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ABSTRAK 

Pendahuluan: Menyusui merupakan  proses pemberian susu kepada bayi 

atau anak kecil dengan air susu ibu (ASI) dari payudara ibu secara efektif. 

Menyusui merupakan aktifitas yang bisa mendatangkan kebahagiaan tersendiri, 

yang memang menjadi kodrat untuk mendukung keberhasilan menyusui, ibu perlu 

mengetahui teknik menyusui yang baik dan benar. Tujuan: Tujuan dari literature 

review ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi menyusui terhadap 

perlekatan bayi pada ibu post partum. Metode: Desain penelitian yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur 

review. Hasil: Jurnal pertama menunjukkan bahwa penggunaan media BEST 

(Breastfeeding self efficacy treatment) dengan penggunaan media modul saja 

sama-sama meningkatkan perlekatan ibu-bayi selama proses menyusui tetapi 

tidak signifikan. Jurnal kedua menunjukan bahwa edukasi teknik menyusui 

berpengaruh terhadap efektivitas menyusui ibu postpartum tetapi kurang 

signifikan secara statistic. Jurnal ketiga menunjukan Perlekatan menyusui dengan 

kategori baik sebanyak 36,8%, sedangkan kategori tidak baik 63,2%. Hasil uji 

chi-scuare menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara edukasi menyusui 

dengan teknik menyusui dimana nilai α>0,05 (p=0.069). Jurnal keempat 

menunjukan bahwa perlekatan saat menyusui sebelum diberikan pendidikan 

kesehatan kategori kurang tepat sebanyak 21 responden (61.8%). sedangkan 

perlekatan saat menyusui sebelum diberikan pendidikan kesehatan kategori tepat 

sebanyak 30 responden (88.2%).Kesimpulan: hasil literature review ini 

menunjukan keefektifan edukasi menyusui terhadap perlekatan bayi pada ibu post 

partum. 

 

Kata Kunci : Edukasi Menyusui, Perlekatan Bayi, Post Partum 
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ABSTRACT 

Introduction: Breastfeeding is the process of giving milk to a baby or small child 

using breast milk (ASI) from the mother's breast effectively. Breastfeeding is an 

activity that can bring happiness in itself, which is natural to support the success 

of breastfeeding, mothers need to know proper and correct breastfeeding 

techniques. Purpose: The purpose of this literature review is to determine the 

effect of breastfeeding education on infant attachment to post partum mothers. 

Methods: The research design used in this study is qualitative research with a 

literature review approach. Results: The first journal shows that the use of BEST 

media (Breastfeeding self-efficacy treatment) with the use of module media alone 

increases mother-baby attachment during the breastfeeding process but it is not 

significant. The second journal shows that breastfeeding technique education has 

an effect on the effectiveness of breastfeeding in postpartum mothers but is less 

statistically significant. The third journal shows the attachment of breastfeeding 

with a good category of 36.8%, while the bad category is 63.2%. Chi-scuare test 

results showed that there was no relationship between breastfeeding education and 

breastfeeding technique where the value of α> 0.05 (p = 0.069). The fourth 

journal shows that the attachment when breastfeeding before being given health 

education is in the inappropriate category of 21 respondents (61.8%). whereas 

attachment when breastfeeding before being given health education in the right 

category was 30 respondents (88.2%) Conclusion: the results of this literature 

review show the effectiveness of breastfeeding education on infant attachment to 

post partum mothers. 

 

Keywords: Breastfeeding Education, Baby Attachment, Post Partum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Periode post partum merupakan masa pemulihan dan perubahan, waktu 

kembali dalam keadaan tidak hamil serta adaptasi terhadap anggota baru. Periode 

masa nifas dibedakan menjadi 3 periode: Immediate postpartum yaitu masa 24 

jam pertama pasca melahirkan, Early post partum yaitu minggu pertama setelah 

melahirkan, Late postpartum yaitu minggu kedua hingga minggu ke enam setelah 

melahirkan (Yulianti dan Mita dkk, 2014). 

Menyusui merupakan  proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil 

dengan air susu ibu (ASI) dari payudara ibu secara efektif. (Salman, 2013). 

