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ABSTRAK
Air Susu Ibu merupakan sumber gizi ideal dengan komposisi seimbang dan sesuai dengan kebutuhan
pertumbuhan pada bayi. Kenyataan yang terjadi di lapangan masih banyaknya ibu menyusui yang
bekerja tidak memeras dan memberian ASI pada bayi selama bekerja. penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pelaksanaan pemerasan dan pemberian ASI bagi
ibu menyusui yang bekerja di wilayah kerja Puskesmas Gulai Bancah Bukittiggi yang dilaksanakan
pada bulan Juli 2019. Penelitian ini menggunakan metode Pra-exsperiment dengan rancangan one
group pretest dan posttest, Teknik pengambilan sampel dengan total sampling terhadap 17 orang ibu
menyusui, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat ukur. Uji analisis mengunakan paired sample
test. Hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh Pendidikan kesehatan tehadap pelaksanaan
pemerasan dan pemberian ASI bagi ibu menyusui yang bekerja dengan nilai rerata ibu melaksanakan
pemerasan ASI sebelum 12,53 menjadi 19,06 dan nilai p= 0,001 (p>0,05). Dan pemberian ASI 19,71
menjadi 24,41 dan nilai p= 0,002 (p>0,05). Disimpulkan bahwa Pendidikan kesehatan dapat
meningkatkan pelaksanaan pemerasan dan pemberian ASI bagi ibu menyusui yang bekerja.
Disarankan untuk ibu menyusui yang bekerja agar bisa memberiakan ASI kepada bayi tanpa makanan
tambahan lainnya.
Kata kunci: ASI, Pemerasan, Pemberian, Pendidikan Kesehatan.
ABSTRACT
Mother milk is a source of nutrition ideal with a balanced mixture and in accordance with the needs
of the growth in infants.What is happening in the field are still many a nursing mother who works are
not squeezing and give breast milk for babies during work. This research aims to review the influence
of education and health to execution of extortion and the provision of breast milk for nursing mother
who works in the work area bancah bukittiggi puskesmas stew that was conducted in july 2019.This
study using methods pra-exsperiment with delightful one group pretest and posttest, the sample
collection technique with a total of sampling against 17 people nursing mother, using a questionnaire
as a measuring instrument. Making use of analysis test paired sample test. The results of the study
prove the influence health education tehadap the implementation of the extortion and the provision of
breastfeeding for nursing mother who works with value rerata mother implement extortion
breastfeeding before 12,53 be 19,06 and value p = 0,001 ( p & gt; 0.05 ) .And the provision of
breastfeeding 19,71 be which had bought 24.41 and value p = 0,002 ( p & gt; 0.05 ) .Concluded that
education health can improvement and execution of extortion and the provision of breastfeeding for
nursing mother who works .Suggested to nursing mother who worked so as to be can memberiakan
breastfeeding to the infant without food additional other .
Keywords : Breastfeeding, extortion, the provision, health education
PENDAHULUAN
Anak adalah generasi penerus bangsa yang
akan menentukan kesejahteraan dan kejayaan
suatu
bangsa
dan
negara.
Dalam
implementasinya, anak merupakan sumber daya
manusia bagi pembangunan suatu bangsa.
Diperlukan
perhatian
khusus
terhadap
pemberian nutrisi sehingga dapat menunjang

