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RINGKASAN 

Latar belakang: Tersendak merupakan kondisi tersumbatnya saluran pernapasan 

baik oleh benda asing, mutah, darah atau cairan lain. Dari 6 orang ibu,  2 orang 

ibu mengatakan bila bayinya tersendak menepuk-nepuk punggungnya dan 

memiringkannya, 3 orang ibu mengatakan bila bayinya tersendak hanya meniup 

ubun-ubunnya, dan 1 orang ibu mengatakan bila bayinya tersedak hanya 

mengelus-elus dada.  Hasil wawancara dengan 6 orang ibu bila bayinya tersendak 

tidak pernah membawa kebidan. Tujuan : Untuk mengetahui gambaran tingkat 

pengetahuan ibu dalam penanganan tersendak ASI pada bayi. Metode penelitian: 

penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampel dengan total sampling. Menggunakan 

analisis data dengan deskriptif kuantitatif dengan jumlah sampel 25 responden.  

Hasil penelitian: Hasil yang didapatkan dari pengumpulan data dan analisis data 

adalah peneliti mengidentifikasi dari 25 responden sebagian besar pengetahuan 

baik (8%), pengetahuan cukup  (68%) dan pengetahuan kurang (6%). Simpulan: 

Tingkat pengetahuan ibu dalam penanganan tersendak ASI pada bayi di Desa 

Mojolegi pada mayoritas hasil penelitian menunjukan mayoritas responden 

dengan tingkat pengetahuan cukup. 

 

Kata Kunci : Tingkat Pengetahuan, Ibu Menyusui, Tersendak ASI 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi terbaik pada awal pada usia awal 

kehidupan bayi. ASI adalah emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan 

garam-garam anorganik  yang  sekresi oleh kelenjar mamae ibu, yang berguna 

sebagai makanan bagi bayinya (Ahmad & Hayu, 2010). Asi Ekslusif adalah  

menyusui bayi secara murni. Yang dimaksud secara murni adalah bayi hanya di 

beri ASI saja selama 6 bulan tanpa tambahan cairan apapun, seperti susu formula, 

jeruk, madu, air the, air putih dan tanpa pemberian makanan tambahan lain, seprti 

pisang, bubur susu, biscuit, bubur atau nasi tim. Setelah bayi berusia 6 bulan baru 

lah bayi diberikan makanan pendamping. 

Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan ada 170 juta 

anak mengalami gizi kurang di seluruh dunia. Rekomendasi pemberian ASI 

eksklusif sampai usia 6 bulan tampaknya masih sulit untuk dilaksanakan. 

Mengacu pada target renstra tahun 2016 yang sebesar 42%, maka secara nasional 

cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari enam bulan sebesar 

54,0% telah mencapai target, cakupan ASI esklusif di Provinsi Jawa Tenggah 

sebesar 59,9 % (Depkes RI, 2016). 

Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah 

menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan 

meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi 

mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan 

tumbuh kembangnya. ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi yang 

mengandung sel darah putih, protein dan zat kekebalan yang cocok untuk bayi. 

ASI membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal serta 

melindungi terhadap penyakit. Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 

bulan di Jawa Tengah pada tahun 2016 sebesar 54,2 %, menurun jika 

dibandingkan persentase pemberian ASI eksklusif tahun 2015 yaitu 61,6 persen 

(Dinkes JATENG, 2016). 
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 Laporan dari dinas kesehatan  Jawa Tengah pada tahun  2016 

menunjukan cakupan pemberian ASI Eksklusif sekitar 37,47 % total jumlah bayi 

yaitu 294.312 bayi. Cakupan tersebut masih sangat rendah bila dibandingakan 

dengan target nasional pencapaian ASI eksklusif pada tahun 2010, yaitu sebesar 

80% akan tetapi pada tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan 

(Dinkes,2016). 