Menyusui merupakan aktifitas yang bisa mendatangkan kebahagiaan tersendiri, 

yang memang menjadi kodrat untuk mendukung keberhasilan menyusui, ibu perlu 

mengetahui teknik menyusui yang baik dan benar (Nurkhasanah, 2011).  

Rekomendasi dari WHO dan UNICEF bahwa pemberian nutrisi yang optimal 

bagi bayi baru lahir yakni melalui strategi global pemberian ASI eksklusif selama 

enam bulan (WHO, 2017). Bertolak belakang dengan anjuran menyusui secara 

eksklusif, data hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia menunjukkan 

terjadinya penurunan angka cakupan ASI eksklusif dari 40,3% pada tahun 1997 

menjadi 39,5% pada tahun 2007. Pada tahun 2012, cakupan ASI eksklusif 

meningkat menjadi 42%, namun peningkatan ini masih jauh untuk memenuhi 

target Kementrian Kesehatan yaitu meningkatkan cakupan menjadi 80% pada 

tahun 2014 (Kemenkes RI, 2014). Cakupan ASI eksklusif untuk Provinsi DIY 
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tahun 2015 sebesar 71,6%, Kabupaten Sleman sebesar 81,62%, Kabupaten Bantul 

sebesar 75,06%, Kabupaten Kulon Progo sebesar 75,11%, Kabupaten Gunung 

Kidul sebesar 65,28%, dan Kota Yogyakarta sebesar 59,52% (Dinkes DIY, 2016).  

Penyebab gagalnya pemberian ASI eksklusif tidak hanya disebabkan oleh 

satu faktor saja melainkan banyak faktor yang memengaruhinya. Ibu menyusui 

biasanya tidak berhasil menyusui atau menghentikan menyusui lebih dini karena 

tidak mengetahui cara-cara yang sebenarnya sangat sederhana, seperti cara 

menaruh bayi pada payudara ketika menyusui, isapan yang mengakibatkan puting 

terasa nyeri dan masih banyak lagi masalah yang lain. Hal ini dapat menimbulkan 

gangguan dalam proses menyusui, sehingga pemberian ASI menjadi tidak 

adekuat. Pemberian ASI yang tidak adekuat dapat menyebabkan kekurangan 

nutrisi pada bayi dan bayi rentan terhadap penyakit yang pada akhirnya 

menyebabkan kematian bayi khususnya bayi baru lahir (BBL) (Rosita, 2009).  

Pendidikan kesehatan merupakan proses yang direncanakan dengan sadar 

untuk menciptakan peluang bagi individu-individu untuk senantiasa belajar 

memperbaiki kesadaran (literacy) serta meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan (life skills) demi kepentingan kesehatannya (Nursalam, 2008). 

Meskipun keterampilan menyusui dapat dikuasai secara alamiah pada setiap ibu, 

ibu harus tetap memahami teknik menyusui bayi yang baik dan benar. Seringkali 

kegagalan menyusui disebabkan karena salah dalam memosisikan dan meletakkan 

bayi. Putting ibu menjadi lecet sehingga ibu jadi segan menyusui, produksi ASI 

berkurang sehingga bayi menjadi malas menyusu (Suryoprajogo, 2009). 
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Maka dari itu setiap calon ibu ataupun ibu yang telah melahirkan perlu di 

berikan edukasi tentang cara menyusui yang baik dan benar. Seperti pada 

penelitian yang dilakukan oleh Seichtia enolia sefiyana (2016) menyatakan bahwa 

ibu yang mengalami masalah ketidakefektifan pemberian ASI setelah diberikan 

tindakan keperawatan tentang health education teknik menyusui, didapatkan 

bahwa pasien mampu menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menerapakan 

teknik menyusui yang benar sehingga tidak adanya bendungan ASI dan produksi 

ASI lancer. Hal ini sejalan dengan penelitian Annisa Munawarah (2018) yang 

menyatakan bahwa kemampuan ibu dalam pemberian ASI menjadi semakin 

membaik setelah mendapat edukasi teknik menyusui yang benar. 

