
BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan 

keberhasilan ASI Eksklusif di PMB Perdamaiana Desa Candi Kecamatan 

Bandungan Kab Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Gambaran pendidikan responden sebagian besar responden berpendidikan 

dasar sejumlah 30 responden (55,6%). 

2. Gambaran paritas responden sebagian besar primipara sejumlah 34 

responden (63%). 

3. Gambaran pekerjaan responden sebagian besar ibu bekerja sejumlah 30 

responden (55,6%). 

4. Ada hubungan yang bermakna antara pendidikan ibu dengan keberhasilan 

ASI Eksklusif ( ρ-value = 0,001 dengan nilai OR sebesar 0,057). 

5. Tidak ada hubungan yang bermakna antara paritas ibu dengan 

keberhasilan ASI Eksklusif ρ-value = 0,543 dengan nilai OR sebesar 

0,718). 

6. Ada hubungan yang bermakna antara pekerjaan ibu dengan keberhasilan 

ASI Eksklusif (ρ-value = 0,003 dengan nilai OR sebesar 7.615). 

B. Saran 

1. Bagi Peneliti 



Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai faktor apa 

saja yang dapat berhubungan dengan keberhasilan pemberian ASI 

Eksklusif pada ibu. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

masyarakat mengenai faktor apa saja yang berhubungan dengan 

keberhasilan pemberian ASI Eksklusif, sehingga dapat meningkatkan 

angka keberhasilan pemberian ASI Eksklusif di Indonesia khususnya 

didaerah PMB Perdamaiana.  

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta 

menjadi bahan informasi bagi mahasiswi Prodi S1 Kebidanan Trasnfer 

Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo khususnya tentang faktor - 

faktor yang berhubungan dengan keberhasilan ASI Eksklusif.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti yang akan datang untuk melakukan penelitian 

tentang Faktor-faktor yangberhubungan denganKeberhasilan ASI 

Eksklusif di tempat yang berbeda menggunakan pengambilan data secara 

primer, meneliti dengan metode yang lainnya seperti accidental sampling/ 

simpel random sampling, serta variabel yang berbeda mengingat masih 

banyak variabel lain yang belum diteliti oleh peneliti seperti dukungan 

suami, dukungan keluarga dan lain-lain. 

5. Bagi Bidan 



Diharapkanpenelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi 

Bidan di PMB Perdamaiana dalam memberikan asuhan kebidanan tentang 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan ASI Eksklusif dan juga tentang 

pentingnya memberikan ASI secara eksklusifagar dapat meningkatkan 

angka keberhasilan pemberian ASI Eksklusif. 

 


