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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL  

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

 

                                        = diteliti 

 

                                             

                                        = Garis penghubung 

 

Gambar 3.1 : kerangka konseptual faktor – faktor yang mempengaruhi pemberian 

MP-ASI dini pada bayi usia 0 – 6 bulan di Noreh Sreseh Sampang  

 

Keterangan : 

 Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemberian MP-ASI dini 

pada bayi usia 0-6 bulan diantaranya pekerjaan ibu pendidikan ibu pengetahuan 

ibu budaya dan dukungan petugas. Makanan pengganti ASI (MP-ASI) merupakan 

proses transisi dari asupan yang berbasis susu menuju ke makanan yang semi  
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padat. Pengenalan dan pemberian MP-ASI harus dilakukan secara bertahap baik 

bentuk maupun jumlahnya, sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi/ anak. 

ASI hanya memenuhi kebutuhan gizi bayi sebanyak 60% pada bayi usia 6-12 

bulan. Sisanya harus dipenuhi dengan makanan lain yang cukup jumlahnya dan 

baik bagi gizinya. Oleh karena itu pada usia 6 bulan keatas bayi membutuhkan 

gizi tambahan yang berasal dari MP-ASI (Mufida at al, 2015).   

 Kerangka konsep akan membantu peneliti menghubungkan hasil penelit-

ian dengan teori, kerangka konsep menggambarkan hubungan variabel-variabel 

yang diteliti (Nursalam, 2012). 

 Secara konsep dalam penelitia ini, peneliti ingin menganalisis faktor-faktor 

yamg mempengaruhi pemberian MP-ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan. Variabel 

independenya yaitu faktor-faktor pekerjaan ibu, pendidikan, pengetahuan, budaya, 

dukungan petugas kesehatan, dan variabel dependen pemberian MP-ASI pada 

bayi usia 0-6 bulan. 

 

3.2  Hipotesis 

Tidak ada pengaruh pekerjaan ibu dengan dengan pemberian MP-ASI dini 

pada bayi usia 0-6 bulan di Posyadu Noreh Sreseh Sampang H0. Tidak ada 

pengaruh pendidikan ibu dengan pemebrian MP-ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan 

di Posyandu Noreh Sreseh Sampang. H0 Tidak ada pengeruh pengetahuan ibu 

dengan  pembierian MP- ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan di Posyandu Noreh 

Sreseh Sampang.H0. Tidak ada pengaruh budaya ibu dengan pemberian MP-ASI 

dini pada bayi usia 0-6 bulan di Posyandu Noreh Sampang.H0.Tidak ada 

pengaruh dukungan petugas dengan pemberian MP-ASI dini pada bayi usia 0-6 

bulan di Posyandu Noreh Sampang.  