 

B. TUJUAN 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui pengaruh edukasi teknik menyusui terhadap perlekatan bayi 

pada ibu post partum 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui keefektifan pemberian teknik edukasi menyusui pada 

ibu post partum 

b. Untuk mengidentifikasi perlekatan bayi pada ibu post partum setelah 

diberikan edukasi teknik menyusui 
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan literatur review. Tipe study yang direview adalah 

semua jenis penelitian yang terkait edukasi menyusui terhadap perlekatan bayi 

pada ibu post partum.  

Dengan kriteria inklusi sebagai berikut: 

1. Jurnal rnasional yang membahas tentang edukasi menyusui terhadap 

perlekatan bayi pada ibu post partum 

2. Rentang waktu penerbitan jurnal 2015-2020 

3. Full teks yang menggunakan bahasa Indonesia 

4. Subyek pada artikel adalah ibu post partum 

5. Original artikel penelitian, bukan hasil review 

6. Artikel penelitian yang berfokus pada keperawatan maternitas 

Kriteria eksklusi 

1. Artikel penelitian yang hanya tersedia dalam bentuk abstrak 

2. Subyek penelitian selain dari ibu melahirkan 

3. Artikel yang hasilnya bersumber dari hasil review penelitian  

Kemudian melakukan pencarian artikel dalam database jurnal penelitian, 

pencarian melalui internet dan tinjauan ulang artikel. Pencarian artikel dilakukan 

pada hari jum’at, 10 juli 2020 pada jam 14:20 WITA. Pencarian database 

menggunakan google scholar dengan kata kunci “edukasi menyusui, perlekatan, 
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dan post partum”. Dalam studi ini artikel yang digunakan dalam kurun waktu 5 

tahun terakhir. Selama pencarian jurnal ditemukan 916 jurnal yang terkait dengan 

kata kunci. Selama pencarian jurnal tidak ditemukan jurnal yang sama dengan 

seluruh variabel dalam artikel ini. Kemudian dilakukan skrining terhadap jurnal 

tersebut, berdasarkan kriteria dan yang masih ada hubungan dengan variable 

dalam artikel ini. Dari 916 jurnal dispesifikan lagi dalam 5 tahun terakhir dan di 

dapatkan 754 jurnal. Setelah dispesifikan ke 5 tahun terakhir kemudian hasil yang 

didapatkan dianalisa mana saja artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan dapat 

dijadikan sebagai artikel yang akan digunakan dengan mengacu pada artikel yang 

terkait dengan intervensi edukasi menyusui. Artikel yang ditemukan dibaca 

dengan cermat untuk melihat apakah artikel memenuhi kriteria inklusi penulis 

untuk dijadikan sebagai literatur dalam penulisan  literature review. Artikel yang 

masuk dalam kriteria inlklusi dianalisis, diekstraksi dan disintesis kemudian 

ditentukan evidancenya. Dari hasil ekstraksi dan analisis diharapkan akan 

ditemukan sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan 

intervensi keperawatan di rumah sakit ataupun tatanan komunitas.  

Berikut merupakan intisari yang diambil dari penelitian: judul penelitian, 

nama peneliti, tahun publikasi, metode, jumlah sampel, hasil dan kesimpulan 

penelitian lengkap dengan nilai signifikansinya. Intisari yang diambil kemudian 

dimasukkan ke dalam sebuah tabel agar hasil ekstraksi mudah dibaca. Setelah 

dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi didapatkan 4 artikel, 4 

artikel tersebut kemudian dianalisis. Di bawah ini merupakan 4 daftar artikel yang 

di ekstraksi dalam bentuk tabel: 
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Penelusuran menggunakan google scholar 

Dilakukan pencarian sesuai kata 

kunci 

 

Dispesifikan dalam 5 tahun terakhir 

(2015-2020) 

 

Hasil dengan criteria Inklusi  

Hasil artikel Literature untuk 

dianalisis 

 

Tabel 1. Artikel Berdasarkan Kriteria 

Inklusi dan Ekslusi 

 

 

Gambar 1. Media pencarian artikel 

 