Pengalaman ibu dalam pemberian ASI dipengaruhi oleh faktor pekerjaan, 

pengetahuan, dan budaya. Pengetahuan ibu yang kurang dalam teknik yang tepat 

dalam pemberian ASI eksklusif dapat beresiko pada bayi. Posisi menyusui yang 

tidak tepat akan menyebabkan tersendak, pada ASI yang memancar (penuh), bayi 

di tengkurapkan diatas dada ibu, tangan ibu sedikit menahan kepala bayi dengan 

posisi ini maka bayi tidak akan tersendak (Handayani, 2007). 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan hasil observasi di Desa Sukoharjo usia bayi rata-rata yang 

mengalami tersendak ASI adalah usia 2 bulan. Hasil wawancara dari 6 orang ibu, 

2 orang ibu mengatakan bila bayinya tersendak menepuk-nepuk punggungnya dan 

memiringkannya, 3 orang ibu mengatakan bila bayinya tersendak hanya meniup 

ubun-ubunnya, dan 1 orang ibu mengatakan bila bayinya tersedak hanya 

mengelus-elus dada bayinya dan dari keenam ibu bila bayinya tersendak tidak 

pernah membawa kebidan atau tempat pengobatan terdekat. 

Tersendak merupakan kondisi tersumbatnya saluran pernapasan baik oleh 

benda asing, mutah, darah atau cairan lain. Penyebab utama  morbiditas dan 

mortalitas di antara anak-anak, terutama mereka yang 3 tahun atau lebih muda. 

Hal ini terutama karena kerentanan perkembangan saluran napas bayi serta 

kemampuan terbelakang untuk mengunyah dan menelan (smith & noris, 2005). 

Tersendak merupakan kondisi gawat darurat yang harus cepat ditanggani. Bila 

dibiarkan terlalu lama tubuh bisa mengalami kekurangan oksigen (Hipoksia) 

(Kalcare, 2014). Meski tidak terlihat berbahaya, nyatanya tersendak bukanlah 

kondisi yang bias diremehkan. Bahkan jika tak segera di tangani tersendak juga 

bisa menyebabkan kematian .  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan Tingkat 

Pengetahuan Ibu Hamil tentang tingkat pengetahuan ibu dalam penanganan 

tersendak ASI pada bayi  

 

1.4  Keutamaan Penelitian 

Penelitian ini guna menggambarkan Tingkat Pengetahuan Ibu Menyusui 

tentang penanganan tersendak ASI pada bayi. Penelitian ini memiliki beberapa 

keutamaan yaitu: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan 

dengan tingkat pengetahuan ibu dalam penanganan tersendak ASI pada bayi  

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemberi pelayann 

kesehatan untuk lebih meningkatkan pelayanan konseling pada ibu nifas 

mengenai penanganan tersendak ASI pada bayi 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang 

mengadakan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Pengindraan suatu 

objek terjadi melalui panca indra manusia yakni penginderaan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba dengan sendiri. Pada waktu pengindraan sampai 

menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian 

persepsi terhadap obyek. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui 

mata dan telinga (Notoadmojo, 2010 dalam Wawan, Dewi, 2010). 

Menurut Mubarak dkk (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah sebagai berikut:  

1) Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang pada orang lain 

terhadap sesuatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka 

menerima informasi, dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang 

dimilikinya. 

2) Pekerjaan 

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman 

dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 

3) Umur 

Dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek 

fisik dan psikologis (mental). Umur dikategorikan menjadi masa remaja akhir 

yaitu 17-25 tahun, masa dewasa awal 26-35 tahun, masa dewasa akhir 36-45 

tahun, masa lansia awal 46-55 tahun, masa lansia akhir 56-65 tahun dan masa 

manula 65 – sampai atas. Jadi usia sangat berpengaruh terhadap pengetahuan 

seseorang dalam berbagai kegiatan (Depkes, 2008). 
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4) Minat 

Sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. 

Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal dan 

pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. 

5) Pengalaman 

Suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan 

lingkunganya. Ada kecenderungan pengalaman yang kurang baik seseorang 

akan berusaha untuk melupakan, namun jika pengalaman terhadap obyek 

tersebut menyenangkan maka secara psikologis timbul kesan yang sangat 

mendalam dan membekas dalam emosi kejiwaanya, dan akhirnya dapat pula 

membentuk sikap positif dalam kehidupanya. 

6) Kebudayaan lingkungan sekitar 

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar 

terhadap pembentukan sikap kita. Apabila dalam mempunyai budaya untuk 

menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin masyarakat sekitarnya 

mempunyai sikap selalu menjaga kebersihan lingkungan, karena lingkungan 

sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap pribadi atau sikap seseorang. 

