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Pendahuluan 
Pembangunan generasi yang sehat 

dan cerdas merupakan tanggung jawab 
seluruh komponen masyarakat, seorang ibu 
mempunyai peran dan tanggung jawab 
untuk melahirkan generasi yang sehat dan 
cerdas, oleh karenanya Air Susu Ibu (ASI) 
sangat menentukan proses pertumbuhan 
dan perkembangan otak bayi untuk menjadi 
generasi yang berkualitas (Hubertin, 2004). 

ASI sangat menentukan proses 
pertumbuhan dan perkembangan jaringan 
otak bayi oleh karena itu pentingnya 
perawatan payudara dilakukan, 
perkembangan dan pertumbuhan sel-sel 
otak yang cepat akan menentukan kualitas 
otak pada masa dewasanya. Semakin 
banyak bayi mendapatkan ASI, maka ia 
akan lebih cerdas karena memiliki 
Intelegensia atau tingkat kecerdasan yang 
optimal (Hubertin, 2004). 

Perawatan payudara memegang 
peranan penting dalam menentukan 
keberhasilan menyusui bayi. Payudara yang 
terawat akan memproduksi ASI yang cukup 
untuk memenuhi kebutuhan bayi, dengan 
perawatan payudara yang baik dapat 
mencegah masalah-masalah rasa sakit 
pada payudara, puting susu, pecah-pecah 
(1). 

Perawatan payudara adalah suatu 
cara untuk memelihara dan memperbaiki 
sirkulasi darah, merawat serta melatih puting 
payudara agar tidak mudah lecet dan 
memperlancar keluarnya ASI (2). 

Tujuan perawatan payudara selama 
hamil antara lain menjaga kebersihan 
payudara, melenturkan dan menguatkan 
puting susu sehingga produksi ASI banyak 
dan lancar, dapat mendeteksi kelainan-
kelainan payudara sedini mungkin (3). 

Perawatan payudara pada kehamilan 
merupakan salah satu bentuk perilaku, 
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Abstract 
Development of health and intelligent generation is responsibility of the entire community, a 
mother has a role and responsibility to create a healthy and intelligent generation. Therefore, 
breast milk (ASI) is critical for the process of growth and development of the baby's brain. 
Breast care is very important to do during pregnancy for successful breastfeeding. The 
purpose in this study was to determine the relationship of knowledge and attitudes of 
mothers on third trimester primigravid to breast care in Sungai Lulut public health centre Sub-
district of Sungai Tabuk District of Banjar in 2010. This study used cross sectional approach. 
Population is the entire third trimester primigravid mothers totaled 80 people, in this research 
we studied 50 respondents. The collection of data drawn from primary data using the 
spearman rank test statistic with α = 0,05 (95%) confidens interval. The results obtained from 
50 respondents didn’t perform breast care 28 people (56%). Poor knowledge of 35 people 
(70%). Negative attitudes of 27 people (54%). The statistical test obtained coefisien 
correlation is r = 0.299 (p= 0.035) that means there is a significant association between 
knowledge of breast care and there is a significant association between attitudes to breast 
care with coefisien correlation is r = 0.556 (p=0.000). 
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menurut Lawrence Green dalam 
Notoatmodjo (4), faktor-faktor yang 
berhubungan dengan perilaku ada 3, yaitu : 
faktor predisposisi, faktor pendukung dan 
faktor pendorong. Yang termasuk faktor 
predisposisi diantaranya: pengetahuan, 
sikap, kepercayaan, tradisi dan nilai. 
Sedangkan yang termasuk faktor 
pendukung adalah tersedia atau tidak 
sarana atau fasilitas kesehatan dan yang 
terakhir yang termasuk faktor pendorong 
adalah sikap dan perilaku petugas 
kesehatan.  

Didapatkan data dari Puskesmas 
Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk 
Kabupaten Banjar pada bulan Januari 
sampai dengan Juli 2008, pada 130 orang 
ibu hamil trimester III Ibu yang melakukan 
perawatan payudara 40 orang, pada 
primigravida 18 orang (13,84%) sedangkan 
pada multigravida 22 orang (16,92%). Ibu 
yang tidak melakukan perawatan payudara 
90 orang, pada primigravida 50 orang 
(69,23%) sedangkan pada multigravida 40 
orang (30,76%). 

Data pada bulan April sampai dengan 
Juni 2010 didapatkan: 

Ibu hamil yang datang berkunjung ke 
Puskesmas Sungai Lulut Kecamatan Sungai 
Tabuk Kabupaten Banjar yang 
memeriksakan kehamilannya 146 orang, 
yang melakukan perawatan payudara 51 
orang pada primigravida 21 orang (14,38%) 
sedangkan pada multigravida 30 orang 
(20,54%), yang tidak melakukan perawatan 
payudara 91 orang pada primigravida 51 
orang (37,64%) sedangkan pada 
multigravida 40 orang (27,39%). 