pertumbuhan dan perkembangan yang lebih
baik. Kebutuhan dasar seorang anak seperti
kebutuhan fisik-biomedik, kebutuhan emosi dan
kebutuhan akan stimulasi harus terpenuhi
(Aisyah 2015). Menurut World Health
Organization (WHO), cara terbaik menyediakan
nutrisi bagi bayi dengan memberikan nutrisi
yang mereka butuhkan yaitu dengan
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memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara
eksklusif
selama
enam
bulan.
WHO
merekomendasikan pada ibu diseluruh dunia
untuk menyusui secara eksklusif pada bayinya
dalam enam bulan pertama setelah lahir untuk
mencapai
pertumbuhan
yang
optimal,
perkembangan dan kesehatan (WHO 2016).
Sejak tahun 2004, pemberian ASI eksklusif
ditingkatkan menjadi enam bulan sebagaimana
dinyatakan dalam Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 450/SK/Menkes/VII/2004 dan peraturan
pemerintah republik Indonesia No 33 tahun
2012.
Pemberian ASI sangat bermanfaat untuk
bayi salah satunya sebagai nutrisi terbaik karena
ASI merupakan sumber gizi ideal dengan
komposisi seimbang dan sesuai dengan
kebutuhan pertumbuhan pada bayi dan
merupakan makan bayi paling sempurna (
Roesli, 2017). Pemberian ASI eksklusif dapat
didefenisikan sebagai pemberian ASI saja pada
bayi tanpa memberikan tambahan cairan lain,
termasuk susu formula, air putih, air jeruk, air
tomat, madu, maupun makan tambahan lain,
seperti pisang, bubur, susu, biskuit, atau nasi tim
selama 6 bulan (Eveline, 2010). Ibu yang
melahirkan mampu menghasilkan air susu
dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan
bayinya selama enam bulan pertama tanpa
makanan tambahan. Kemampuan menyusui
yang baik akan meningkatkan peran ibu dalam
memberikan ASI pada bayi, sehingga
pemberian ASI pada bayi akan mengalami
peningkatan (Kementrian Hukum dan HAM,
2012).
Menurut WHO secara global, cakupan
pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6
bulan di dunia hanya 36%. Di Afrika Tengah
sebanyak 25%, Amerika Latin dan Karibia
sebanyak 32%, Asia Timur sebanyak 30%,
Asia Selatan sebanyak 47%, dan negara
berkembang sebanyak 46%. (WHO, 2015).
Berdasarkan Kemenkes RI, 2017, pada tahun
2016 di Indonesia diketahui bahwa jumlah
persentase bayi mendapatkan ASI eksklusif
sebesar 29,5%. Berdasarkan Rencana AKSI
Direktorat Jendral Bina Gizi dan KIA tahun
2015-2019 target persentase bayi usia kurang
dari enam bulan mendapatkan ASI eksklusif
tahun 2018 sebesar 47%. Berdasarkan
RISKESDAS tahun 2018 presentase bayi
mendapatkan ASI eksklusif di Indonesia sebesar
37,3% belum memenuhi target, dan di provinsi
Sumatera Barat sebesar 35%. Rendahnya