916 hasil 

4 hasil 

104 hasil 

754 hasil 
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Tabel 2. Sinstesis/Ekstraksi Data Hasil Penelitian 

Peneliti Dan 

Tahun 

Tujuan Penelitian Metode Penelitian Jumlah 

Responden/Sampel 

Tempat 

Penelitian 

Hasil 

Andesma 

Saputra, Ariani 

Arista Putri 

Pertiwi dan 

Wenny 

Artanty 

Nisman 

(2019) 

untuk Mengetahui 

pengaruh 

breastfeeding self 

efficacy treatment 

(BEST) terhadap 

perlekatan dan 

respon ibu-bayi 

selama proses 

menyusui  

penelitian ini adalah 

penelitian 

eksperimental (quasi 

eksperimen) dengan 

menggunakan 

rancangan post only 

control group design. 

43 ibu menyusui 

yang dibagi 2 

kelompok yaitu 21 

responden kelompok 

intervensi dan 22 

responden kelompok 

kontrol  

di Puskesmas 

Ngampilan 

dan 

Wirobrajan 

Yogyakarta. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 

peningkatan skor perlekatan dan respon ibu 

menyusui pada kelompok intervensi yang 

mendapat BEST lebih tinggi dibandingkan 

dengan ke lompok kontrol. Secara statistik 

BEST tidak ada pengaruh secara signifikan 

pada perlekatan dan respon ibu menyusui 

setelah intervensi baik pada kelompok 

intervensi dan kelompok control. Hasil 

analisis uji mann whitney pada skor LATCH 

dan MBA pada post test 1 dan post test 2 di 

kedua kelompok. Selisih skor LATCH pada 

post test 1 dan post test 2 menghasilkan nilai 

p = 0,831 ( p > 0,05). Sedangkan selisih skor 

MBA pada post test 1 dan post test 2 

menghasilkan nilai p = 0,978 ( p > 0,05). Hal 

ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang 

signifikan baik pada kelompok intervensi 

maupun kelompok kontrol setelah diberikan 

BEST. 

Miftahul 

jannah 

(2018) 

untuk mengetahui 

pengaruh support 

edukasi teknik 

menyusui yang  

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian kuantitatif 

dengan metode pre 

15 orang di Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Batua. 

Hasil penelitian inin menunjukan bahwa 

sebelum diberikan edukasi teknik  menyusui 

terhadap efektivitas menyusui ibu postpartum, 

terdapat  11 orang (73%) yang efektif  
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benar terhadap 

efektivitas 

menyusui ibu 

postpartum 

 

experimen design 

dengan pendekatan 

one group pre-post 

test design 

menyusui dan setelah diberikan edukasi 

teknik menyusui terdapat sebanyak 14 orang 

(93.3%) ibu postpartum yang menyusui 

efektif. Nilai rata-rata pre-test yaitu sebesar 

7.4 dengan SD sebesar 1.352 dan pada nilai 

rata-rata post-test meningkat menjadi 11.267 

dengan SD sebesar 1.709. Pada hasil juga 

didapatkan nilai signifikansi lebih kecil dari 

α=0.05 yaitu sebesar p=0.001 yang berarti 

hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada perbedaan antara hasil efektivitas 

menyusui pre-test dan post-test yang 

dilakukan pada ibu postpartum. aspek dari 

karakteristik efektivitas menyusui yang paling 

banyak tidak terpenuhi pada seluruh 

responden sebelum diberikan edukasi teknik 

menyusui adalah perlekatan / lacth on yang 

baik dan benar yaitu sebanyak 14 responden. 

Sedangkan setelah pemberian edukasi dapat 

dilihat bahwa terjadi peningkatan yang sangat 

signifikan dengan jumlah responden yang 

efektif menyusui pada aspek lacht on 

sebanyak 12 orang.  

