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LITERTUR REVIEW: PENGARUH EDUKASI TEHNIK MENYUSUI      

PADA IBU POST PARTUM 

Kharisma Sunardi  

Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kendari, Indoensia 

Email : kharismasunardi96@gmail.com 

ABSTRAK 

Pendahuluan:.Informasi tentang teknik menyusui yang baik dan benar harus diberikan 

pada masa kehamilan dan nifas, seperti beberapa hasil penelitian bahwa Breastfeding 

education efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap serta kepuasan dalam 

menyusui pada kehamilan dengan usia 20-36 minggu. Selain itu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Glaser, Roberts, Grosskopf, & Basch, (2015) mengungkapkan bahwa 

intervensi pemberian pengetahuan tentang ASI secara dini akan meningkatkan sikap 

positif dan pengetahuan tentang ASI.Tujuan: Tujuan dari literatur review adalah 

untuk mengetahui pengaruh edukasi tehnik menyusui pada ibu post partum melalui 

studi literature review . Metodologi:  pencarian artikel menggunakan Google scholar 

untuk menemukan artikel sesuai kriteria inklusi dan eksklusi kemudian dilakukan 

review. Hasil: berdasarkan 4 hasil penelitian yang didapatkanbahwa pengaruh edukasi 

tehnik menyusui pada ibu post partumsangat bermanfaat bagi ibu post partum sehingga 

dapat mengurangi kesalahan dalam menyusui atau lecet pada payudara ibu 

.Kesimpulan: Hasil literature review ini Menunjukan bahwa Ibu post partum terutama  

primipara kurang mengetahui tentang teknik menyusui ,memberikan edukasi menyusui 

kepada Ibu postpartum sangat bermanfaat sehingga Ibu mengetahui ciri bayi puas 

menyusui dan posisi menyusui yang baik dan benar sehingga tidak menyebabkan lecet 

pada payudara ibu. Petugas kesehatan tidak hanya fokus kepada pengetahuan saja 

tetapi harus memberikan informasi berupa penyebaran poster,leaflet ataupun media 

penyuluhan lainnya. 

 

Kata Kunci: EdukasiTehnik menyusui,Tehnik menyusui,Post  partum 
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LITERATURE REVIEW: THE EFFECT OF BREASTFEEDING TECHNIQUES 

IN POST PARTUM MOM  

Kharisma Sunardi 

Department of Nursing, Poltekkes Kemenkes Kendari, Indonesia 

Email: kharismasunardi96@gmail.com 

ABSTRACT 

Preliminary: Information about proper and correct breastfeeding techniques must be 

provided during pregnancy and the puerperium, such as some research results that 

breastfeding education is effective in increasing knowledge and attitudes and 

satisfaction in breastfeeding in pregnancies aged 20-36 weeks . In addition, research 

conducted by Glaser, Roberts, Grosskopf, & Basch, (2015) revealed that early 

breastfeeding knowledge interventions will increase positive attitudes and knowledge 

about breastfeeding. Purpose: The purpose of the literature review is to determine the 

educational effect of breastfeeding techniques. in post partum mothers through a 

literature review study. Methodology: article search using Google scholar to find 

articles according to inclusion and exclusion criteria and then doing a review. Results: 

based on 4 research results, it was found that the effect of breastfeeding technique 

education on post partum mothers is very beneficial for post partum mothers so that it 

can reduce breastfeeding errors or abrasions on the mother's breast. Conclusion: The 

results of this review literature show that post partum mothers, especially primiparous 

Regarding breastfeeding techniques, providing breastfeeding education to postpartum 

mothers is very useful so that the mother knows the characteristics of the baby being 

satisfied with breastfeeding and a good and correct breastfeeding position so that it 

does not cause blisters on the mother's breast. Health workers do not only focus on 

knowledge but must provide information in the form of distributing posters, leaflets or 

other extension media. 

 

Keywords: breastfeeding technique education, breastfeeding technique, post 

partum 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Informasi tentang teknik menyusui yang baik dan benar harus diberikan 

pada masa kehamilan dan nifas, seperti beberapa hasil penelitian bahwa 

Breastfeding education efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap 

serta kepuasan dalam menyusui pada kehamilan dengan usia 20-36 minggu 

(Indriyani, 2013). Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Glaser, 

Roberts, Grosskopf, & Basch, (2015) mengungkapkan bahwa intervensi 

pemberian pengetahuan tentang ASI secara dini akan meningkatkan sikap 

positif dan pengetahuan tentang ASI. 

