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PENDAHULUAN 

       Negara-negara yang memiliki jumlah 

penduduk yang banyak didunia, pasti lebih 

banyak memiliki penduduk yang sumber daya 

manusianya sudah sangat tinggi. Orang-orang 

yang memiliki sumber daya manusia yang 

sudah sangat tinggi misalnya berasal dari 

penduduk Amerika Serikat, Cina, Rusia dan 

negara lainnya mampu mencetak orang-orang 

yang sudah berjasa dibidang IPTEK maupun 

ilmu pengetahuan. Indonesia merupakan negara 

yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat 

banyak bahkan terbanyak kelima didunia, tetapi 

jarang penduduk Indonesia yang dapat 

menyamai  prestasi yang sama seperti penduduk 

di negara lain. Lemahnya bangsa Indonesia 

yang memiliki jumlah penduduk yang banyak 

tetapi masih kurang di sumber daya 

manusianya. Penduduk Indonesia masih belum 

mengeti banyak tentang pentingnya sumber 

daya manusia yang berkualitas itu (Gus In, 

2011). 

       Bayi merupakan manusia yang baru lahir 

sampai umur 12 bulan, namun tidak ada batasan 

yang pasti. Menurut psikologi, bayi adalah 

periode perkembangan yang merentang dari 

kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Masa bayi 

adalah masa yang sangat bergantung pada orang 

dewasa.Banyak kegiatan psikologis yang terjadi 

hanya sebagai permulaan seperti bahasa, 

pemikiran simbolis, koordinasi sensorimotor, 

dan belajar sosial.Masa ini manusia sangat lucu 

dan menggemaskan tetapi juga rentan terhadap 

kematian. Kematian bayi dibagi menjadi dua, 

kematian neonatal (kematian di 27 hari pertama 

hidup), dan post-neonatal (setelah 27 hari). 

       Menurut para ahli, ASI adalah makanan 

terbaik untuk bayi usia 0-6 bulan namun 

terkadang ibu tidak memberikan ASI selama 6 

bulan secara eksklusif, mereka segera 

memberikan asupan tambahan sebelum waktu 

yang disarankan padahal pemberian ASI hingga 

usia bayi 6 bulan dapat memberi kekebalan pada 

tubuh bayi (Kodrat, 2010). Pemberian ASI 

eksklusif pada bayi yang baru lahir bisa 

memberikan banyak manfaat bagi ibu dan anak 

namun pada tahun 2010 hanya 15,3 persen dari 

seluruh bayi di Indonesia yang mendapat ASI 

eksklusif,  ada juga bayi usia 7 bulan hanya 

mengkonsumsi ASI, waktu bayi lahir sumber 

zat besi yang ada di organ hatinya hanya cukup 

sampai usia 4-6 bulan. Usia 6 bulan, bayi harus 

diberi makanan tambahan yang mengandung 

nutrisi. 

       Pemberian makanan yang tidak sesuai 

dengan umur bayi dapat mengakibatkan 

gangguan organ pencernaan pada bayi karena 

sebelum usia 6 bulan, organ pencernaan bayi 

belum sempurna dan enzim pencernaannya 

belum siap mencerna makanan selain ASI, bayi 

kekurangan zat gizi tertentu karena pemberian 

makanan tambahan sebelum usia bayi 6 bulan 

mengakibatkan bayi cepat kenyang sehingga 

asupan nutrisi menjadi berkurang, obesitas pada 

bayi, serta pertumbuhan bayi yang belum 

mendapat makanan tambahan di usia 6 bulan 

akan terlambat karena bayi tidak mendapatkan 

gizi yang optimal di masa pertumbuhannya 

(Khomsan dkk, 2008). 

       Penulis tertarik melakukan penelitian 

mengenai gambaran pengetahuan ibu yang 

mempunyai bayi tentang jenis makanan sesuai 

umur bayi di BPS Hj. Sholiha, Am. Keb. 

Kecamatan Bantar Gebang Bekasi karena banyak 

ditemukan ibu yang mempunyai bayi memberikan 

susu botol saat bayi lahir dan terkadang memberi 

makanan seperti pisang sebelum usia bayi 6 bulan 

bahkan ada ibu yang bingung hingga usia 6 bulan 

bayinya masih diberi ASI saja karena ibu tidak 

mengetahui jenis makanan yang sesuai dengan 

umur bayinya. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

Desain penelitian atau disebut juga rancangan 

penelitian ditetapkan dengan tujuan agar 

penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan 

efisien.Desain penelitian dapat dibedakan 

berdasarkan jenis data yang dikumpulkan yaitu 

metode kuantitatif dan metode kualitatif 

(Suyanto, 2009). 

       Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan 

atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi 

didalam masyarakat (Notoatmodjo, 2010). 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran yang akurat dari sejumlah karakteristik 

masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif 

berguna untuk mendapatkan makna baru, 

menggambarkan kategori suatu masalah, 

menjelaskan frekuensi suatu kejadian dari sebuah 

fenomena (Suyanto, 2009). 

 
Populasi dan Sampel 

Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian atau objek yang diteliti 

(Notoatmodjo, 2010).Populasi yang diambil 

dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang 

mempunyai bayi berusia 0-12 bulan yang 

berkunjung ke BPS Hj. Sholiha, Am.Keb. 

Kecamatan Bantar Gebang Bekasi, selama 

bulan Juni 2011 yaitu berjumlah 90 

responden. 

 

Sampel 

Sampel adalah objek yang diteliti dan 

dianggap mewakili seluruh populasi 

(Notoatmodjo, 2010).Teknik sampling yang 

digunakan adalah simple random sampling 

yaitu setiap anggota atau unit dari populasi 

mempunyai kesempatan yang sama untuk 

diseleksi sebagai sampel. Sampel penelitian 

ini yang di ambil adalah 73  ibu yang 

mempunyai bayi usia 0-12 bulan. Besarnya 

sampel dalam penelitian ini dihitung 

menggunakan rumus solvin sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

d 2 = Tingkat kepercayaan/ ketetapan yang 

diinginkan ( 0,01 atau 0,05) 

N = Besarnya populasi 

n = Besarnya sampel ( Sulistyaningsih, 

2011: 66) 

 

 

 

   = 73 

 

Penyajian Data 

       Data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel 

univariat yaitu suatu tabel yang menggambarkan 

penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi 

untuk satu variable saja (Notoatmodjo, 2010) 
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Hasil Penelitian  

Pengetahuan Tentang Tahap Pemberian Jenis-jenis Makanan Sesuai Umur Bayi

  

Tabel IV-1 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Yang Mempunyai Bayi Tentang Tahap Pemberian Sesuai 

Jenis-Jenis Makanan BayiDi BPS Hj. Sholiha, Am.Keb. Kecamatan Bantar Gebang Bekasi Tahun 

2011 

 

Pengetahuan Frekuensi Presentase (%) 

Tahu  35 47,9 

Tidak tahu  38 52,1 

Total  73 100 

 

Tabel IV-1 menunjukkan dari 73 responden, 

sebanyak 38 responden (52,1%) tidak tahu 

tentang tahap pemberian sesuai jenis-jenis 

makanan bayi, dan sebanyak 35 responden 

(47,9%)tahu tentang tahap pemberian sesuai 

jenis-jenis makanan bayi. 

 

Pengetahuan Tentang Jenis Makanan yang Harus Dihindari Sesuai Umur Bayi 

Tabel IV-2 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Yang Mempunyai Bayi Tentang Jenis Makanan yang Harus 

Dihindari Sesuai Umur Bayi Tahun di BPS Hj. Sholiha, Am.Keb. Kecamatan Bantar Gebang Bekasi 

Tahun 2011 

Pengetahuan Frekuensi Presentase (%) 

Tahu 23 31,5 

Tidak tahu 50 68,5 

Total 73 100 

Tabel IV-2 menunjukkan dari 73 responden, 

sebanyak 50 responden (68,5%) tidak tahu 

tentang jenis makanan yang harus dihindari 

sesuai umur bayi, dan sebanyak 23 

responden (31,5%)tahu tentang jenis 

makanan yang harus dihindari sesuai umur 

bayi

 

Pengetahuan Tentang Manfaat Pemberian Makanan Sesuai Umur Bayi 

     Tabel IV-3 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu yang Mempunyai Bayi  

Tentang Manfaat Pemberian Makanan Sesuai Umur Bayidi BPS  

Hj. Sholiha, Am.Keb. Kecamatan Bantar Gebang Bekasi Tahun 2011 

 

Pengetahuan Frekuensi Presentase (%) 

Tahu 58 79,5 

Tidak tahu 15 20,5 

Total 73 100 

 

       Tabel IV-3 menunjukkan dari 73 

responden, sebanyak 58 responden (79,5%) 

tahu tentang manfaat pemberian makanan 

sesuai umur bayi, dan sebanyak 15 

responden (20,5%) tidak tahu tentang 

manfaat pemberian makanan sesuai umur 

bayi. 