7) Informasi 

Kemudahan untuk memperoleh suatu informasi dapat membantu 

mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru. 

 

2.2. Tersedak  

2.2.1. Pengertian 

Choking (tersedak) adalah tersumbatnya saluran napas akibat bendaasing 

secara total atau sebagian, sehingga menyebabkan korban sulit bernapasdan 

kekurangan oksigen, bahkan dapat segera menimbulkan kematian (Bagian Diklat 

RSCM, 2015). Tersedak merupakan pembunuh tercepat, lebih cepat dibandingkan 

gangguan breathing dan circulation. Pada orang dewasa,tersedak paling sering 

terjadi ketika makanan tidak dikunyah sempurna, sertamakan sambil berbicara 

atau tertawa. Pada anak-anak, penyebab tersedak adalah tidak dikunyahnya 

makanan dengan sempurna dan makan terlalu banyak pada satu waktu. Selain itu, 
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anak-anak juga sering memasukkan benda-benda padat kecil ke dalam mulutnya 

(Junha, 2014 dalam Tim Bantuan Medis BEM IKM FKUI, 2015). Penyebab bayi 

tersedak diantaranya adalah posisi menyusui yang salah dan terlalu banyak susu 

yang masuk kedalam mulut bayi yang tidak seimbang dengan kemampuan bayi 

menyedotnya, sehingga membuat bayi kesulitan bernapas, dan menghalangi 

keluar masuknya udara, sehingga pada saat inspirasi, laring terbuka dan minuman 

atau benda asing masuk kedalam laring, kemudian benda asing itu terjepit di 

sfingter laring (Shelov, 2005 dalam Utami 2014).  

Tersedak merupakan suatu kegawat daruratan yang sangat berbahaya, 

karena dalam beberapa menit akan terjadi kekurangan oksigen secara general atau 

menyeluruh sehingga hanya dalam hitungan menit klien akan kehilangan reflek 

nafas, denyut jantung dan kematian secara permanen dari batang otak, dalam 

bahasa lain kematian dari individu tersebut. Ketika tersedak, anak mungkin sudah 

tidak bisa mengeluarkan suara dengan jelas untuk mengatakan sakitnya, anak 

merasa tercekik dan berusaha untuk batuk dan kemudian akan membuat usaha 

napas tersengal-sengal. Sianosis akan terjadi, kepala dan leher terlihat 

kongesti/membengkak, disertai penurunan kesadaran (Shelov, 2004 dalam 

Sumarningsih, D., 2015). 

2.2.2. Gejala 

 

Gejala tersendak biasanya batuk, muntah, sulit bicara, sesak napas, dan 

kadang saat bernapas mengeluarkan bunyi. Hal ini di sebabkan karena seseorang 

yang sedang makan atau minum terburu-buru yang biasanya dibarengi dengan 

tertawa, menangis sampai keracunan alcohol akut (Emedicinehelth, 2009). Gejala 

yang paling sering muncul saat tersendak adalah batuk-batuk hal ini normal 

karena batuk adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda 

asing dari tenggorokan, akan tetapi semakin besar benda yang masuk maka gejala 

yang muncul lebih mirip orang yang tercekik (choking)  seperti : sesak nafas, 

tidak ada suara atau serak, mengi, hingga tidak nafas dan perlu tindakan medis 

yang segera untuk menghindari gawat napas. Pada usia balita, maka balita 

tersebut akan memegang lehernya yang merasa seperti tercekik. Tersendak dalam 
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kategori ringan maka ditandai dengan batuk-batuk hingga mutah. Tersendak 

dengan kategori berat maka ditandai dengan batuk-batuk yang semakin lama 

semakin jarang dan akhirnya tidak dapat batuk sama sekali. Wajah membiru 

kemudian pingsan (Edwina, 2010). 

2.2.3. Mekanisme Tersedak 

Kerongkongan sebagai jalan masuknya makanan dan minuman secara 

anatomis terletak dibelakang tenggorokan (jalan napas). Kedua saluran ini sama-

sama berhubungan dengan lubang hidung maupun mulut.Agar tidak terjadi salah 

masuk, maka diantara kerongkongan dan tenggorokan terdapat sebuah katupa 

(epigolottis) yang bergerak secara bergantian menutup tenggorokan seperti 

layaknya daun pintu.Saat bernafas, katup menutup kerongkongan agar udara 

menuju tenggorokan, sedangkan saat menelan makanan, katup menutup 

tenggorokan agar makanan lewat kerongkongan. Tersendak dapat terjadi bila 

makanan yang seharusnya menuju kerongkongan, malah menuju tenggorokan 

karena berbagai sebab (Syah, 2010). 

