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ABSTRAK

Feni Anggraini
HUBUNGAN PERNIKAHAN DINI TERHADAP PENGETAHUAN
MANAGEMEN LAKTASI PADA IBU MENYUSUI DI KELURAHAN
BANDARHARJO SEMARANG
79 halaman + 8 tabel + 8 gambar + 17 lampiran + xviii
Latar Belakang: Pada umumnya perempuan melaksanakan pernikahan pada usia
21 tahun. Tetapi dimasyarakat masih terjadinya pernikahan di bawah usia 20
tahun yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan managemen laktasi. Tujuan
dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan pernikahan dini terhadap
pengetahuan managemen laktasi pada ibu menyusui.
Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan cross
sectional. Menggunakan kuesioner sebanyak 69 dengan teknik total sampling dan
korelasi gamma..
Hasil: Berdasarkan hasil analisa yang didapatkan karakteristik usia dewasa muda
52,2%, pendidikan SMP dan SMA 37,7%, usia anak 1 - 12 bulan 72,5%. Usia
menikah 15 – 20 tahun 59,4%. Dan Pengetahuan managemen laktasi 72,5%
dengan kategori sedang.
Simpulan: Ada hubungan pernikahan dini terhadap pengetahuan managemen
laktasi pada ibu menyusui p value <0,05
Kata Kunci
Daftrar Pustaka

: pernikahan dini, pengetahuan managemen laktasi, ibu
menyusui
: 25 (2006 – 2018)
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NURSING SCIENCE STUDY PROGRAM
FACULTY OF NURSING SCIENCE
ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN AGUNG SEMARANG
Thesis, January 2020
ABSTRACT
Feni Anggraini
EARLY
MARRIAGE
RELATIONSHIP
BETWEEN
LACTATION
MANAGEMENT KNOWLEDGE IN THE MOTHER OF LactING IN
BANDARHARJO VILLAGE, SEMARANG
79 pages + 8 tables + 8 pictures + 17 appendices + xviii
Background: In general, women get married at the age of 21 years. But in the
community there are still marriages under the age of 20 years which results in a
lack of knowledge of lactation management. The purpose of this study was to
determine the relationship of early marriage to knowledge of lactation
management in nursing mothers.
Mathod: This research uses quantitative research with cross sectional study.
Using as many as 69 questionnaires with total sampling techniques and gamma
correlation.
Results: Based on the results of the analysis found the characteristics of young
adults 52.2%, 37.7% junior and senior high school education, children aged 1-12
months 72.5%. Married age 15-20 years 59.4%. And knowledge of lactation
management 72.5% with medium category.
Conclusion: There is a relationship between early marriage and lactation
management knowledge in nursing mothers p value <0.05
Keyword
Bibliography

: early-age marriage, knowledge of lactation management,
breastfeeding mothers
: 25 (2006 – 2018)
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
Jangan pernah berhenti bermimpi atau berharap, karena harapanmu akan
mengantarkan sebuah keajaiban
Learning will not be meaningful without concurrent character

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha
mulia
“Dia memberimu hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-Nya Barang
siapa yang mendapat hikmah itu Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak,
Dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang-orang yang berakal”
(Qs. Al-Baqarah:269)
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi
ilmu pengetahuan beberapa derajat”
(Qs. Al-Mujadalah:11)
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PERSEMBAHAN
“Kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata
yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan
tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras,
serta mulut yang akan selalu bedoa”
Alhamdulilahirrabilalaim
Segala puji bagi Allah SWT, kita memujinya dan meminta pertolongan,
pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari
kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat
dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima
kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan
Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa,
dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga
aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.,, Ayah,..
Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua
pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala
perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya..
Maafkan anakmu Ayah,,, Ibu,, masih saja ananda menyusahkanmu.. dan terima kasih
juga atas dukungan keluarga saya yang selalu menghibur dan memotivasi terus
berjuang mencari ilmu.
Dan tak lupa pula saya persembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang
senantiasa mendukung dan mendampingiku :
1.

Buat kedua pembimbing saya Ibu Hj.

Tutik Rahayu dan Ibu Hernandia

Distinarista yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk

2.