Dwi wahyuni 

wulandari 

(2017) 

untuk mengetahui 

hubungan edukasi 

menyusui saat 

hamil, teknik 

menyusui ibu dan 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

observasional 

dengan 

155 ibu post partum di RSIA 

pertiwi 

makasar 

Hasil penelitian menunjukan bahwa yang 

mendapatkan edukasi menyusui saat hamil 

ada sebanyak 48,4%, sedangkan yang tidak 

mendapatkan edukasi 51,6%. Produksi asi 

cukup sebanyak 35,7% dan yang tidak cukup 
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produksi ASI ibu 

nifas 

menggunakan 

purposive sampling 

64,3%. Posisi menyusui dengan kategori baik 

sebanyak 44,5%, sedangkan kategori tidak 

baik 55,5%. Perlekatan menyusui dengan 

kategori baik sebanyak 36,8%, sedangkan 

kategori tidak baik 63,2%. Hasil uji chi-

scuare menunjukan bahwa tidak ada 

hubungan antara edukasi menyusui dengan 

teknik menyusui dimana nilai α>0,05 

(p=0.069). Dan juga Hasil uji chi-scuare 

menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara 

edukasi menyusui dengan posisi menyusui ibu 

nifas dimana nilai α>0,05 (p=0.056). 

Nurul Laili 

Azmi , Lala 

Budi Fitriana 

Dan Anita 

Liliana 

(2016)  

Untuk mengetahui 

pengaruh 

pendidikan 

kesehatan terhadap 

posisi dan 

perlekatan saat 

menyusui pada ibu 

post partum 

primipara  

Quasy esperiment 

dengan rancangan 

one group pretest-

postest without 

control group 

34 responden Di RSUD 

panembahan 

senopati 

bantul 

Hasil analisis posisi saat menyusui sebelum 

diberikan pendidikan kesehatan kategori 

kurang tepat sebanyak 29 responden (85.3%), 

sedangkan perlekatan saat menyusui sebelum 

diberikan pendidikan kesehatan kategori 

kurang tepat sebanyak 21 responden (61.8%). 

Posisi saat menyusui setelah diberikan 

pendidikan kesehatan kategori tepat sebanyak 

29 responden (85.3%), sedangkan perlekatan 

saat menyusui sebelum diberikan pendidikan 

kesehatan kategori tepat sebanyak 30 

responden (88.2%). Berdasarkan hasil uji Mc 

Neamar diketahui nilai p Value sebesar 0.000. 
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BAB III 

HASIL 

Dari ke keempat jurnal yang di dapat memiliki beberapa perbedaan dan 

pesamaan contohnya seperti tempat. Keempat jurnal ini melakukan penelitian di 

tempat yang berbeda, jurnal pertama di Puskesmas Ngampilan dan Wirobrajan 

Yogyakarta, jurnal kedua di Wilayah Kerja Puskesmas Batua, jurnal ketiga di 

RSIA pertiwi makasar, dan jurnal keempat Di RSUD panembahan senopati 

bantul. Untuk sampel, setiap jurnal memiliki jumlaah sampel yang berbeda seperti 

pada jurnal pertama memiliki jumlah sampel 43 ibu menyusui yang dibagi 2 

kelompok yaitu 21 responden kelompok intervensi dan 22 responden kelompok 

kontrol, jurnal kedua memiliki jumlah sampel 15 orang, jurnal ketiga memiliki 

jumlah sampel 155 ibu post partum dan jurnal keempat memiliki jumlah sampel 

34 responden. Metode penelitian yang di gunakan juga memiliki perbedaan dan 

persamaan untuk jurnal yang pertama itu menggunakan metode penelitian 

eksperimental (quasi eksperimen) begitu juga dengan jurnal keempat 

menggunakan metode yang sama, jurnal kedua mengunakan metode pre 

experimen, dan jurnal ketiga menggunakan metode penelitian observasional.  