Mulai dari ASI yang tidak keluar dengan lancar, puting payudara luka, 

hingga bayi yang rewel karena belum bisa menyusu dengan benar. Kesulitan 

menyusui biasanya terjadi ketika ibu baru melahirkan anak pertama. Karena 

merupakan pengalaman baru, biasanya ibu juga masih canggung dalam 

menggendong bayi, atau bahkan mudah panik jika bayi  menangis keras karena 

sesuatu hal. Sebaliknya bayi baru lahir harus belajar cara menyusui yang benar 

(Bahiyatun, 2009). 

Menyusui merupakan proses alami, hampir semua ibu dapat menyusui 

bayi nya tanpa bantuan dari Orang lain, namun kenyataanya tidak semua ibu 

dapat menyusui dengan teknik yang benar (Rinata, dkk 2016). Air Susu Ibu 
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(ASI) sangatlah penting untuk perkembangan, kesehatan serta imunitas bayi. 

Oleh sebab itu, pemberian ASI dini merupakan komponen yang penting dalam 

kelangsungan hidup bayi. ASI mengandung protein, lemak, gula, dan kalsium 

dengan kadar yang tepat. Dalam ASI  terdapat zat-zat yang disebut antibodi 

yang dapat melindungi bayi dari serangan penyakit selama ibu menyusuinya 

dan beberapa waktu sesudah itu (Prasetyono, 2009). Menurut Kristiyansari 

(2009), bahwa memberikan ASI pada bayi sesering mungkin yaitu menyusui 

bayi secara tidak dijadwal (on demand ), karena bayi akan menentukan sendiri 

kebutuhannya. Ibu harus menyusui bayinya bila bayi menangis bukan karena 

sebab lain ( kencing dan lainlain) atau ibu sudah merasa perlu menyusui 

bayinya. 

Bayi yang sehat dapat mengosongkan satu payudara sekitar 5-7 menit 

dan ASI dalam lambung bayi akan kosong dalam waktu 2 jam. WHO dan 

UNICEF merekomendasikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Menyusui baiknya 

dilakukan sesegera mungkin setelah ibu melahirkan bayinya. Bayi dan ibu yang 

melakukan proses menyusui dalam 1 jam pertama setelah melahirkan memiliki 

keberhasilan yang lebih besar dari pada mereka yang menundanya (Proverawati 

dan Rahmawati, 2010).  

Cara menyusui yang benar dan tepat dapat dipengaruhi oleh paritas, 

usia, status maupun pekerjaan ibu, masalah payudara, usia gestasi,   dan   berat   

badan   lahir.   Paritas sangat mempengaruhi  pengalaman ibu dalam  

keterampilan  pemberian  ASI. Dengan memiliki pengalaman menyusui 
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sebelumnya maka akan sangat menunjang keterampilan menyusui yang 

sekarang dengan kegagalan menyusui dimasa lalu akan sangat mempengaruhi 

ibu untuk menjadi yang lebih baik. Kegagalan dalam proses menyusui sering 

disebabkan oleh karena munculnya beberapa masalah, baik masalah pada ibu 

maupun pada bayi. Masalah yang   sering terjadi pada ibu ketika sedang 

menyusui adalah puting susu ibu yang lecet , payudara bengkak, dan mastitis 

serta berat badan bayi tidak naik sehingga menurunkan motivasi ibu untuk 

memberikan ASI eksklusif,  dikarenakan posisi dan camenyusui ibu yang salah. 

Bayi hanya menghisap  pada  puting  karena  sebagian besar areola tidak masuk 

kedalam mulut bayi( Rinata & Iflaha 2016). 

Tehnik menyusui yang benar ialah bayi menghisap secara naluriah akan 

tetapi pada awalnya mungkin dia mengalami kesulitan menemukan putting 

ibunya. Cara menolong yang paling mudah adalah dengan menempelkan 

pipinya ke payudara. Kemudian masukkan putting ke mulut bayi. Pastikan bayi 

menghisap seluruh area gelap dari payudara (areola) dan bukan hanya 

putingnya saja. Ibu dapat aliran air susu dengan cara menekannekan areola. 

menghentikan hisapan, masukkan sebuah jari disudut mulutnya atau dorong 

dagunya ke bawah perlahan-lahan dengan ibu jari dan jari telunjuk. Biasanya 

bayi berhenti menghisap lalu melepaskan putting setelah merasa kenyang 

(Kristiyanasari, 2017). 