Survey pendahuluan ya ng dilakukan 
pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 
2010 terhadap 80 orang ibu hamil Trimester 
III yang datang ke Puskesmas Sungai Lulut 
Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar 
yang melakukan pemeriksaan kehamilan, di 
dapatkan 50 orang ibu Primigravida 
Trimester III yang belum mengetahui 
tentang perawatan payudara, hal ini dilihat 
dengan sikap ibu yang masih banyak negatif 
terhadap perawatan payudara. 

Dari permasalahan di atas, penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
“Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap 
Ibu Primirgavida Trimester III terhadap 
Perawatan Payudara Di Puskesmas Sungai 

Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten 
Banjar Tahun 2010.” 

 
Metode Penelitian 

Pendekatan studi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah cross sectional. 
Jenis penelitian ini menggunakan metode 
survey analitik dengan melakukan analisa 
hubungan antara tingkat pengetahuan dan 
sikap ibu Primigravida Trimester III terhadap 
perawatan payudara di Puskesmas Sungai 
Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten 
Banjar Tahun 2010. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh ibu primigravida  trimester III yang 
berkunjung di Puskesmas Sungai Lulut 
Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar 
yang berjumlah 50 orang pada bulan 
Agustus 2010. 

Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini dengan menggunakan 
aksidental sampling yakni dengan 
mengambil kasus atau responden yang 
kebetulan ada atau tersedia.  

Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan sumber data primer. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah kuesioner dan lembar observasi. 

Teknik analisis data secara manual 
dan komputerisasi untuk mengetahui 
hubungan antara variabel bebas dan 
variabel terikat dengan analisis univariat dan 
analisis bivariat, yaitu menggunakan uji 
statistik spearman rank. 

 
Hasil dan Pembahasan 
1. Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu 
Primigravida Trimester III terhadap 
Perawatan Payudara  

Hasil analisa hubungan tingkat 
pengetahuan terhadap perawatan payudara 
dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 1. Distribusi Tingkat Pengetahuan Ibu 

Primigravida Trimester III Terhadap 
Perawatan Payudara  

 
 

Tingkat 
Pengetahuan 

Perawatan Payudara 
Jumlah 

Ya Tidak 

n % n % n % 

Baik 10 66,7 5 33,3 15 100 

Kurang Baik 12 34,3 23 65,7 35 100 

Jumlah 22 44 28 56 50 100 

Uji Spearman : p = 0,035 
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Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa 
sebanyak 15 orang (30%) yang 
berpengetahuan baik, 10 orang (66,66%) 
yang melakukan perawatan payudara dan 5 
orang (33,33%) yang tidak melakukan 
perawatan payudara. Pengetahuan kurang 
baik sebanyak 35 orang, 12 orang (34,28%) 
melakukan perawatan payudara sedangkan 
23 orang (65,71%) tidak melakukan 
perawatan payudara. Hasil uji statistik 
menggunakan uji spearman rank diperoleh 
nilai p = 0,035 artinya terdapat hubungan 
yang signifikan antara tingkat pengetahuan 
terhadap perawatan payudara, dengan nilai 
r = 0.299 yang artinya menunjukan 
hubungan yang sedang dan berpola positif, 
artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan 
ibu, maka semakin baik juga kesadaran ibu 
tentang perawatan payudara. 

Menurut Poedjawijatna (1998) 
pengetahuan adalah hasil tahu seseorang. 
Begitu pula menurut Notoatmodjo (4) 
pengetahuan merupakan hasil tahu setelah 
orang melakukan penginderaan terhadap 
suatu objek tertentu. Pengetahuan juga 
secara tidak langsung akan mempengaruhi 
perilaku seseorang (5). 

Hasil penelitian sebagian besar 
responden berpengetahuan kurang baik 
terhadap perawatan payudara 35 orang, dan 
hanya 10 orang (66,66%) yang melakukan 
perawatan payudara hal ini mungkin 
disebabkan adanya pengalaman, pengaruh 
dari orang lain. Yang tidak melakukan 
perawatan payudara 28 orang (56%) hal ini 
mungkin disebabkan tingkat pendidikan 
responden yang rendah (SD), hal ini sesuai 
dengan teori Nursalam (6) salah satu faktor 
yang mempengaruhi pengetahuan adalah 
pendidikan. 