pemberian ASI pada bayi merupakan ancaman
yang sangat serius bagi pertumbuhan dan
perkembangan bayi sebagai generasi penerus
bangsa ( Kementrian Hukum dan HAM, 2012).
Dampak bayi tidak diberikan ASI secara
penuh sampai usia enam bulan pertama
kehidupan, memiliki resiko diare yang parah
dan fatal. Resiko tersebut 30 kali lebih besar
dari pada bayi yang diberi ASI secara penuh,
dan bayi terjadinya malnutrisi ( Kemenkes,
2016). Hasil riset WHO ( 2015) menyebutkan
bahwa 42% penyebab kematian bayi di dunia
yag terbesar adalah malnutrisi ( 58%). Faktor
yang mempengaruhi rendahnya pemberian ASI
eksklusif karena pengetahuan dan kesadaran ibu
akan pentingnya pemberian ASI bagi ibu dan
bayi, kurangnya dukungan petugas dan
pelayanan
kesehatan
terhadap
program
peningkatan penggunaan ASI (Utaminingrum &
Dianning, 2017). Selain itu, faktor yang lain
mempengaruhi pemberian ASI eksklusif adalah
ibu yang bekerja dan usia lebih dari tiga puluh
tahun. Data tentang rendahnya pemberian ASI
ekslusif menurut Rahmawati berdasarkan
faktor-faktor penyebabnya yang paling tinggi
adalah kurangnya dukungan dari petugas
kesehatan (100%), sosial budaya yang kurang
mendukung (77,8%) dan ibu bekerja ( 73,8%).
Faktor-faktor diatas yang menyebabkan ibu
beralih ke susu formula dalam pemeberian
nutrisi ke bayi ( Rahmawati & Dianing, 2016).
Menurut Watimena (2014), salah satu cara
mengantisipasi keadaan yang kurang kondusif
dalam masalah menyusui adalah dengan
melakukan edukasi dan penyadaran diri melalui
pendidikan kesehatan. Menurut Nurfarida 2015,
sebagian besar penduduk Indonesia hampir 50%
memiliki
pengetahuan
rendah
tentang
pentingnya ASI eksklusif dan pemberian ASI
eksklusif pun sangat minim. Ketidaktahuan ibu
tersebut juga akan mempengaruhi sikap ibu
dalam pemberian ASI eksklusif, oleh karena itu
pengetahuan ibu mengenai ASI eksklusif perlu
ditingkatkan. Rumpiati (2018), mengatakan
bahwa promosi untuk menyusui merupakan
kunci penting dalam strategi harapan hidup
anak. Dorongan tenaga kesehatan dalam
pemberian ASI eksklusif adalah melindungi
dalam meningkatkan perilaku ibu menyusui
secara eksklusif dan membantu ibu-ibu
memecahkan hambatan dan persoalan yang
berhubungan dengan menyusui. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh midefrita (2014),
tentang peran petugas kesehatan dan status
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pekerjaan ibu dengan pemberian ASI eksklusif
didapatkan hasil bahwa proporsi pemberian ASI
eksklusif pada kelompok petugas yang berperan
tinggi lebih besar
63,6% dibandingkan
kelompok petugas yang berperan rendah
(13,3%).
Sekitar 70% ibu menyusui di Indonesia
adalah wanita bekerja. Masa cuti bagi ibu hamil
dan menyusui di Indonesia berkisar 1-3 bulan.
Alternatif cara yang ampuh adalah dengan
pemberian ASI perah. Dibutuhkan motivasi
yang kuat dan kesabaran ekstra untuk
melakukannya. Ibu sebaiknya mulai menabung
ASI satu bulan sebelum bekerja. ASI Perah
(ASIP) adalah ASI yang diperas kemudian
disimpan untuk diberikan kepada bayi, ini
merupakan salah satu cara efektif yang
dilakukan oleh ibu menyusui yang bekerja atau
memiliki kesibukan diluar rumah (Handayani,
2010).
Puskesmas Gulai Bancah merupakan salah
satu unit pelayanan kesehatan yang ada di
Kecematan Mandiangin Koto Selayan dengan
jumlah ibu menyusui pada tahun 2018 sebanyak
117 orang ibu menyusui, dan ibu menyusui
yang sedang bekerja sebanyak 65 ibu dan 17
orang ibu menyusui yang memiliki bayi 0-6
bulan (Laporan Puskesmas Gulai Bancah tahun
2018). Menurut pihak pemegang program
kesehatan ibu dan anak (KIA) tersebut,
pekerjaan adalah salah satu kendala dalam
pemberian ASI di wilayah kerja Puskesmas
Gulai Bancah, karena sebagian besar ibu yang
memiliki bayi merupakan ibu yang bekerja.
Wawancara awal pada tanggal 19 Mei 2019
terhadap tujuh orang ibu, empat orang ibu
mengatakan tidak memberikan ASI kepada
bayinya kerena alasan bekerja di luar rumah.
Ibu-ibu tersebut tahu pentingnya pemberian ASI
bagi bayi mereka, namun karena tuntutan
profesi atau pekerjaan menyebabkan mereka
lebih sering tidak berada di dekat bayi dan tidak
bisa memberikan ASI kepada bayinya, sehingga