Data dari Badan Kesehatan Dunia World Health Organization (WHO) 

tahun 2016 masih menunjukkon rata-rata angka pemberian ASI eksklusif di 
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dunia baru berkisar 38 persen. Di Indonesia meskipun sejumlah besar 

perempuan (96%) menyusui anak mereka dalam kehidupan mereka, hanya 42% 

dari bayi yang berusia di bawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Pada 

saat anak-anak mendekati ulang tahunnya yang ke dua, hanya 55% yang masih 

diberi ASI.  

Kementerian Kesehatan RI tahun 2017 mencatat, hanya 35 persen ibu 

menyusui di Indonesia yang  memberikan ASI eksklusif pada bayi, angka 

tersebut masih jauh dari rekomendasi WHO sebesar 50 persen. Persentase 

pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Indonesia pada tahun 2013 

yaitu sebesar 54.3%. dan meningkat tahun 2015 yaitu sebesar 55.3%, 

selanjutnyo mengalami penurunan pada  tahun 2017 yang hanya mencapai 

35.73%.  

Sementara data bayi baru Iahir yang mendapat IMD (inisiasi menyusui 

dini) di Indonesia menurut Kementrian Kesehatan RI tahun 2017 terdapat 

51,32% untuk yang mendapat IMD kurang dari 1 jam dan terdapat 6,65% data 

bayi baru Iahir yang mendapat IMD.  

Angka pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Sulawesi 

Tenggara cenderung fluktuatif, peningkatan signifikan dilaporkan pada tahun 

2015 dengan cakupan 54,15 %, atau naik sebesar 21,25 % dari tahun 

sebelumnya, namun di tahun 2016 kembali turun menjadi 46,63%. Capaian 

yang fluktuatif mengindikasikan belum bakunya program peningkatan cakupan 

ASI Ekslusif yang dilakukan oleh program teknis terkait (Dinkes Sultra, 2017). 
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Berdasarkan urian diatas,peneliti tertarik untuk menyajikan studi kasus 

“Berdasarkan urian diatas,peneliti tertarik untuk menyajikan studi kasus 

“Penerapan Edukasi Menyusui Terhadap Status Menyusui Pada Ibu Post 

Partum”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada studi kasus ini adalah :  Penerapan edukasi 

menyusui pada ibu  post partum. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh edukasi tehnik menyusui pada ibu post partum. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengetahuan tehnik menyusui pada ibu post 

partum. 

b. Mengidentifikasi pengaruh edukasi tehnik menyusui pada ibu post 

partum. 
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D. Manfaat Penelitian 

Studi kasus ini diharapkan memberikan manfaat bagi: 

1. Penulis  

Untuk menambah pengetahuan penulis tentang cara mengaplikasikan 

tehnik menyusui dengan cara memberikan edukasi kepada ibu post partum. 

2. Bagi Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Keperawatan 

Menambah keluasan ilmu dan teknologi terapan bidang keperawatan 

dalam penerapan edukasi menyusui pada ibu post partum. 

3. Bagi Institusi  

Dapat mnjadi bahan bacaan ilmiah ,sebagai kerangka perbandingan 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan keperawatan , serta menjadi sumber 

informasi bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut. 

4. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman dalam  

menyusun literature review tentang pengaruh edukasi tehnik menyusui pada 

ibu post partum. 
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

A. Strategi Pencarian Literatur 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan pendekatan literature review. Tipe study 

yang direview adalah semua jenis penelitian yang merupakapengaruh 

edukasi tehnik menyusui pada ibu post partum. Populasi yang ditentukan 

dalam penelitian ini adalah ibu post partum. 

Kata kunci sesuai MESH (Medical Subject Heading) tiap variabel yang 

telah dipilih yaitu “edukasi tehnik menyusui” “tehnik menyusui” dan “post 

partum”. Penelusuran menggunakan Google Scholar dengan membuka 

https://scholar.google.co.id/. 

 

B. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

1. Kriteria Inklusi 

a. Literatur yang dimuat dalam jurnal terakreditasi 

b. Literatur yang terbit pada tahun 2015-2020 

c. Literatur menggunakan konsep / variabel edukasi tehnik menyusui 

d. Objek penelitian pada literatur adalah ibu post partum 

 

https://scholar.google.co.id/
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2. Kriteria Eksklusi 

Kriteria Eksklusi penelitian ini adalah ibu post partum yang sudah 

mengetahui tehnik menyusui. 