Hasil dari jurnal pertama menunjukkan adanya peningkatan skor perlekatan 

dan respon ibu menyusui pada kelompok intervensi yang mendapat BEST lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Secara statistik BEST tidak ada 

pengaruh secara signifikan pada perlekatan dan respon ibu menyusui setelah 

intervensi baik pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Hasil analisis uji 

mann whitney pada skor LATCH dan MBA pada post test 1 dan post test 2 di 
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kedua kelompok. Selisih skor LATCH pada post test 1 dan post test 2 

menghasilkan nilai p = 0,831 ( p > 0,05). Sedangkan selisih skor MBA pada post 

test 1 dan post test 2 menghasilkan nilai p = 0,978 ( p > 0,05). Hal ini 

menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan baik pada kelompok intervensi 

maupun kelompok kontrol setelah diberikan BEST (Adesma Saputra, Ariani 

Arista Putri Pertiwi, 2019)  

Hasil dari jurnal kedua menunjukan bahwa sebelum diberikan edukasi teknik  

menyusui terhadap efektivitas menyusui ibu postpartum, terdapat  11 orang (73%) 

yang efektif  menyusui dan setelah diberikan edukasi teknik menyusui terdapat 

sebanyak 14 orang (93.3%) ibu postpartum yang menyusui efektif. Nilai rata-rata 

pre-test yaitu sebesar 7.4 dengan SD sebesar 1.352 dan pada nilai rata-rata post-

test meningkat menjadi 11.267 dengan SD sebesar 1.709. Pada hasil juga 

didapatkan nilai signifikansi lebih kecil dari α=0.05 yaitu sebesar p=0.001 yang 

berarti hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara 

hasil efektivitas menyusui pre-test dan post-test yang dilakukan pada ibu 

postpartum. aspek dari karakteristik efektivitas menyusui yang paling banyak 

tidak terpenuhi pada seluruh responden sebelum diberikan edukasi teknik 

menyusui adalah perlekatan / lacth on yang baik dan benar yaitu sebanyak 14 

responden. Sedangkan setelah pemberian edukasi dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan yang sangat signifikan dengan jumlah responden yang efektif 

menyusui pada aspek lacht on sebanyak 12 orang.(Miftahul Jannah, 2018) 

Hasil dari jurnal ketiga menunjukan bahwa yang mendapatkan edukasi 

menyusui saat hamil ada sebanyak 48,4%, sedangkan yang tidak mendapatkan 
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edukasi 51,6%. Produksi asi cukup sebanyak 35,7% dan yang tidak cukup 64,3%. 

Posisi menyusui dengan kategori baik sebanyak 44,5%, sedangkan kategori tidak 

baik 55,5%. Perlekatan menyusui dengan kategori baik sebanyak 36,8%, 

sedangkan kategori tidak baik 63,2%. Hasil uji chi-scuare menunjukan bahwa 

tidak ada hubungan antara edukasi menyusui dengan teknik menyusui dimana 

nilai α>0,05 (p=0.069). Dan juga Hasil uji chi-scuare menunjukan bahwa tidak 

ada hubungan antara edukasi menyusui dengan posisi menyusui ibu nifas dimana 

nilai α>0,05 (p=0.056).. (Dwi Wahyuni Wulandari, 2017) 

Hasil dari jurnal keempat pada analisis posisi saat menyusui sebelum 

diberikan pendidikan kesehatan kategori kurang tepat sebanyak 29 responden 

(85.3%), sedangkan perlekatan saat menyusui sebelum diberikan pendidikan 

kesehatan kategori kurang tepat sebanyak 21 responden (61.8%). Posisi saat 

menyusui setelah diberikan pendidikan kesehatan kategori tepat sebanyak 29 

responden (85.3%), sedangkan perlekatan saat menyusui sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan kategori tepat sebanyak 30 responden (88.2%). Berdasarkan 

hasil uji Mc Neamar diketahui nilai p Value sebesar 0.000. sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan kategori tepat sebanyak 30 responden (88.2%). Berdasarkan 

hasil uji Mc Neamar diketahui nilai p Value sebesar 0.000. (Nurul Laili Azmi, 

Lala Budi Fitriana, D. A. L. 2016) 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang 

seimbang dan sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan bayi. ASI sebagai makanan 

tunggal akan cukup memenuhi kebutuhan tumbuh kembang bayi normal sampai 

usia enam bulan (Roesli, 2009).  

ASI merupakan cairan kehidupan terbaik yang sangat dibutuhkan oleh bayi. 