Tenggorokan mempunyai 2 saluran yaitu kerongkongan dan trachea. 

Kerongkongan (jalan makan) berfungsi masuknya makanan kedalam perut, pada 

awal trachea ada pita suara.Saat kita makan atau minum, pita suara ini tertutup 

yang mencegah makanan masuk kesaluran pernapasan. Tersendak adalah suatu 

proses dimana makanan salah masuk jalur, masuk ke trachea (jalan nafas). Dapat 

disebabkan oleh keadaan tidak sadar atau banyak alihan saat makan, seperti 

tertawa, ngobrol, dan lain-lain. Saat makanan atau minuman masuk keparu-paru 

dapat menyebabkan aspirasi dan merupakan hal yang bahaya. Namun apabila 

tersendak pasti aka nada reflek batuk, dimana batuk ini akan mengeluarkan 

makanan dari jalur yang salah kejalur yang benar. Saat anda tersendak usahakan 

minum air putih secara sedikit-sedikit (Syah, 2010). 

 

2.2.4. Klasifikasi Tersedak 

Berdasarkan klasifikasinya tersendak dibagi menjadi dua yaitu (Edwina, 

2010) : 
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1) Obstruksi total yaitu pembuntuan saluran pernafasan secara total sehingga 

klien tidak dapat bernafas sama sekali, dan harus segera ditolong karena dalam 

beberapa menit klien akan mengalami kematian yang permanen. Bila terjadi 

obtruksi total maka akan terjadi atelectasis. 

2) Check valve/Parsial yaitu pembuntuan saluran napas secara secara parsial atau 

secara total, sehingga klien masih dapat bernapas tapi kurang adekuat, dan 

benda asing harus segera dikeluarkan karena akan mempengaruhi pasokan O2 

ke jaringan. Tetapi pengeluaran benda asing tersebut harus dilakukan oleh 

tenaga medis yang terlatih, karena ditakutkan akan terjadi sumbatan total bila 

dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman. Bila terjadi obstruksi parsial 

maka dapat terjadi emphisema paru. 

 

2.2.5. Faktor-faktor penyebab tersendak  

Faktor-faktor yang mempengaruhi tersendak meliputi saat makan sambil 

tertawa, makan sambil ngobrol, makan sambil jalan dan lain-lain. Faktor dari 

riwayat meliputi usia, faktor fisik, faktor personal, proses menelan belum 

sempurna dan lain-lain (Edwina, 2008).  

Faktor lainnya yang sangat penting yaitu pengetahuan orang tua mengenai 

perannya terhadap kesehatan anak, karena peran oaring tua sangat berpengaruh 

terhadap tingkat kesehatan anak terutama dalam menjaga menjaga kebersihan 

mulut dan makanan yang dimakan oleh anak. Orang tua yang dominan dalam hal 

ini yaitu ibu, pada masa ini ibu berperan sebagai guru pertama anaknnya, ibu yang 

memiliki pengetahuan kurang mengenai kesehatan anaknya dan mengabaikan hal 

tersebut sehingga mengakibatkan tingginya resiko anak mengalami tersendak 

(Maharani, 2012). 

 

2.2.6. Komplikasi Tersendak  

Tersendak merupakan suatu kegawat daruratan yang sangat berbahaya, 

karena dalam beberapa menit akan terjadi kekurangan oksigen secara general atau 

menyeluruh sehingga hanya dalam hitung menit klien atau kehilangan reflek 
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nafas, denyut jantung dan kematian secara permanent dari batang otak dalam 

bahasa lain kematian dari individu tersebut (Arora, 2011).  

2.2.7. Penatalaksanaan Tersendak  

1) Penanganan Tersendak  

Penanganan tersedak untuk bayi tentunya berbeda dengan anak 

yang berusia lebih dari 1 tahun. Kita tidak bisa melakukan penekanan 

perut (Heimlich manuever) pada bayi karena dapat mencederai organ 

dalam. Penanganan tersedak untuk bayi terdiri atas  kombinasi   

penekanan   dada   (chest   thrust)   dan tepukan punggung (back slaps) 

(Krisyanty, 2009). 