 

C. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas 

Pencarian dilakukan dengan memasukkan semua kata pada judul 

literatur review didapatkan 1.820 hasil, kemudian dispesifikkan   

menuliskan  kata kunci sesuai MESH (Medical Subject Heading) tiap 

variabel yang telah dipilih yaitu edukasi tehnik menyusui” “tehnik 

menyusui” dan “post partum”.  hasil pencarian diperoleh hasil, 131 

kemudian diklasifikasikan kembali dalam 5 tahun terakhir didapatkan 45 

hasil. 

Artikel yang telah ditemukan dibaca dan dicermati untuk melihat 

apakah artikel tersebut dapat memenuhi kriteria inklusi penulis untuk 

dijadikan sebagai literatur dalam penulisan literature review.Setelah artikel 

yang masuk dalam kriteria inklusi dianalisa, diperoleh hasil 19 artikel yang 

sesuai dengan kriteria inklusi. Pencarian berbatas yang diakses melalui 

fulltext dalam format pdf. Artikel yang masuk dalam kriteria inklusi 

dianalisis, diekstraksi dan disintesis kemudian ditentukan evidancenya, 

diperoleh 4 artikel yang difokuskan pada penelitian dengan Pre Experiment 

Design. Dari hasil ekstraksi dan analisis diharapkan akan ditemukan sebuah 
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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, instrument penelitian, 

jumlah sampel, intervensi, 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 didapatkan 4 

artikel, 4 artikel tersebut kemudian dianalisis. Berikut ini merupakan 4 

daftar artikel yang diekstraksi dalam bentuk tabel : 
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Penelusuran menggunakan Google Scholar 

Memasukkan semua kata yang ada dalam jurnal 

 

Dispesifikkan menggunakan kata kunci sesuai 

MESH (Medical Subject Heading) 

 

Diklasifikasikan ke dalam 5 tahun terakhir  

  (2015-2020)  

 

Hasil dengan kriteria inklusi 

 

Hasil artikel literature untuk analisis  

Gambar 1.Artikel Berdasarkan Kriteria 

Inklusi dan Ekslusi 

 

131 hasil 

45 hasil 

19 hasil 

4 hasil 

1.820 hasil 
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Judul Penulis 

dan tahun 

Tujuan Desain Penelita/ 

Instrumen 

Jumlah 

Responden/ 

Sampel 

Hasil 

Penerapan teknik 

menyusui bayi 

pada ibu post 

partum   

 

Susani 

Hayani, 

2017 

 

Untuk 

mengetahuiteknik 

menyusui bayi 

pada ibu post 

partum 

 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif 

dengan disain penelitian 

deskriptif observasional. 

Penelitian ini 

menggunakan instrumen 

menggunakan lembar 

pernyataan dengan 

alternatif ceklist 

Jumlah sampel 

penelitian 30 

responden 

 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa mayoritas responden 

yang melakukan penerapan 

tehnik menyusui yaitu tidak 

baik sebanyak 23 orang dan 

penerapan ciri ciri  bayi puas 

menyusu adalah tidak baik  

sebanyak 20 orang 

Tingkat 

pengatahuan dan 

sikap dengan 

teknik menyusui 

pada ibu pasca 

melahirkan 

Nia Widia 

Aprilia 

Keni1, Sefti 

Rompas, 

Lenny 

Gannika, 2 

Tujuan penelitian 

ini adalah 

diketahuinya 

pengaruh edukasi 

teknik menyusui 

terhadap 

keefektifan ibu 

Penelitian ini termasuk 

dalam penelitian 

kuantitatif dan penelitian 

ini menggunakan desain 

penelitian cross sectional. 

Penelitian ini 

menggunakan instrumen 

Jumlah sampel 

penelitian 51 

responden 

 

Mayoritas  

responden memiliki 

pengetahuan dan sikap yang 

baik. Responden yang 

melakukan teknik  

menyusui yang salah pada 

responden yang memiliki 
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Februari 

2020 

 

nifas dalam 

menyusui 

 

menggunkan lembar 

observasi dan kuisoner 

sikap dan pengetahuan yang 

kurang baik. 

Dari hasil uji chi-square 

didapatkan hasil dari tingkat 

pengetahuan dengan teknik 

menyusui  

dengan nilai p = 0,00 lebih 

kecil dari α = 0,05. 

Sedangan untuk sikap 

dengan teknik menyusui  

memiliki nilai p= 0,01 ebih 

kecil dari α = 0,05. 