diberikan makanan tambahan seperti susu
formula. Hal tersebut akan berdampak pada
sistim pencernaan dan sistim kekebalan tubuh
bayi, sehingga bayi akan mudah terserang
penyakit seperti diare, infeksi, dan lain
sebagainya.
Berdasarkan latar belakang diatas tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh pendidikan kesehatan terhadap
pelaksanaan pemerasan dan pemberian ASI
bagi ibu menyusui yang bekerja di wilayah kerja
Puskesmas Gulai Bancah Bukittinggi tahun
2019.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah Pra-eksperimen,
dengan rancangan one group pre-post test
design. Penelitian ini telah dilaksanakan pada
bulan Juli 2019 terhadap 17 orang Ibu menyusui
yang bekerja di wilayah kerja Puskesmas Gulai
Bancah Bukittinggi. Tekhnik pengambilan
sampel dalam penelitian ini adalah total
sampling. Pengumpulan data, dimana sampel
diwawancara terlebih dahulu dengan alat ukur
kuesioner (pretest) kemudian diberi pendidikan
kesehatan tentang pelaksanaan pemerasan dan
pemberian ASI dan demontrasi pemerasan ASI
lalu dilakukan wawancara kembali dengan alat
ukur kuesioner (posttest), yang bertujuan untuk
mengetahui pengaruh Pendidikan kesehatan
tentang pelaksanaan pemerasan dan pemberian
ASI bagi ibu menyusui yang bekerja. Kriteria
inklusi sampel diantaranya adalah: Seluruh ibu
menyusui yang bekerja memiliki bayi 0-6 bulan,
dan bersedia menjadi responden yang bisa baca
tulis serta kooperatif. Data selanjutnya dianalisis
dengan menggunakan analisis univariat, dan
bivariat dengan menggunakan uji-t (paired
sample test), untuk uji statistic menggunakan
batasan kemaknaan 0,05 sehingga nilai p ≤ 0,05
maka statistik disebut “tidak bermakna”.
Penelitian dilaksakan dengan berpedoman
dengan prinsip etika yaitu, self determination,
anonimity, confidentially, dan informed concent.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Rata-Rata Ibu Menyusui Yang Bekerja Melaksanakan Pemerasan ASI Sebelum
Dan Sesudah Diberikan Pendidikan Kesehatan
Pemerasan ASI
Sebelum Intervensi
Setelah Intervensi

Mean
12,53
19,06

SD

Minimum

Maximum

6,911
7,013

7
7

23
25
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Hasil analisis table 1 diketahui bahwa dari
17 ibu menyusui yang bekerja melaksanakan
pemerahan ASI sebelum diberikan pendidikan
kesehatan memiliki nilai rerata 12,53 dengan
standar deviasi 6,91 sedangkan rerata ibu
menyusui yang bekerja melakukan pemerahan
ASI setelah diberikan pendidikan kesehatan
yaitu 19,06 dengan standar deviasi 7,01. Hasil
penelitian Sulistiyowati tahun 2014 bahwa
kebiasaan memompa ASI yang dilakukan oleh
ibu bekerja sebagian besar tidak melakukan
sebanyak 24 orang (70,6%) dan ibu yang tetap
meluangkan waktu untuk memompa ASI
sebanyak 10 orang (29,4%). Banyaknya ibu
yang tidak memompa ASI dimungkinkan karena
di tempat kerja tidak disediakan pojok laktasi
bagi ibu – ibu menyusui.
Berdasarkan penelitian Susanti (2019),
bahwa pendidikan yang dilakukan melalui
promosi kesehatan, telah meningkatkan
pengetahuan responden tentang apa itu ASI
eksklusif, mannfaat dan dampak apa yang
nantinya akan terjadi bila tidak diberikan serta
bagaimana cara memerah, menyimpan, dan
menyajikan ASI perah. Sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Abu A (2010),
menyatakan bahwa pembentukan dan perubahan
sikap terjadi dengan sendirinya. Sikap terbentuk
dalam hubungan suatu objek, orang, kelompok,
lembaga, nilai melalui hubungan antar individu,
hubungan didalam kelompok, komunikasi surat
kabar, buku, poster radio, televisi dan
sebagainya.