Berikut ini merupakan langkah-langkah penanganan tersedak 

terhadap bayi yang masih sadar (Krisyanty, 2009): 

a) Gendonglah bayi dengan posisi duduk atau berlutut 

b) Buka pakaian bayi 

c) Gendong bayi dengan posisi wajah ke bawah telungkup di atas 

pangkuantangan. Buat kepala bayi lebih rendah dari kakinya. Sangga 

kepala danrahang bawah bayi menggunakan tangan (hati-hati untuk 

tidak menekanleher bayi, karena ini akan menyebabkan tersumbatnya 

saluran napas). 

d) Berikan 5 kali tepukan di punggung (tepuklah di punggung, antara 2 

tulang belikat bayi, jangan menepuk di tengkuk). Gunakan pangkal 

telapak tangan ketika memberikan tepukan. Setelah memberikan 5 kali 

tepukan punggung, sanggalah leher belakang bayi dengan tangan dan 

balikkan tubuh bayi sehingga dalam posisi terlentang. Buat posisi 

kepala bayi lebih rendah dari kakinya. 

e) Lakukan 5 kali penekanan dada (lokasi penekanan sama dengan posisi 

penekanan dada pada proses CPR yaitu ditengah- tangah tulang dada/ 

di bawah garis imajiner antara 2 puting susu bayi). Hanya gunakan 2 

jari saja yaitu jari telunjuk dan jari tengah untuk melakukanchest 

thrust yaitu jari telunjuk dan jari tengah untuk melakukan chest 

thrust.Ulangi langkah di atas sampai benda asing keluar dari mulut 
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bayi. 

 

Gambar 2.1 Teknik chest thrust atau tekanan dada 
 

     

Gambar 2.2 Teknik back slaps atau tepuk punggung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini adalah penelitian deksriptif kuantitatif yaitu mendiskripsikan 

tentang gambaran pengetahuan ibu dalam penanganan tersendak ASI pada bayi. 

Sampel dalam penelitian ini adalah ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan di 

Desa Sukoharjo yaitu 25 orang. Teknik sampling menggunakan total sampling. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif 

kuantitatif yaitu memberikan gambaran tentang kondisi objek tanpa membuat 

suatu perbandingan. Analisa yang digunakan adalah analisa univariat dengan 

menghitung distribusi frekuensi tiap variabel yang diteliti. 

 

3.1  Bagan Alir Penelitian 

Langkah pertama, akan dilakukan pengumpulan data dengan membagikan 

kuesioner untuk memperoleh data pengetahuan ibu tentang penanganan tersedak 

ASI pada bayi. Peneliti membatu menjelaskan cara pengisian kuisioner dan serta 

memandu untuk mengisi kuisioner lalu peneliti mengumpulkan kuisioner yang 

sudah diisi responden. 

Langkah selanjutnya mengolah data-data yang telah diperoleh untuk diolah 

yaitu : 

a. Editing 

Hasil wawancara atau angket yang diperoleh atau dikumpulkan melalui 

kuisioner perlu disunting (edit) terlebih dahulu. Jika ternyata masih ada data 

atau informasi yang tidak lengkap dan tidak mungkin dilakukan wawancara 

ulang, maka kuisioner tersebut dikeluarkan. 

b. Coding 

Lembaran atau kartu kode adalah instrumen berupa kolom-kolom untuk 

merekam data secara manual. Lembaran atau kartu kode berisi nomor 

responden, nomor-nomor pertanyaan dan skor pertanyaan. 
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c. Entry 

Memasukkan data yakni mengisi kolom-kolom atau kotak-kotak lembar 

kode atau kartu kode sesuai dengan jawaban masing-masing pertanyaan. 

d. Tabulating 

Tabulating adalah membuat tabel-tabel data sesuai dengan tujuan 

penelitian atau yang diinginkan oleh peneliti. 

e. Pembersihan data(Cleaning) 

Pembersihan data merupakan kegiatan pengecekan kembali untuk 

melihat kemungkinan adanya kesalahan kode, ketidaklengkapan dan 

sebagainya kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi. 