 

Pengaruh edukasi 

teknik menyusui 

terhadap 

keektifitasan ibu 

nifas dalam 

menyusui 

Annisa 

Munawarah 

2018 

 

Tujuan penelitian 

adalah mengetahui 

pengaruh edukasi 

menyusui terhadap 

keektifitasan ibu 

Penelitian ini 

menggunakan jenis pre-

eksperiment dengan 

rancangan penelitian  one 

group pretest posttest. 

Instrumen  penelitian 

Jumlah sampel 

penelitian 23 

responden 

 

Hasil analisis data pada 

penelitian ini menunjukkan 

adanya pengaruh edukasi 

teknik menyusui terhadap 

keefektifan ibu nifas dalam 

menyusui di RS PKU 
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nifas dalam 

menyusui 

menggunakan alat ukur 

skor LATCH. Uji statistik 

menggunakan  Wilcoxon 

Pairs Test 

Muhammadiyah 

Yogyakarta, dibuktikan 

dengan p-value 0,000 

(p<0,05). 

hubungan teknik 

menyusui dengan 

terjadinya lecet 

puting susu pada 

ibu nifas 

. Risneni 

2015 

 

Tujuan penelitian 

ini untuk  

diketahuinya 

hubungan teknik 

menyusui dengan 

terjadinya lecet 

puting susu 

 

Jenis penelitian yang 

digunakan  analitik dengan 

pendekatan Cross 

Sectional. 

 

Jumlah sampel 

penelitian 60 

responden 

 

Dari hasil penelitian 

didapatkan ibu yang 

menyusui bayinya dengan 

teknik menyusui yang salah 

dan mengalami kejadian 

lecet puting susu sebanyak 

24 orang atau sebesar 

(68,6%). Hasil uji statistic 

dapat disimpulkan ada 

hubungan yang signifikan 

antara teknik menyusui 

dengan terjadinya lecet 

puting susu pada ibu nifas 

dengan p-value 0,025 dan 

OR 3,879.Dari hasil diatas, 
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bagi petugas kesehatan 

diharapkan agar dapat lebih 

mensosialisasikan faktor-

faktor pencetus yang perlu 

dihindari untuk mencegah 

terjadinya lecet puting susu 

khususnya cara atau teknik 

menyusui yang benar 

 



15 
 

BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Didapatkan 4 jenis artikel, metode penelitian artikel yang dianalisis beragam, 

metode penelitian tersebut adalahdeskriptif dan studi hasil. Tempat penelitian artikel 

dilakukan ditempat yang berbeda artikel pertama pengambilan data di BPM Ernita 

Pekanbaru, artikel ke dua pengambilan data di Puskesmas Wori Menado, artikel ke tiga 

pengambilan dataRS PKU Muhammadiyah Yogyakarta , artikel ke empat pengambilan 

data diPuskesmas PONED Kabupaten Banjarnegara.Artikel pertama menunjukkan 

bahwaHasil penelitian menunjukkan mayoritas responden yang melakukan penerapan 

teknikmenyusui yaitu tidak baik sebanyak 23 orang (76,7 %) dan penerapan ciri-ciri 

bayi puas menyusuadalah tidak baik sebanyak 20 orang (66,7%). Artikel kedua Dari 

hasil uji chi-square didapatkan hasil dari tingkat pengetahuan dengan teknik menyusui 

dengan nilai p = 0,00 lebih kecil dari α = 0,05. Sedangan untuk sikap dengan teknik 

menyusui memiliki nilai p= 0,01 ebih kecil dari α = 0,05. 

Artikel ke 3  Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sabulinda (2012) 

yaitu diperoleh nilai p-value 0,000; terdapat pengaruh yang bermakna antara pemberian 

informasi tentang teknik menyusui terhadap perilaku teknik menyusui yang benar pada 

ibu postpartum.  Hasil penelitian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Marshella (2014) tentang pendidikan kesehatan teknik menyusui dengan benar 

terhadap peningkatan kemampuan menyusui pada ibu postpartum normal di RSUD Dr. 
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Soewondo Kendal, menyatakan bahwa setelah dilakukan pendidikan kesehatan tentang 

cara menyusui diperoleh bahwa sebagian besar kemampuan ibu cukup yaitu sebanyak 

16 responden (42,1%).  Hasil analisis data pada penelitian ini menunjukkan adanya 

pengaruh edukasi teknik menyusui terhadap keefektifan ibu nifas dalam menyusui di 

RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dibuktikan dengan p-value 0,000 (p<0,05). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marshella 

(2014) yang menunjukkan hasil adanya pengaruh pemberian pendidikan kesehatan 

teknik menyusui terhadap peningkatan kemampuan menyusui pada ibu postpartum 

normal dan sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa edukasi teknik menyusui 

pada ibu nifas sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan ibu menyusui.   . 

