi sekalipun. ASI
mengandung Taurin, Laktosa dan Asam Lemak Ikatan Panjang (DHA, AA, Omega-3.
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Leaflet ASI eksklusif
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Lampiran 6.
Realisasi Anggaran
Kegiatan

Kebutuhan

Konsumsi

•

Realisasi Anggaran

Snack
Rp. 500.000

50 x Rp. 10.000
Penyuluhan

Umum

•

Cetak

Media

Penyuluhan

Rp. 100.000

•

Souvenir

Rp. 200.000

•

Honorarium
Pelaksana
Rp. 450.000

Rp. 150.000 x 3
orang
•

Rp. 200.000

Honorarium RT
Rp. 200.000

•

Honorarium
Kader PKK
Rp. 400.000

Rp. 200.000 x 2
orang
•

Pembuatan
laporan
kegiatan

Rp. 150.000

dan

penggandaan
Rp. 150.000
TOTAL

Rp. 2.000.000
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