 

Langkah terakhir, melakukan analisa data menggunakan analisa deskriptif 

kuantitatif yaitu memberikan gambaran tentang kondisi objek tanpa membuat 

suatu perbandingan. Analisa yang digunakan adalah analisa univariat dengan 

menghitung distribusi frekuensi tiap variabel yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian 

1. Gambaran Karakteristik Responden 

a. Deskripsi Umur 

Tabel 4.1 Distribusi responden berdasarkan umur Ibu di Desa 

Sukoharjo 

No Responden Frekuensi Presentase 

1 17 – 25 tahun 8 32 % 

2 26 – 35 tahun 14 56 % 

3 36 – 45 tahun 3 12 % 

4 46 – 55 tahun 0 0 

5 56 – 65 tahun  0 0 

6 65 tahun ke atas 0 0 

Total    25 100 % 
 

Tabel 4.1 memperlihatkan distribusi responden berdasarkan umur. 

Dengan demikian ibu yang mempunyai bayi berumur 0 – 6 bulan di 

Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo 

mayoritas berumur 26 – 35 tahun sebanyak 14 responden (56%).  

b. Deskripsi Pendidikan 

Tabel 4.2 Distribusi responden berdasarkan Pendidikan Ibu di Desa 

Sukoharjo 

No Responden Frekuensi Presentase 

1. SD 0 0 

2. SMP 5 20 % 

3. SMA 17 68 % 

4. DIII 0 0 

5. S1 3 12 % 

 Total 25 100 % 

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa ibu yang mempunyai bayi 

berumur 0 – 6 bulan di Sukoharjo, sebagian besar (68%) dalam 

kategori berpendidikan SMA. 
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c. Deskripsi Pekerjaan 

Tabel 4.3 Distribusi responden berdasarkan Pekerjaan Ibu di Desa 

Sukoharjo 

No Responden Frekuensi Presentase 

1 IRT 12 48 % 

2 Swasta 11 44 % 

3 PNS 2 16 % 

Total  25 100 % 
 

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa ibu yang mempunyai bayi 

berumur 0 – 6 bulan di Desa Sukoharjo sebagian besar ibu (48 %) 

dalam kategori bekerja Ibu Rumah Tangga. 

d. Deskripsi Paritas  

Tabel 4.4 Distribusi responden berdasarkan jumlah anak Ibu di Desa 

Sukoharjo 

No Responden Frekuensi Presentase 

1 Primipara  8 32% 

2 Multipara  17 68% 

3 Grandemultipara  0 0 

Total  25 100 % 

 

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa ibu yang mempunyai bayi 

berumur 0-6 bulan di Desa Sukoharjo sebagian besar ibu (62 %) dalam 

kategori multipara 17 responden. 

 

2. Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu dalam Penanganan Tersendak ASI  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan gambaran tingkat 

pengetahuan ibu dalam penanganan tersendak ASI pada bayi di Desa 

Sukoharjo dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.5 Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu dalam Penanganan 

Tersendak ASI pada Bayi di  Desa Sukoharjo 

No Pengetahuan Frekuensi Prosentase 

1. Baik 2 8 % 

2. Cukup 17 68 % 

3. Kurang 6 24 % 

Total  25 100 % 
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Berdasarkan tabel di atas, gambaran pengetahuan  ibu dalam 

penanganan tersendak ASI pada bayi di  Desa Sukoharjo pada kategori 

pengetahuan baik sebanyak 2 responden (8%), pengetahuan cukup 

sebanyak 17 responden (68%), pengetahuan kurang sebanyak 6 responden 

(24%), jadi gambaran tingkat pengetahuan ibu dalam penanganan 

tersendak ASI pada bayi di Sukoharjo yang paling banyak di kategorikan 

dalam pengetahuan cukup yaitu sebanyak 17 responden ( 68%). 