Artikel ke empat hasil analisa hubungan diatas diketahui bahwa ibu dengan 

teknik menyusui yang salah dan mengalami lecet puting susu sebanyak 24 orang 

(68,6%), sedangkan ibu dengan teknik menyusui yang salah dan tidak mengalami lecet 

puting susu sebanyak 11 orang (31,4%). Ibu dengan teknik menyusui yang benar dan 

mengalami lecet puting susu sebanyak 9 orang (36,0%), sedangkan ibu dengan teknik 

menyusui yang benar dan tidak mengalami lecet puting susu sebanyak 16 orang 

(64,0%).Hasil uji statistik didapatkan p-value sebesar 0,025 (a < 0,05), hal ini berarti 

terdapat hubungan antara teknik menyusui dengan terjadinya lecet puting susu di BPM 

Wirahayu Panjang pada Tahun 2015.Selain itu diperoleh Odds Ratio (OR) = 3,879. 

Oleh karena OR (3,879) lebih besar dari pada 1 maka dapat disimpulkan bahwa teknik 

menyusui adalah faktor yang mempengaruhi kejadian lecet puting susu pada ibu nifas. 
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Nilai OR = 3,879 ini memiliki pengertian bahwa kejadian lecet putting susu pada ibu 

nifas 3,879 kali lebih besar beresiko terjadi pada ibu dengan teknik menyusui yang 

salah dibanding dengan ibu dengan teknik menyusui yang benar.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Penetapan kriteria yang ketat pada metode sangat mempengaruhi jumlah artikel 

yang didapat. Penentuan awal artikel awalnya hanya terbatas pada artikel yang 

menggunakan metode penelitian deskriptif dan studi hasil dengan rentang tahun 2015-

2020. Setelah dilihat bahwa artikel yang didapatkan terbatas, kriteria pengambilan 

artikel selanjutnya diturunkan. Artikel dengan metode penelitian one group pretest and 

posttest design dan case control dan tahun penelitian di bawah 2015 akhirnya tetap 

dimasukkan selama tetap terkait dengan pengaruh tehnik menyusui pada ibu post 

partum. Setelah menurunkan kriteria berupa metode penelitian, akhirnya aritel yang 

didaptkan berjumlah 4 artikel.  

Didapatkan dari 4  jenis pencarian artikel pertama membahas tentang 

penerapan tehnik menyusui bayi pada ibu post partum ,artikel ke duaUntuk 

mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap dengan  teknik menyusui pada ibu pasca  

melahirkan ,artikel ke tigaUntuk mengetahui Pengaruh edukasi teknik menyusui 

terhadap keefektifan ibu nifas dalam menyusui,artikel ke empat membahas 

tentanghubungan teknik menyusui dengan terjadinya lecet puting susu pada ibu nifas. 

Tujuan dari artikel pertama Penerapan teknik menyusui bayi olehibu post 

partum di BPM Ernita Pekanbaru tahun 2017 mayoritas responden penerapantidak baik 

yaitu sebanyak 23 orang (76,7 %).Mayoritas penerapan responden tentang ciri- ciri 
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bayi puas menyusui adalah tidak baiksebanyak 20 orang (66,7%),Hal ini sejalan 

dengan penelitianMuliawati 2011 dengan judul penelitian studideskriptif pelaksanaan 

teknik menyusui bayitunggal di RB MTA Semanggi Surakartayaitu masih banyak ibu-

ibu belum dapatmenyusui dengan teknik yang benar adalahkategori kurang sebanyak 

20 responden dari37 responden (54%).Informasi akan memberi pengaruh 

padapengetahuan seseorang meskipun seseorangmemiliki pendidikan menengah tetapi 

jika iahanya mendapatkan informasi dari mediamassa (TV, radio, majalah, dan lain-

lain)tidak menjamin dapat meningkatkanpenerapan teknik menyusui. Ini 

berartipaparan media massa hanya mempengaruhitingkat pengetahuan tetapi tidak 

dalampenerapannya, dari hasil penelitian mayoritasmendapatkan informasi yaitu 

sebanyak 29orang (91,4%) dan dengan sumber informasidari non tenaga kesehatan 

sebanyak 20 orang(75,9%). 