 



Pengetahuan Tentang Dampak Pemberian Makanan yang Tidak Sesuai Umur Bayi 

Tabel IV-4 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu yang Mempunyai Bayi Tentang Dampak Pemberian Makanan 

yang Tidak Sesuai Umur Bayidi BPS Hj. Sholiha, Am.Keb. Kecamatan Bantar Gebang Bekasi 

Tahun 2011 

 

Pengetahuan Frekuensi Presentase (%) 

Tahu 61 83,6 

Tidak tahu 12 16,4 

Total 73 100 

 

Tabel IV-4 menunjukkan dari 73 responden, 

sebanyak 61 responden (83,6%) tahu tentang 

dampak pemberian makanan yang tidak 

sesuai umur bayi, dan sebanyak 12 

responden (16,4%) tidak tahu tentang 

dampak pemberian makanan yang tidak 

sesuai umur bayi. 

PEMBAHASAN 

 

Pengetahuan Tentang Tahap Pemberian Sesuai 

Jenis-Jenis Makanan Bayi 

Berdasarkan hasil penelitian tentang tahap 

pemberian sesuai jenis-jenis makanan bayi dari 73 

responden, sebanyak 38 responden (52,1%) tidak 

tahu tentang tahap pemberian sesuai jenis-jenis 

makanan bayi. 

 Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini 

setelah orang melakukan penginderaan terhadap 

obyek tertentu (Notoatmodjo, 2007). Tahap 

pemberian sesuai jenis-jenis makanan bayiharus 

sesuai dengan perkembangan kemampuan organ 

pencernaan dan keterampilan makan bayi yang dibagi 

atas ASI eksklusif untuk usia bayi 0-6 bulan, bubur 

saring untuk bayi usia 6-9 bulan, makanan tim dan 

makanan selingan (finger food) untuk bayi usia 9-12 

bulan (Khomsan dkk, 2008). 

 Hasil penelitian ini menjelaskan, ibu yang 

mempunyai bayi tidak tahu tentang tahap pemberian 

sesuai jenis-jenis makanan bayi lebih banyak 

dikarenakan kurangnya informasi kepada ibu tentang 

jenis makanan sesuai umur bayi sehingga terjadi 

kebingungandalam menyiapkan jenis makanan 

bayinya dan memberikan makanan seperti tim pada 

usia bayi 7 bulan dan memberikan makanan dewasa 

pada usia bayi 9 bulan, padahal seharusnya makanan 

tim dan makanan selingan (finger food) diberikan 

pada bayi usia 9-12 bulan dan makanan dewasa untuk 

usia 1 tahun keatas (Khomsan dkk, 2008).  

 

Pengetahuan Tentang Jenis Makanan yang Harus 

Dihindari Sesuai Umur Bayi 

Berdasarkan hasil penelitian tentang jenis 

makanan yang harus dihindari sesuai umur bayi dari 

73 responden, sebanyak 50 responden (68,5%) tidak 

tahu tentang jenis makanan yang harus dihindari 

sesuai umur bayi. 

Jenis makanan yang harus dihindari sesuai 

umur bayi dapat dimulai dari usia bayi 0-6 bulan 

yaitu semua makanan cair maupun padat, 

makanan jenis apapun pada bayi sekalipun 

makanan tersebut lembut atau berupa bubur dapat 

menyebabkan bayi mengalami gangguan pencernaan 

berupa diare, bayi usia 6-9 bulan diberikan makanan 

seperti buah dengan rasa asam yang mengakibatkan 

gangguan pencernaan pada bayi dan buah kalengan 

yang didalamnya terdapat bahan pengawet berupa 

natrium benzoate yang berdampak hipertensi saat 

dewasa dan formalin karena dapat menyebabkan 

kanker paru-paru serta gangguan pada alat 

pencernaan dan jantung, sedangkan padabayi usia 9-

12 bulan tidak boleh diberikan makanan berupa madu 

karena mengandung clostridium botulinum yang 

dapat mengakibatkan infant botulisme berupa 

kerusakan pada sistem saraf yang mengakibatkan 

kelumpuhan pada bayi, susu sapi yang 

mengandung protein asing yang sulit dicerna bayi 

yang mengakibatkan gangguan pada saluran 

pencernaan..           