 

4.2. Pembahasan 

 

1. Umur  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa 

responden mayoritas berumur 26 – 35 tahun sebanyak 56%. Usia 25 tahun 

keatas merupakan kelompok umur produktif, yaitu kelompok ibu yang 

telah mencapai kematangan dalam mengasuh dan membimbing anaknya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia 

(2012), tentang gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang bounding 

attachment, menyatakan bahwa mayoritas responden mempunyai umur  

26-35 tahun, yaitu sebanyak 29 responden, hal ini dikarenakan didapatkan 

rata - rata berusia antara 26 – 35 tahun dan usia tersebut merupakan usia 

yang produktif dan dapat dengan mudah memeperoleh pengetahuan dan 

memperluas pengalaman. Berdasarkan analisa peneliti, 

 Hal ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2010), yang 

menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai sumber informasi yang 

lebih banyak akan memiliki pengetahuan yang lebih luas. Informasi dapat 

diperoleh baik melalui membaca buku-buku, dan hasil-hasil penelitian 

orang lain, maupun pengalaman langsung dari lapangan dengan 

bertambahnya umur seseorang maka akan semakin berkembang pula daya 

tangkap dan pola pikirnya sehingga lebih banyak pengetahuan dan 

informasi yang lebih banyak mengisi informasi yang ada nama yang hanya 

inisial lalu umur, pendidikan, pekerjaan, jumlah anak dan pernah 
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mendapatkan informasi tentang tersendak atau tidak. Dan dari semua ibu 

belum pernah mendapat informasi tentang tersendak. 

2. Tingkat Pendidikan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa 

responden mayoritas dengan pendidikan SMA.  Penelitian dengan hasil 

yang sama juga pernah dilakukan oleh Sulistyaningsih (2012), tentang 

tingkat pengetahuan ibu menyusui tentang cara menyusui yang benar, 

menyatakan bahwa mayoritas responden mempunyai tingkat pendidikan 

menengah (SMA/ SMK), yaitu sebanyak 14 responden.  

Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi tingkat pengetahuan 

dalam memahami suatu informasi kesehatan, sebagaimana dikemukakan 

oleh Dewi (2011) semakin tinggi pendidikan semakin dalam menyerap 

informasi sehingga tingkat pengetahuan seseorang semakin baik, begitu 

sebaliknya dan pendidikan juga dapat mempengaruhi seseorang termasuk 

perilaku seseorang akan pola hidup. Kondisi ini bisa menyebabkan 

kemampuan responden untuk memahami tentang informasi mengenai 

pentingnya cara penanganan tersedak ASI pada bayi.  Berdasarkan analisa 

peneliti, bahwa makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula 

mereka menerima informasi dan pada akhirnya makin banyak dan baik 

pula pengetahuan yang dimilikinya. Lina (2015) tentang gambaran 

pengetahuan ibu dalam penanganan tersendak asi pada bayi  mempunyai 

tingkat pendidikan menengah (SMA/ SMK), yaitu sebanyak 15 responden. 

Hal ini dikarenakan sebagian besar responden mempunyai tingkat 

pendidikan menengah, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan 

yang dimiliki oleh responden, dimana pendidikan menengah cenderung 

memiliki pengetahuan yang cukup.  

3. Pekerjaan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa 

responden mayoritas bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). Penelitian 

dengan hasil yang sama juga pernah dilakukan oleh Fajarita (2014), tentang 

tingkat pengetahuan ibu hamil tentang hubungan seksual selama 
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kehamilan, menyatakan bahwa mayoritas responden bekerja sebagai ibu 

rumah tangga yaitu sebanyak 22 responden. Menurut Mubarak (2007), 

lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh 

pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Berdasarkan analisa peneliti, lingkungan yang ditempati oleh 

seseorang dapat menjadikan seseorang tersebut memperoleh pengalaman 

dan pengetahuan,yaitu antara lain dengan cara berinteraksi dengan orang 

atau tetangga yang mempunyai pengetahuan yang baik, maka dapat 

dipastikan pengetahuan kita juga akan semakin bertambah baik. 

4. Paritas  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa 

mayoritas responden adalah multipara. Semakin banyak seorang ibu 

memiliki anak maka semakin banyak juga pengalaman dan pengetahuan 

tentang mengurus anak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Rizka (2012) di RSUD dengan hasil bahwa mayoritas responden pada 

paritas multipara 62,5%. Menurut Prawirohardjo (2009) ibu yang 

mempunyai status multipara (pernah melahirkan > 3 kali) mempunyai 

informasi dan pengalaman yang baik sehingga akan mempengaruhi 

konsumsi tablet besi. Menurut  Varney (2006) primipara (melahirkan 1 

kali) belum pernah mendapatkan informasi dan pengalaman tentang 

konsumsitablet besi.  Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dian 

(2016) bahwa multipara memiliki tingkat pengetahuan baik.  Semakin 

banayak seorang ibu memiliki anak maka pengalaman ibu pun akan 

bertambah jadi tidak ada kesenjangn antara penelitian dan teori.  

5. Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu dalam Penanganan Tersendak pada 

Bayi.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa 

tingkat pengetahuan ibu dalam penanganan tersedak ASI pada bayi di Desa 

Sukoharjo mayoritas adalah cukup. Hal ini dikarenakan sebagian besar 

responden mempunyai tingkat pendidikan menengah, sehingga 

berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh responden, 
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dimana pendidikan menengah cenderung memiliki pengetahuan yang 

cukup. Pengetahuan adalah merupakan hasil tahu dan ini setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indera  manusia, dan sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2010). Berdasarkan 

analisa peneliti, mayoritas pengetahuan responden yang cukup dikarenakan 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki responden yaitu 

pendidikan menengah (SMA/ SMK), karena pendidikan menengah 

cenderung memiliki pengetahuan yang cukup. Hal ini sesuai dengan 

penelitian tang dilakukan oleh Lina (2015) tentang gambaran pengetahuan 

ibu dalam penanganan tersendak ASI pada Bayi di posyandu mawar 2 

dusun tegal sari tuban gondang rejo karanganyar menyatakan bahwa 

mayoritas responden berpendidikan SMA. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan responden 

antara lain adalah, responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang tinggi, hal ini dikarenakan 

pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi proses belajar, karena semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan semakin mudah seseorang itu 

menerima informasi yang akan membuat pengetahuan menjadi baik pula 

(Mubarak dkk, 2007). Responden yang menjawab salah paling banyak 

pada sub variable penyebab tersedak hal ini dikarenakan ibu-ibu di Desa 

Mojolegi  belum mengetahui dengan jelas tentang penyebab tersedak yang 

sebenarnya. 

Choking (tersedak) adalah tersumbatnya saluran napas akibat benda 

asing secara total atau sebagian, sehingga menyebabkan korban sulit 

bernapas dan kekurangan oksigen, bahkan dapat segera menimbulkan 

kematian (Bagian Diklat RSCM, 2015). Pengetahuan responden dalam hal 

ini ibu-ibu yang mempunyai bayi usia 0 – 6 bulan yang mengalami 

tersedak di Desa Mojolegi Teras Boyolali didapatkan hasil bahwa 

mayoritas responden mempunyai pengetahuan yang cukup tentang 

penanganan tersedak ASI pada bayi. Responden yang memiliki tingkat 
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pengetahuan cukup dipengaruhi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh 

responden, dalam hal ini pendidikan menengah (SMA/ SMK). Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chlivisia (2015), tentang 

hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku, menyatakan bahw ibu 

tentang pertolongan pertama tersendak ASI, mayoritas responden 

mempunyai tingkat pendidikan SD. Dan memiliki pengetahuan kurang 

serta tidak ada hubungan pengetahuan terhadap perilaku ibu pada 

pertolongan pertama saat anak tersendak.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa gambaran  pengetahuan 

pada responden didapatkan data yang menonjol dari indikator pengetahuan, 

yaitu pekerjaan responden, hal ini dikarenakan mayoritas adalah ibu rumah 

tangga. sebagai Ibu Rumah Tangga lebih memiliki banyak waktu bertemu 

dengan banyak orang untuk mencari informasi dan menambah pengetahuan 

agar pengetahuannya dapat menjadi baik 
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BAB 5 

SIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mayoritas usia responden di Desa Sukoharjo 26-35 tahun sebanyak 56%. 

Mayoritas dengan tingkat pendidikan SMA di Desa Sukoharjo, sebanyak 

68%. Mayoritas bekerja Ibu Rumah Tangga sebanyak 48%. Mayoritas ibu 

dalam kategori multipara sebanyak 68%.  

2. Tingkat pengetahuan ibu dalam penanganan tersendak ASI pada bayi di 

Desa Sukoharjo pada kategori pengetahuan baik sebanyak 8%, 

pengetahuan cukup sebanyak 68%, pengetahuan kurang sebanyak 24%.  

3. Hasil penelitian menunjukan mayoritas responden dengan tingkat 

pengetahuan cukup sebanyak 68%. 
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