3.
4.
5.

menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang
tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. yang selalu sabar,
memberikan motivasi arahan selama bimbingan sehingga lebih memahami
bagaimana memanfaatkan ilmu. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada
kedua ibu saya, yang saya cintai.
Buat seluruh dosen FIK Unissula yang telah memberi dan membagikan ilmunya,
semoga ilmu yang di berikan berkah dan bermanfaat. Terimakasih banyak Bapak
dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu tetap di hati.
Buat semua sahabat-sahabat saya Kukuh, Galuh, Vita, Ranti, Rika, Alisa, Dinda,
Elvinna, Dara dan Hanum terima kasih atas motivasinya dan supportnya.
Buat FIK-ku dan UNISSULA-ku yang selalu terlukis di hati dan kebanggaan
dimanapun berada
Buat teman sebimbingan semuanya, terima kasih juga atas kerja sama nya selama
bimbingan
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Puji syukur Allhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis telah diberi
kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun
sebagai syarat tugas akhir belajar dan syarat guna memperoleh derajat gelar
sarjana S1 Keperawatan pada program pendidikan S1 Universitas Islam Sultan
Agung Semarang yang berjudul, “Hubungan Pernikahan Dini Terhadap
Pengetahuan Managemen Laktasi Pada Ibu Menyusui Di Kelurahan Bandarharjo
Semarang.”
Berkenaan dengan penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan
ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan, arahan, dan
motivasi yang senantiasa diberikan selama ini,kepada :
1.

Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan
Agung Semarang.

2.

Iwan Ardian, SKM, M.Kep., Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas
Islam SultanAgung Semarang.

3.

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp. Kep.An Ketua Progam Studi S1
Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung
Semarang.

4.

Ns. Tutik Rahayu, M.Kep, Sp.Kep.Mat selaku Pembimbing I, yang senantiasa
memberikan ilmu, bimbingan, arahan, nasehat dan motivasi yang sangat
berharga dalam penyusunan proposal ini.
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5.

Ns. Hernandia Distinarista, M.Kep selaku Pembimbing II, yang senantiasa
memberikan ilmu, bimbingan, arahan, nasehat dan motivasi yang sangat
berharga dalam penyusunan proposal ini.

6.

Ns. Hj. Sri Wahyuni, M.Kep, Sp.Kep.Mat selaku penguji I, Ns. Tutik
Rahayu, M.Kep, Sp.Kep.Mat selaku Penguji II dan Ns. Hernandia
Distinarista, M.Kep selaku penguji III.

7.

Seluruh Dosen Pengajar dan Staf FIK UNISSULA yang telah memberikan
bekal ilmu dan pengetahuan serta bantuan kepada penulis.

8.

PLT Lurah Bandarharjo Bapak Nuryanto, SH, Staff Kelurahan Bandarharjo
dan Kader Pokja IV Ibu Listianah yang telah bersedia menjadi responden dan
sumber informasi selama penelitian berlangsung.

9.

Orang tua saya yang selalu mendukung, Bapak Abdul Rohman, Ibu Sutik dan
kakak saya Probo David yang telah memberikan do’a dan dukungan baik
moril maupun material selama menempuh kuliah.

10. Nugroho Kukuh M. yang telah memberikan motivasi, dukungan serta
semangat dan juga selalu sabar mendengar keluh kesah saya dalam
mengerjakan proposal.
11. Sahabat sahabat saya Galuh adityani, Vitha Cyntia, Tegar Dinda, Rika
Isdiarti, Siti Alisah, Ranti Kusuma, Elvinna, Dara Mentari, Hanum Alvira
serta sahabat – sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang
selalu senantiasa selalu memotivasi dan menyemangati dalam mengerjakan
proposal.
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12. Teman-teman seperjuangan bimbingan dengan saya pada Departemen
Maternitas
13. Teman-teman kost amanah Devi, Firda, Pratiwi, Meinar, Era yang telah
menyemangati dalam mengerjakan proposal.
14. Teman-teman angkatan S1 keperawatan angkatan 2016 yang telah berbagi
ilmu dan pengalamannya, yang saling membantu, mendukung, menyemangati
serta tidak lelah untuk berjuang bersama.
15. Semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu per satu, atas bantuan dan
kerjasama yang diberikan dalam penyusunan proposal ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari
kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun dari rekan-rekan semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 30 Januari 2020

Feni Anggraini
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