Hasil penelitian menjelaskan, ibu yang 

mempunyai bayi tidak tahu tentang jenis makanan 

yang harus dihindari sesuai umur bayi lebih banyak 

dikarenakan kurangnya informasi yang ibu peroleh 

dari media cetak maupun elektronik dan juga ibu 

ingin memberikan yang terbaik bagi bayinya di masa 

pertumbuhan dan perkembangan bayinya dengan 

memberikan jenis makanan yang beraneka dan 

membuat bayi kenyang tanpa dimengerti oleh ibu 

yang mempunyai bayi bahwa beberapa diantara 

makanan yang diberikan pada bayinya tidak baik 

dikonsumsi bayi.   

 



Pengetahuan Tentang Manfaat Pemberian 

Makanan Sesuai Umur Bayi 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang manfaat 

pemberian makanan sesuai umur bayi dari 73 

responden, sebanyak 58 responden (79,5%) tahu 

tentang manfaat pemberian makanan sesuai umur 

bayi. 

Manfaat pemberian jenis makanan sesuai umur 

bayi dapat dipisahkan sesuai usia bayi 0-6 bulan yaitu 

bayi tidak akan terkena alergi, bayi akan aman dari 

berbagai jenis penyakit karena ASI memang 

dirancang khusus untuk pencernaan bayi, dapat 

memberikan antibody yang tinggi guna mendukung 

daya tahan tubuh bayi terhadap suatu penyakit, 

meningkatkan ikatan batin antara ibu dan anak, berat 

badan bayi seimbang, ibu mendapatkan metode 

kontrasepsi alamiah dengan menyusui (Kodrat, 2010) 

dan usia 6-9 bulan yaitu bayi siap untuk makan jenis 

makanan padat, baik secara pertumbuhan maupun 

secara psikologis, pada usia bayi 9-12 bulan mampu 

memenuhi kebutuhan gizi bayi, makanan bayi 

mampu melatih keterampilan bayi, makanan bayi 

melatih kemampuan indra perasa. 

Hasil penelitian ini menjelaskan, ibu yang 

mempunyai bayi tahu tentang manfaat pemberian 

jenis makanan sesuai umur bayi lebih banyak 

dikarenakan rasa ingin tahu ibu yang tinggi untuk 

memberikan makanan terbaik bagi bayinya dan 

menimbulkan manfaat yang baik pula dengan 

mencari informasi tentang manfaat pemberian jenis 

makanan sesuai umur bayi dan bagaimana 

mendapatkan manfaat tersebut. Sumber informasi ini 

ibu peroleh dari media massa dan penyuluhan yang 

sering disampaikan oleh tenaga kesehatan. 

 

 

 

Pengetahuan Tentang Dampak Pemberian 

Makanan yang Tidak Sesuai Umur Bayi 

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak 

pemberian makanan yang tidak sesuai umur bayi dari 

73 responden, sebanyak 61 responden (83,6%) tahu 

tentang dampak pemberian makanan yang tidak 

sesuai umur bayi. 

Dampak pemberian makanan yang tidak sesuai 

umur bayi dapat dipisahkan sesuai usia bayi 0-6 

bulan yaitu bayi kekurangan zat gizi tertentu, 

mengurangi produksi ASI, mengganggu organ 

pencernaan bayi, beresiko menimbulkan obesitas, 

bayi usia 6-9 bulan yang tidak mendapatkan jenis 

makanan sesuai umurnya, bayi mengalami 

kekurangan zat besi karena waktu bayi lahir sumber 

zat besi yang ada di organ hatinya hanya cukup 

sampai usia 4-6 bulan dan dampak yang terjadi pada 

bayi usia 9-12 bulan yaitu bayi tidak mendapat 

makanan ekstra yang dibutuhkan mengisi 

kesenjangan energi dan nutrient, bayi berhenti 

pertumbuhannya atau tumbuh lambat, bayi kesulitan 

mengembangkan keterampilan makannya, seperti 

menggigit, mengunyah dan menelan (Khomsan dkk, 

2008). 