Responden yang berpengetahuan baik 
15 orang dan yang melakukan perawatan 
payudara 10 orang (66,66%), hal ini karena 
sebagian responden mempunyai pendidikan 
yang tinggi, semakin tinggi tingkat 
pendidikan responden makin mudah 
menerima informasi sehingga makin banyak 
pula pengetahuan yang dimiliki, tentang 
perawatan payudara. 

 
2. Hubungan Sikap Ibu Primigravida 
Trimester III terhadap Perawatan Payudara 

Hasil analisa hubungan sikap terhadap 
perawatan payudara dapat dilihat pada tabel 
berikut : 

Tabel 2. Distribusi Sikap Ibu Primigravida 
Trimester III Terhadap Perawatan 
Payudara  

 
Pada tabel 2 menunjukan bahwa 

responden bersikap positif 23 orang, yang 
melakukan perawatan payudara 17 orang 
(73,91%), tidak melakukan perawatan 
payudara 6 orang (26,08%). Responden 
memiliki sikap negatif 27 orang, yang 
melakukan perawatan payudara 5 orang 
(18,51%), tidak melakukan perawatan 
payudara 22 orang (81,48%). 

Hasil uji statistik menggunakan uji 
spearman rank diperoleh nilai p = 0,000 
artinya ada hubungan yang bermakna 
antara sikap ibu terhadap perawatan 
payudara, dengan nilai r = 0.556, artinya 
semakin positif sikap ibu maka tingkat 
kepedulian ibu terhadap perawatan 
payudara semakin baik. 

Menurut Notoatmodjo (4) sikap 
merupakan reaksi atau respon dari 
seseorang terhadap suatu stimulus atau 
objek. Begitu juga menurut Brehm dan 
Kassin (1990) dalam Azwar (7) sikap adalah 
respon atau efek atau penilaian positif atau 
negatif terhadap suatu objek. 

Menurut Allport, dalam Notoatmodjo 
(4) bahwa sikap itu mempunyai 3 komponen 
pokok yaitu, kepercayaan (keyakinan), ide, 
dan konsep terhadap suatu objek, 
kehidupan emosional atau evaluasi terhadap 
suatu objek, kecendrungan untuk bertindak 
(tend to behave). Ketiga komponen ini 
bersama-sama membentuk sikap yang utuh 
(total attitude). 

Hasil penelitian sebagian besar 
responden mempunyai sikap negatif 
terhadap perawatan payudara 27 orang, 22 
orang (81,48%) yang tidak melaksanakan 
perawatan payudara dan 5 orang (18,51%) 
yang melakukan perawatan payudara, di 
karenakan tingkat pendidikan responden 
sebagian besar rendah (SD), dan 
pengetahuan yang dimiliki responden 
kurang tentang perawatan payudara. Hal ini 
sesuai Teori Azwar (7) faktor yang ikut 

Sikap 

Perawatan Payudara 
Jumlah 

Ya Tidak 

n % n % n % 

Positif 17 73,91 6 26,08 23 100 

Negatif 5 18,51 22 81,48 27 100 

Jumlah 22 44 28 56 50 100 

Uji Spearman : p = 0,000 
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membentuk sikap manusia adalah 
pendidikan. 

Responden yang mempunyai sikap 
positif 23 orang, 17 orang (73,91%) yang 
melakukan perawatan payudara hal ini 
disebabkan  tingkat pendidikan yang tinggi, 
dan pengetahuan responden yang baik 
sehingga menimbulkan sikap positif 
terhadap perawatan payudara yang tidak 
melakukan perawatan payudara 6 orang 
(26,08%), hal ini tidak sesuai dengan teori 
Azwar (7) mengatakan faktor yang ikut 
membentuk sikap manusia adalah 
pendidikan, ini mungkin disebabkan faktor 
lain diluar penelitian misalnya pengalaman 
dari diri sendiri ataupun orang lain, 
pernyataan ini sesuai dengan teori 
Notoatmodjo (4) yang menyatakn bahwa 
faktor yang mempengaruhi sikap seseorang 
dapat berupa pengalaman dari diri sendiri 
dan pengaruh orang lain. 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada 50 
responden ibu Primigravida Trimester III 
terhadap perawatan payudara yang 
dilakukan di Puskesmas Sungai Lulut 
Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar 
pada bulan Oktober tahun 2010, maka dapat 
disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat 
pengetahuan ibu, maka semakin baik juga 
kesadaran ibu tentang perawatan payudara, 
begitu pula halnya dengan sikap ibu, 
semakin positif sikap ibu maka tingkat 
kepedulian ibu terhadap perawatan 
payudara semakin baik. 
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