ASI mengandung berbagai zat yang sangat penting untuk tumbuh kembang bayi 

dan sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun demikian, tidak semua ibu mau 

menyusui bayinya karena berbagai alasan, misalnya takut gemuk, sibuk, dan 

sebagainya (Maritalia, 2012 dalam Ina Kuswanti, H. malo. 2015). 

Menurut penelitian Nur’faizah (2016) menjelaskan bahwa salah satu faktor 

penghalang ibu menyusui dengan baik adalah kurangnya pengetahuan pada ibu. 

Selain itu ibu juga kurang memahami teknik menyusui yang benar yang 

menyebabkan ibu akhirnya memberikan makanan prelaktal pada bayi. Pemberian 

ASI pada bayi sangatlah penting dan tidak dapat digantingkan dengan makanan 

lain. Pentingnya pendidikan kesehatan bagi ibu dapat meningkatkan pengetahuan 

pada ibu menyusui yang benar, dan mencegah gangguan menyusui seperti ASI 

kurang, puting susu lecet dan mastitis. 

Pengetahuan ibu yang baik akan berpeluang meningkatkan pemberian ASI 

eksklusif. Pengetahuan ibu tentang pentingnya menyusui akan meningkat bila 

selama kehamilan dan proses persalinan mendapatkan informasi dan dukungan 
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yang adekuat.hal ini sesuai dengan pendapat Depkes RI (2008), bahwa beberapa 

faktor yang mempengaruhi dalam pemberian ASI diantaranya yaitu pengetahuan 

dan pendidikan ibu, pengalaman dan sikap ibu, sosial budaya. 

Hal ini sesuai dengan hasil dari jurnal kedua yang menunjukan bahwa sebelum 

diberikan edukasi teknik  menyusui terhadap efektivitas menyusui ibu postpartum, 

terdapat  11 orang (73%) yang efektif  menyusui dan setelah diberikan edukasi 

teknik menyusui terdapat sebanyak 14 orang (93.3%) ibu postpartum yang 

menyusui efektif. Ini menunjukan bahwa ada peningkatan dalam proses menyusui 

setelah diberikan edukasi.(Miftahul Jannah, 2018) 

Begitupun dengan hasil penelitian penelitian Futri (2010) dalam Ina Kuswanti, 

H. malo. (2015). Hasil penelitian dari Futri tersebut menunjukkan bahwa setelah 

diberikan pendidikan kesehatan tentang teknik menyususi pada ibu-ibu menyususi 

mayoritas teknik menyusui dalam kategori cukup sebanyak 35 orang (83,3%) dari 

42 orang responden ibu-ibu menyusui. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati (2013) yang menunjukkan bahwa 

konseling laktasi dapat meningkatkan pengetahuan ibu tentang menyusui 

dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faridah 

(2017) bahwa terdapat perbedaan pengetahuan ibu menyusui tentang teknik 

menyusui yang benar sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan.Responden 

yang digunakan pada penelitian tersebut sebagian besar merupakan ibu primipara 

yang belum memiliki pengalaman dalam menyusui. Dengan diberi penyuluhan, 
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pengetahuan ibu dapat meningkat secara signifikan dan ibu termotivasi untuk 

mempraktekkan. Trisiyah (2014) juga mengungkapkan bahwa konseling teknik 

menyusui yang benar berpengaruh terhadap perilaku menyusui ibu pada post 

partum hari ke 1-14. 

Kurangnya pengetahuan ibu tentang teknik menyusui ini, menyebabkan 

timbul masalah seperti ketidakmampuan ibu tentang cara perlekatan yang benar, 

sehingga masalah yang banyak dialami oleh ibu-ibu dalam penelitian ini adalah 

puting lecet, ASI yang keluar hanya sedikit dan bayi rewel. Agar proses menyusui 

berjalan dengan lancar, maka seorang ibu harus mempunyai keterampilan 

menyusui agar ASI dapat mengalir dari payudara ibu ke bayi secara efektif. 

Keterampilan menyusui yang baik meliputi posisi menyusui dan perlekatan bayi 

pada payudara yang tepat (IDAI, 2008). Hal ini sesuai dengan penelitian Sari 

(2013), menyatakan perlekatan yang tepat hanya dapat dilakukan jika posisi juga 

sudah tepat. Jadi kunci keberhasilan perlekatan bayi adalah jika posisi badan bayi 

dan badan ibu sudah sesuai dimana seluruh badan bayi mengahdap ke badan ibu. 