Menurut Asumsi peneliti bahwapenerapan teknik menyusui yang tidak baikini 

sangat dipengaruhi oleh sumber informasiyang akurat dan terpercaya, selain itu 

caraedukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatankhususnya bidan, juga seharusnya 

tidakterfokus pada pengetahuan saja tetapi lebihkepada penerapan dan 

prakteklangsungterhadap bayinya dan dengan adanyaobservasi lebih lanjut.. Tujuan 

dari artikel ke dua Dari hasil yang peneliti dapatkan terdapat 16 responden yang 

memiliki sikap yang kurang baik. Responden yang memiliki sikap yang kurang baik 

sebagian besar salah dalam melakukan teknik menyusui berjumlah 9 responden. 

Meskipun responden memiliki sikap yang kurang baik namun ada beberapa responden 
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yang benar dalam melakukan teknik menyusui berjumlah 7 responden. Didapati 

responden yang salah dalam melakukan teknik menyusui dikarenakan kebanyakan 

responden salah dalam melakukan perlekatan dan juga tidak mengeluarkan sedikit ASI 

sebelum menyusui bayinya, ada juga responden yang tidak menyendawakan bayinya 

ketika selesai menyusui. Hal ini menunjukan bahwa  sikap ibu tentang teknik menyusui 

yang baik berhubungan dengan upaya yang dilakukan oleh ibu untuk menyusui bayinya 

secara tepat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Trianita & Nopriantini (2018) yang 

menyatakan  bahwa sikap yang positif tentang praktik menyusui, maka seorang ibu 

akan mampu untuk menyusui dengan teknik menyusui yang benar. Adapun ibu yang 

bersikap positif namun tidak menyusui dengan teknik yang tepat dapat terjadi karena 

meskipun ibu setuju dengan cara menyusui yang benar masih ada kondisi fisik ibu  

ataupun bayi dan faktor lingkungan yang cukup berpengaruh terhadap perilaku ibu 

untuk menyusui dengan benar.   

Tujuan artikel ke tiga Edukasi teknik menyusui berpengaruh terhadap 

kemampuan ibu nifas dalam menyusui. Menurut Chaplin dalam Lestari (2012), 

“ability” (kemampuan, kecakapan, ketangkasan, bakat, kesanggupan) merupakan 

tenaga (daya kekuatan) untuk melakukan suatu perbuatan. Kemampuan bisa 

merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir, atau merupakan hasil latihan atau praktik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan menyusui pada ibu nifas dalam 

menyusui di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang 
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telah dilakukan, dilihat dari distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

pada tabel 4.1 diperoleh hasil sebagian besar ibu berpendidikan jenjang perguruan 

tinggi (PT) sebanyak 13 responden (56,5%), dan berdasarkan hasil penilaian skor 

LATCH diperoleh hasil responden yang berpendidikan PT sebagian besar memiliki 

perilaku teknik menyusui cukup sebanyak 7 responden. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin banyak pula pengetahuan 

yang dimiliki, sehingga pendidikan seseorang berpengaruh pada pengetahuannya, 

dimana sebaliknya, pendidikan yang rendah ataupun kurang akan menyebabkan 

terhambatnya perkembangan sikap seseorang terhadap nilai baru yang diperkenalkan 

sehingga pengetahuan juga kurang (Rahmawati, 2017). Hal ini sesuai dengan teori 

Green yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi perilaku antara 

lain faktor predisposisi yang meliputi pendidikan (Sabulinda, 2012).  

Berdasarkan karakteristik usia responden, sebagian besar berusia 20-25 tahun 

sebanyak 13 responden (56,5%). Menurut Perry dan Potter, usia 20-25 tahun tersebut 

termasuk dalam dewasa awal yang salah satu tugas perkembangannya adalah membina 

hubungan intim melalui pernikahan dan memperoleh keturunan. Pernyataan di atas 

menyimpulkan bahwa pada usia dewasa awal merupakan masa pembentukan keluarga 

baru dan memperoleh keturunan yang kebanyakan merupakan anak pertama (Lestari, 

2012). Usia responden yang tergolong produktif dapat mendukung seseorang untuk 

mendapatkan pengalaman yang lebih baik dan antusias yang tinggi untuk mendapatkan 

informasi teknik menyusui sehingga dapat memengaruhi perubahan perilaku ibu dalam 
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melakukan teknik menyusui (Sabulinda, 2012). Hal ini sesuai pula dengan hasil 

penelitian Lestari (2012) usia 20-25 tahun (70%) merupakan salah satu faktor 

pendukung dalam perubahan pengetahuan sebagaimana ketika pengetahuan berubah 

akan memengaruhi sikap dan perilaku seseorang. 