Hasil penelitian menjelaskan, ibu yang 

mempunyai bayi tahu tentang dampak pemberian 

jenis makanan sesuai umur bayi lebih banyak 

dikarenakan ibu yang mempunyai bayi tahu bahwa 

dampak ini timbul setelah pemberian jenis makanan 

yang tidak sesuai dengan umur bayi seperti obesitas 

atau kegemukan pada bayi yang timbul karena 

pemberian susu formula sebelum bayi berusia 6 

bulan. Banyak ibu yang berpendapat gemuk pada 

bayi ini lucu dan baru ibu sadari setelah ibu 

mendapatkan informasi yang ibu peroleh dari televisi, 

radio maupun majalah dan koran bahwa obesitas atau 

kegemukan ini merupakan dampak dari pemberian 

jenis makanan yang tidak sesuai umur bayi yang akan 

berakibat fatal saat bayi beranjak dewasa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



SIMPULAN  

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Yang 

Mempunyai Bayi Tentang Tahap Pemberian 

Sesuai Jenis-Jenis Makanan Bayi. 

 

Distribusi frekuensi pengetahuan ibu yang 

mempunyai bayi tentang tahap pemberian sesuai 

jenis-jenis makanan bayi dari 73 responden, sebanyak 

38 responden (52,1%) tidak tahu tentang tahap 

pemberian jenis-jenis makanan sesuai umur bayi,  

dan sebanyak 35 responden (47,9%) tahu tentang 

tahap pemberian jenis-jenis makanan sesuai umur 

bayi.  

 

Distribusi frekuensi pengetahuan ibu yang 

mempunyai bayi tentang jenis makanan yang 

harus dihindari sesuai umur bayi. 

 Distribusi frekuensi pengetahuan ibu yang 

mempunyai bayi tentang jenis makanan yang harus 

dihindari sesuai umur bayi dari 73 responden, 

sebanyak 50 responden (68,5%) tidak tahu tentang 

jenis makanan yang harus dihindari sesuai umur bayi, 

dan sebanyak 23 responden (31,5%) tahu tentang 

jenis makanan yang harus dihindari sesuai umur bayi.  

 

Distribusi frekuensi pengetahuan ibu yang 

mempunyai bayi tentang manfaat pemberian 

makanan sesuai umur bayi. 

Distribusi frekuensi pengetahuan ibu yang 

mempunyai bayi tentang manfaat pemberian 

makanan sesuai umur bayi dari 73 responden, 

sebanyak 58 responden (79,5%) tahu tentang manfaat 

pemberian makanan sesuai umur bayi, dan sebanyak 

15 responden (20,5%) tidak tahu tentang manfaat 

pemberian makanan sesuai umur bayi. 

 

Distribusi frekuensi pengetahuan ibu 

yang mempunyai bayi tentang dampak pemberian 

makanan sesuai umur bayi. 

Distribusi frekuensi pengetahuan ibu yang 

mempunyai bayi tentang dampak pemberian 

makanan sesuai umur bayi dari 73 responden, 

sebanyak 61 responden (83,6%) tahu tentang dampak 

pemberian makanan sesuai umur bayi, dan sebanyak 

sebanyak 12 responden (16,4%) tidak tahu tentang 

dampak pemberian makanan sesuai umur bayi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARAN 

 

Bagi Responden 
Ibu yang mempunyai bayi hendaknya dapat 

menambah pengetahuan tentang pentingnya 

pemberian jenis makanan sesuai umur bayi dengan 

cara sering mengikuti penyuluhan, agar tidak tejadi 

kesalahan dalam pemberian jenis-jenis makanan 

sesuai umur bayi. 

 

Bagi tempat penelitian 

Agar meningkatkan pelayanan kesehatan 

khususnya pada bayi, dengan menambah 

pengetahuan para tenaga kesehatan seperti 

memberikan bacaan berupa leaflet tentang makanan 

bayi, agar mampu memberikan konseling pada ibu 

yang mempunyai bayi tentang jenis makanan bayi. 

 

Bagi Institusi pendidikan 

 Agar dijadikan bahan masukan bagi 

institusi dalam perkembangan proses belajar 

mengajar serta dapat dijadikan motivasi bagi para 

mahasiswa untuk penelitian lebih lanjut mengenai 

jenis makanan sesuai umur bayi. 

 

Bagi Peneliti 

Agar penelitian selanjutnya menggunakan 

instrumen penelitian yang lebih akurat dalam 

menggali pengetahuan responden. 
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