Karena posisi dan perlekatan bayi yang tepat akan memfasilitasi perangsangan 

otot-otot disekitar payudara yang berpotensi untuk menimbulkan kontraksi otot 

polos dan sel-sel alveoli pada payudara yang berfungsi untuk memproduksi ASI 

sekaligus memeras ASI keluar, sehingga yang keluar akan banyak. Hasil ini 

sejalan dengan penelitian Pertiwi (2012) yang memperoleh hasil bahwa ada 

hubungan antara frekuensi menyusui dengan kelancaran ASI. Begitupun dengan 

hasil penelitian Bintang dkk (2011) yang berjudul ”Gambaran Keefektifan Proses 
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Menyusui di Klinik Bersalin Mariani ” yang mengatakan bahwa posisi dan 

perlekatan bayi memiliki pengaruh terhadap proses menyusui yang efektif. 

Tanda-tanda pelekatan yang benar, antara lain tampak areola masuk sebanyak 

mungkin. Areola bagian atas lebih banyak terlihat, mulut terbuka lebar, bibir atas 

dan bawah terputar keluar, dagu bayi menempel pada payudara (Muliawati, 2011 

dalam Setyowati, S. A. 2015). Dari hasil penelitian Siti Muliawati (2011) 

dikategorikan baik hanya 2 responden (5 %) dan cukup hanya 15 responden (14 

%) karena sebagian ibu sebelumnya sudah mendapatkan informasi tentang teknik 

menyusui pada saat sebelum melahirkan. Dari 6 reponden di Desa jabontegal 

sebagian besar dapat melakukan perlekatan yang benar. 

Dari penelitian Miftahul Jannah, 2018 menunjukan bahwa aspek dari 

karakteristik efektivitas menyusui yang paling banyak tidak terpenuhi pada 

seluruh responden sebelum diberikan edukasi teknik menyusui adalah perlekatan / 

lacth on yang baik dan benar yaitu sebanyak 14 responden. Sedangkan setelah 

pemberian edukasi dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan 

dengan jumlah responden yang efektif menyusui pada aspek lacht on sebanyak 12 

orang. 

Begitupun dengan penelitian Nurul Laili Azmi, Lala Budi Fitriana, D. A. L. 

2016 menyatakan bahwa sebagian besar responden menunjukkan perlekatan yang 

kurang tepat saat menyusui sebelum diberikan pendidikan kesehatan sebanyak 21 

responden (61.8%).diketahui bahwa sebagian besar responden menunjukkan 
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perlekatan yang tepat saat menyusui setelah diberikan pendidikan kesehatan 

sebanyak 30 responden (88.2%) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pemberian edukasi teknik menyusui sangat efektif untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan ibu dalam menyusui bayinya dengan benar  

2. Pemberian edukasi teknik menyusui pada ibu post partum dapat 

meningkatkan pemahaman ibu dalam melakukan perlekatan bayi dengan 

tepat  

3. Saran  

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi serta dapat 

menambah kepustakaan dan wawasan di Politeknik Kesehatan Kendari 

Jurusan D-III Keperawatan.Diharapkan dapat menjadi bahan ajar 

keperawatan Maternitas. 

2. Bagi ibu menyusui 

Untuk tidak malu bertanya tentang bagaimana cara menyusui yang 

baik dan benar serta tidak mudah cemas dan panik ketika bayinya 

menangis dan tidak mau menyusu 

3. Peneliti selanjutnya 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

acuan agar intansi pelayanan kesehatan mengadakan penyuluhan 

edukasi teknik menyusui terhadap ibu postpartum. 
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b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan edukasi yang lebih 

kompleks mengenai ASI dan menyusui sehingga efektivitas dapat 

lebih maksimal tercapai. 

c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan memberikan edukasi pada masa prenatal. 
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Lampiran 1. Surat keterangan bebas administrasi 
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Lampiran 2. Surat keterangan bebasa pustaka 

 