Menurut Yusari (2016), ASI ialah sumber
gizi sangat ideal dengan komposisi yang
seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan
pertumbuhan bayi selama enam bulan. Jika
seseorang bayi tidak diberikan ASI dan di ganti
dengan susu formula, maka bayi tidak akan
mendapat kekebalan, serta akan kekurangan
gizi. Dengan tidak adanya antibody, maka bayi
akan mudah terkena berbagai penyakit dan
meningkatnya angka kematian bayi.
Menurut Handayani (2010), ASI Perah
(ASIP) adalah ASI yang diperas kemudian
disimpan untuk diberikan kepada bayi. Manfaat
memerah ASI yaitu, mengurangi bengkak pada
payudara ibu dan sumbatan statis (penyumbatan
atau perlambatan dalam aliran darah) ASI,
membantu
peningkatan
produksi
ASI,
mempertahankan pasokan ASI ketika ibu atau
bayinya sakit, mencegah ASI menetes sewaktu
ibu jauh dari bayinya, dan meninggalkan ASI
untuk bayi ketika ibu bekerja, sedangkan bagi
bayi memenuhi kebutuhan ketika ibu diluar
rumah,
Berdasarkan uraian diatas Analisis peneliti,
bahwa pendidikan yang dilakukan melalui
promosi kesehatan, telah meningkatkan
pengetahuan dan mengubah pola pikir
responden tentang pentingnya ASI perah,
manfaat dan dampak apa yang nantinya akan
terjadi bila tidak diberikan serta bagaimana cara
memerah, menyimpan, dan menyajikan ASI
perah. Dan lebih dari separo ibu melakukan
pelaksanaan pemerasan ASI setelah diberikan
pendidikan-kesehatan

Tabel 2. Rata-Rata Ibu Menyusui Yang Bekerja Melaksanakan pemberian ASI Sebelum Dan
Setelah Diberikan Pendidikan Kesehatan
Pemerasan ASI
Sebelum Intervensi
Setelah Intervensi

Mean

SD

Minimum

Maximum

19,71
24,41

6,029
6,491

14
15

29
33

Hasil analisis tabel 2 diketahui bahwa nilai
rerata ibu menyusui yang bekerja melaksanakan
pemberian ASI sebelum diberikan pendidikan
kesehatan yaitu 19,71 dengan standar deviasi
6,03, sedangkan rerata ibu menyusui yang
bekerja melakukan pemberian ASI setelah
diberikan intervensi yaitu 24,41 dengan standar
deviasi 6,49. Penelitian yang dilakukan oleh
Nafiza (2005), didapatkan adanya hubungan
bermakna antara status pekerjaan ibu dengan
pemberian ASI dengan P value 0,001 dan x 2 :

8,639. Dimana dari 79 yang tidak bekerja
sebanyak 35 responden (44,3%) memberikan
ASI pada bayinya dan dari 12 responden yang
bekerja tidak ada yang memberikan ASI pada
bayinya. Hasil yang sama juga didapatkan dari
penelitian yang dilakukan oleh Yenti, Hafni
(2006) terhadap 99 responden di Lubuk Basung.
Dimana dari 74 responden yang tidak bekerja
sebanyak 44,6 % memberikan ASI Eksklusif
pada bayinya. Dari 25 orang responden yang
bekerja, sebanyak 8 % yang memberikan ASI
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Eksklusif, setelah dilakukara uji statistic
didapatkan pvalue0,000. Pemberian ASI
merupakan metode pemberian makan bayi yang
terbaik. ASI mengandung semua zat gizi dan
cairan yang dibutuhkan untuk memenuhi
seluruh gizi bayi pada 6 bulan pertama. Menurut
kemenkes (2016) manfaat pemberian ASI yaitu,
ASI dapat mengurangi tingkat depresi pada ibu.
Sebuah penelitian terhadap 14 ribu ibu baru,
yang dimuat dalam Jurnal Kesehatan Ibu dan
Anak, menunjukkan ibu yang menyusui
cenderung terhindar dari masalah kesehatan
mental. Satu dari sepuluh perempuan dunia
rentan terkena depresi, namun jumlah itu turun
saat perempuan punya kesempatan untuk
memberikan ASI, ASI meningkatkan sistem
kekebalan tubuh bayi. Ibu meneruskan zat
antibodi mereka lewat ASI kepada bayi-bayi
mereka, sehingga bayi dapat membentuk sistem
pertahanan tubuh yang kuat untuk melawan
virus flu dan infeksi.
ASI membantu bayi untuk memilih
makanan lebih baik di kemudian hari, yang pada
akhirnya memperkecil risiko obesitas. ASI
adalah makanan yang mudah dicerna bayi,
sangat bergizi, dan membantu bayi memutuskan
berapa banyak yang bisa dia konsumsi dan