Artikel ke empat bertujuanuting susu lecet merupakan keadaan dimana 

terjadi lecet pada puting susu yang ditandai dengan nyeri, retak dan pembentukan 

celah-celah pada puting susu (Dewi, dkk, 2011). Asuhan selama priode masa nifas 

perlu mendapat perhatian karena sekitar 60% angka kematian ibu terjadi pada periode 

ini. 

Banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait 

dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan 

dalam masa nifas tanpa memperhatikan umur kehamilan per 100.000  kelahiran hidup 

(Maritalia, 2012). Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat ibu nifas yang 

mengalami lecet puting susu di BPM Wirahayu Panjang Bandar Lampung pada bulan 

April-Mei tahun 2015 sebanyak 33 orang dari 60 ibu nifas atau sebesar (55%), 

sedangkan ibu nifas yang tidak mengalami lecet puting susu sebanyak 27 orang atau 

sebesar (45%). Hal ini disebabkan karena ibu nifas di BPM Wirahayu panjang Bandar 

Lampung masih kurang memahami bagaimana cara menyusui yang benar.   

Lecet puting susu dapat disebabkan oleh trauma saat menyusui. Selain itu,  

dapat pula terjadi retak dan pembentukan celah-celah. beberapa penyebab puting susu 

lecet yaitu teknik menyusui yangtidak benar, puting susu terpapar oleh sabun, krim, 
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alkohol, ataupun zat iritan lain saat ibu membersihkan puting susu, moniliasis pada 

mulut bayi yang menular pada puting susu ibu, bayi dengan tali lidah pendek (frenulum 

lingue), cara menghentikan menyusui yang kurang tepat (Dewi,dkk :2011).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Baiti dengan judul Karakteristik Ibu Nifas 

dengan Puting Susu Lecet di BPS D Bandar Lampung Tahun 2014, hasil pendataan ibu 

nifas pada bulan Mei-Juni tahun 2014 di BPS D Bandar Lampung didapat 100 ibu nifas, 

dengan 42 (42%) ibu nifas normal dan 58 (58%) ibu nifas dengan puting susu lecet. 

Dari hasil penelitian ini, angka ibu nifas yang mengalami puting susu lecet lebih 

besar, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman ibu tentang teknik menyusui 

yang benar dan cara merawat payudara. Hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan 

penelitian Yuliatama di Polindes M Kabupaten Mojokerto yang menunjukkan bahwa 

kejadian puting susu lecet sebanyak 18 kasus dari 105 ibu nifas atau sebesar (18,9%).  

Teknik menyusui merupakan cara memberikan ASI kepada bayi dengan perleketan dan 

posisi ibu dan bayi dengan benar (Dewi dkk, 2011.) Menyusui dengan teknik yang 

tidak benar dapat mengakibatkan putting susu menjadi lecet dan ASI tidak keluar 

secara optimal sehingga mempengaruhi produksi ASI selanjutnya atau bayi enggan 

menyusui sehingga dapat menyebabkan bendungan ASI ataupun mastitis (Dewi dkk, 

2011).  

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat ibu nifas yang menyusui bayinya 

dengan teknik menyusui yang salah di BPM Wirahayu Panjang Bandar Lampung pada 

bulan April-Mei tahun 2015 sebanyak 35 orang atau sebesar (58,3%) dari 60 ibu nifas, 
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sedangkan ibu nifas yang menyusui bayinya dengan teknik menyusui yang benar 

sebanyak 25 orang atau sebesar (41,7%). Hal ini disebabkan karena ibu nifas yang 

menyusui bayinya belum memahami atau mengetahui bagaimana cara menyusui yang 

benar 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian di atas bahwa Ibu post partum terutama  primipara 

kurang mengetahui tentang teknik menyusui ,memberikan edukasi menyusui 

kepada Ibu postpartum sangat bermanfaat sehingga Ibu mengetahui ciri bayi 

puas menyusui dan posisi menyusui yang baik dan benar sehingga tidak 

menyebabkan lecet pada payudara ibu. Petugas kesehatan tidak hanya fokus 

kepada pengetahuan saja tetapi harus memberikan informasi berupa 

penyebaran poster,leaflet ataupun media penyuluhan lainnya. 
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