kapan meminumnya. ASI menjadikan anakanak berperilaku lebih baik. Anak-anak yang
minum ASI dan mampu membentuk ikatan
emosional dengan kedua orang tuanya selama
proses menyusui, mampu mengembangkan
perilaku yang lebih baik daripada yang tidak.
Namun jika ikatan itu tidak terbentuk,
dampaknya bisa berlawanan. Nutrisi dalam ASI
membantu otak anak berkembang sempurna dan
lebih baik daripada nutrisi dalam susu formula.
ASI membantu ibu menurunkan berat badan.
Proses menyusui membakar banyak kalori
dalam tubuh ibu, sehingga berat badan berlebih
selama hamil dapat cepat turun. ASI
mengurangi risiko kanker pada ibu, terutama
kanker payudara dan indung telur. ASI
membantu keluarga menghemat anggaran
rumah tangga karena gratis. Analisis peneliti
bahwa pendidikan yang dilakukan melalui
promosi kesehatan, telah meningkatkan
pengetahuan dan mengubah pola pikir
responden tentang pentingnya pemberian ASI
kepada bayi selama bekerja, sehingga lebih dari
separoh ibu melaksanakan pemberian ASI
kepada bayi setelah dilakukan Pendidikan
kesehatan.

Tabel 3. Rata-Rata Peningkatan Ibu Menyusui Yang Bekerja Melaksanakan Pemerasan ASI
Sebelum Dan Sesudah Diberikan Pendidikan Kesehatan Pada Ibu Menyusui Yang Bekerja
N=17
Variable
Rata-rata peningkatan
Pemerasan ASI

Mean

SD

SE

95% CI

Sign p Value

6,529

6,820

1,654

3,023-10,036

0,001

Hasil tabel 3 metunjukkan bahwa
peningkatan nilai rerata ibu menyusui yang
bekerja melaksanakan pemerasan ASI sebelum
dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan
yaitu 6,529 dengan standar deviasi 6,820 (95%
CI:3,023-10,036). Berdasarkan hasil uji statistik
Uji t, α = 0,05 metunjukan bahwa P value =
0,001 yang berarti adanya pengaruh pendidikan
kesehatan terhadap pelaksanaan pemerasan ASI
bagi ibu menyusui yang bekerja di wilayah kerja
Puskesmas Gulai Bancah Bukittinggi Tahun
2019.
Berdasarkan hasil penelitian Mulyaningsih
(2010), tentang persepsi ibu bekerja terhadap
implementasi ASI menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan berkolerasi sangat nyata dengan

persepsi ibu tentang manfaat ASI Eksklusif bagi
bayi dan persepsi ibu tentang ASI perahan
(penyimpanan ASI). Melalui pendidikan yang
dimiliki, seorang ibu dapat menggali informasi
mengenai tata cara menyusui bayi yang baik dan
dapat menerima segala informasi terutama yang
berkaitan dengan pemberian ASI perah.
Menyusui
merupakan
salah
satu
pengalaman paling indah yang dialami ibu dan
bayi. Sayangnya tidak semua ibu menyadari
akan pentingnya menyusui bayinya. Air Susu
Ibu (ASI) diciptakan oleh Tuhan dengan segala
kelebihannya. ASI mengandung semua nutrisi
penting yang diperlukan bayi untuk tumbuh
kembangnya, disamping itu juga mengandung
antibodi yang akan membantu bayi membangun
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sistem
kekebalan
tubuh
dalam
masa
pertumbuhannya.
Menyusui
juga
dapat
menciptakan ikatan psikologis dan kasih sayang
yang kuat antara ibu dan bayi. Dalam era
globalisasi banyak ibu yang bekerja, keadaan ini
sering menjadi kendala bagi ibu untuk tetap
memberikan ASI kepada bayinya. sehingga
pemberian ASI mungkin tidak tercapai. Agar
ibu yang bekarja juga dapat memberikan ASI
kepada bayinya perlu pengetahuan dan cara
pemberian ASI yang benar.
Bagi ibu yang bekerja menyusui tidak perlu
dihentikan. Ibu bekerja tetap harus memberi
ASI
kepada
bayinya
karena
banyak
keuntungannya. Jika memungkinkan bayi dapat
dibawa ketempat ibu bekerja. Namun hal ini
akan sulit dilaksanakan apabila di tempat
bekerja atau disekitar tempat bekerja tidak
tersedia sarana penitipan bayi atau pojok laktasi.
Bila tempat bekerja dekat dengan rumah, ibu
dapat pulang untuk menyusui bayinya pada
waktu istirahat atau minta bantuan seseorang
untuk membawa bayinya ketempat bekerja.
Walaupun ibu bekerja dan tempat bekerja
jauh dari rumah, ibu tetap dapat memberikan
ASI kepada bayinya. Jangan memberi ASI
melalui botol, berikan melalui cangkir atau
sendok yang mulai dilatih 1 minggu sebelum
ibu mulai bekerja. Ibu sudah harus belajar cara
memerah ASI segera setelah bayi lahir. Sebelum
pergi bekerja ASI dikeluarkan dan dititipkan
pada pengasuh bayi untuk diberikan kepada
bayi. Sediakan waktu yang cukup dan suasana
yang tenang agar ibu dapat dengan santai
mengeluarkan ASI. ASI dikeluarkan sebanyak
mungkin dan ditampung di cangkir atau gelas

yang bersih. Walaupun jumlah ASI hanya
sedikit tetap sangat berguna bagi bayi.
Tinggalkan sekitar ½ cangkir penuh (100 ml)
untuk sekali minum bayi saat ibu keluar rumah.
Tutup cangkir yang berisi ASI dengan kain
bersih, simpan di tempat yang paling sejuk
dirumah, di lemari es, atau ditempat yang aman,
agak gelap dan bersih. ASI jangan dimasak atau
dipanaskan, karena panas akan merusak
bahanbahan anti infeksi yang terkandung dalam
ASI. Setelah ASI diperah bayi tetap disusui
untuk mendapatkan ASI akhir (hindmilk),
karena pengisapan oleh bayi akan lebih baik
daripada pengeluaran ASI dengan cara diperah.
Di tempat bekerja, ibu dapat memerah ASI 2-3
kali (setiap 3 jam). Pengeluaran ASI dapat
membuat ibu merasa nyaman dan mengurangi
ASI menetes. Simpan ASI di lemaari es dan
dibawa pulang dengan termos es saat ibu selesai
bekerja. Kegiatan menyusui dapat dilanjutkan
pada malam hari, pagi hari sebelum berangkat,
dan waktu luang ibu. Keadaan ini akan
membantu produksi ASI tetap tinggi.
Pengetahuan mempunyai peran yang
penting dalam perilaku ibu, pengetahuan ibu
tentang pemberian ASI perah akan membawa
pemahaman yang mendalam pada ibu tentang
dampak baik atau buruknya memberikan ASI.
Hasil penelitian ini menunjukkan semakin baik
tingkat pengetahuan maka semakin baik
perilaku dalam pemberian ASI perah. Analisis
peneliti, responden yang diberikan Pendidikan
kesehatan tentang pelaksanaan pemerasan ASI
terbukti banyak ibu menyusui yang bekerja
melakukan pemerasan ASI kepada bayi selama
ibu bekerja.

Tabel 4. Rata-Rata Peningkatan Ibu Menyusui Yang Bekerja Melaksanakan Pemberian ASI
Sebelum Dan Sesudah Diberikan Pendidikan Kesehatan Pada Ibu Menyusui Yang Bekerja
N=17
Variable
Rata-Rata Peningatan
Pemberian ASI

Mean

SD

SE

95% CI

Sign p Value

4,706

5,347

1,297

1,956-7,455

0,002

Hasil analisis tabel 4 metunjukkan bahwa
peningkatan nilai rerata ibu menyusui yang
bekerja melaksanakan pemberian ASI sebelum
dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan
yaitu 4,706 dengan standar deviation 5,347
(95% CI: 1,956-7,455). Berdasarkan hasil uji
statistik Uji t, α = 0,05 ditunjukan bahwa P
value = 0,002 yang berarti hasil uji paired test <

0,05 maka Ho = Ditolak artinya bahwa
didapatkan adanya pengaruh pendidikan
kesehatan terhadap pelaksanaan pemberian ASI
bagi ibu menyusui yang bekerja di wilayah kerja
Puskesmas Gulai Bancah Bukittinggi Tahun
2019.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan
oleh Umi Ma’rifah (2015), untuk menguji
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hipotesis penelitian dibuktikan melalui uji
Wilcoxon Signed Ranks Test dengan taraf
signifikan α (0.05) = 0,000 maka kesimpulan
yang di dapat adalah nilai 0,000 < 0.05, artinya
Ho di tolak atau terdapat pengaruh yang
bermakna dalam perilaku pemberian ASI
sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku
kesehatan pemberian ASI pada ibu bekerja telah
terjadi peningkatan setelah diberikan pendidikan
kesehatan tentang ASI dan Menyusui dengan
media flip chart. Penelitian yang dilakukan oleh
Nafiza (2005), didapatkan hubungan yang
bermakna antara dorongan petugas kesehatan
dengan pemberian ASI Eksklusif dengan p
value : 0,001.
Keistimewaan ASI sangat banyak, antara
lain mengandung zat gizi yang sesuai bagi bayi,
mengandung zat protektif (kekebalan) yaitu
kolostrum sebagai antibodi awal bagi bayi,
mempunyai efek psikologis, menyebabkan
pertumbuhan yang baik, dan mengurangi
kejadian karies gigi (Saleha, 2009). Bagi ibu
yang bekerja, menyusui tidak perlu dihentikan.
Ibu bekerja harus tetap memberikan ASInya dan
jika memungkinkan bayi dapat dibawah ke
tempat kerja. Apabila tidak memungkinkan, ASI
dapat diperah kemudian disimpan (Maryuani,
2012). Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni
dan Kumalasari (2012), menunjukkan bahwa
ASIP menjadi solusi untuk wanita pekerja
dalam memenuhi nutrisi anak. ASI telah
menjadi topik yang trend masa kini. Ibu
tentunya mengetahui pentingnya ASI. Terkait
tentang ASI perah ibu mendapatkan informasi
tersebut dari petugas kesehatan melalui
penyuluhan yang diberikan. Namun, faktanya
dari hasil penelitian didapatkan sebagian
responden mengatakan kurang faham tentang
pelaksanaan
ASI
perah.
Responden
mengungkapkan
kurang
tahu
tentang
penyimpanan ASI perah yang baik.
Analisis peneliti bahwa, Pendidikan
kesehatan
sangatlah
bermanfaat
dan
berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran ibu
untuk tetap malaksanakan pemberian ASI
selama bekerja karena Pendidikan ini dapat
mengubah pola pikir ibu yang sebelumnya tidak
melakukan pemberian ASI menjadi melakukan
pemberian
ASI
sehingga
ibu
tetap
mempertahankan pasokan ASI kepada bayinya
selama ibu tidak dekat dengan bayi. Dan ada
satu responden yang tidak memberikan ASI
kepada bayi setelah di peras, hal ini di sebabkan

karena kurangnya keyakinan ibu terhadap ASI
sehingga ibu lebih percaya kepada susu formula.
Hal ini disebabkan karana ibu melihat
perbandingan bayi yang mengkomsumsi ASI
dengan mengkomsumsi susu formula yang
tumbuh kembangnya lebih cepat dari pada bayi
yang mengkomsumsi ASI.
KESIMPULAN
Ada perbedaan nilai rerata ibu menyusui
yang bekerja melaksanakan pemerasan ASI
sebelum dan sesudah dilakukan Pendidikan
kesehatan, dan ada perbedaan nilai rerata ibu
menyusui
yang
bekerja
melaksanakan
pemberian ASI sebelum dan sesudah dilakukan
pendidikan kesehatan, serta ada pengaruh
pendidikan kesehatan terhadap pelaksanaan
pemerasan ASI, dengan nilai sign ( 2- tailed )
p= 0,001 (p>0,05) dan pemberian ASI dengan
nilai sign ( 2- tailed ) p= 0,002 (p>0,05) bagi ibu
menyusui yang bekerja di wilayah kerja
Puskesmas Gulai Bukittinggi Bancah tahun
2019.
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