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Pendahuluan 
Pembangunan nasional adalah 

pembangunan manusia seutuhnya. Upaya 
membangun manusia harus dimulai sedini 
mungkin yakni sejak bayi. Salah satu faktor 
yang memegang peranan penting dalam 
peningkatan kualitas manusia adalah 
pemberian Air Susu Ibu (ASI). Kegiatan 
menyusui merupakan kegiatan penting 
dalam pemeliharaan anak dan persiapan 
generasi penerus di masa depan (1). 

Survei Demografi Kesehatan 
Indonesia (SDKI) tahun 2003 menyatakan 
hanya ada 8,3% bayi yang mendapat ASI 
dalam 30 menit setelah persalinan dan 4% 
bayi yang mendapat ASI dalam satu jam 
setelah persalinan. Survei tersebut juga 
menyatakan bahwa bayi yang memperoleh 
ASI eksklusif sampai 4-5 bulan sebanyak 
14% dan hanya 7,8% bayi yang mendapat 
ASI eksklusif sampai 6 bulan. Tahun 2007, 
survei yang sama menunjukkan bahwa 
cakupan ASI eksklusif sampai 6 bulan 
meningkat menjadi 32,3%. Peningkatan ini 
ternyata masih berada jauh di bawah target 

cakupan ASI eksklusif di Indonesia pada 
tahun 2010, yaitu 80% (2). 

Pemberian ASI secara eksklusif dapat 
menekan angka kematian bayi hingga 13% 
sehingga dengan dasar asumsi jumlah 
penduduk 219 juta, angka kelahiran total 22 
per 1000 kelahiran hidup, angka kematian 
balita 46 per 1000 kelahiran hidup maka 
jumlah bayi yang akan terselamatkan 
sebanyak 30 ribu. Untuk itu ASI patut 
menjadi prioritas (3). 

Target Millennium Development Goals 
(MDGs) ke-4 adalah menurunkan angka 
kematian bayi dan balita menjadi 2/3 dalam 
kurun waktu 1990-2015. Penyebab utama 
kematian bayi dan balita adalah diare dan 
pneumonia dan lebih dari 50% kematian 
balita didasari oleh kurang gizi. Pemberian 
ASI secara eksklusif selama 6 bulan dan 
diteruskan sampai usia 2 tahun disamping 
pemberian Makanan Pendamping ASI (MP 
ASI) secara adekuat terbukti merupakan 
salah satu intervensi efektif dapat 
menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) 
(4). 
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Abstract 
According to the World Health Organization (WHO) in 2009, coverage of mothers who give 
exclusive breastfeeding is still not satisfactory for 56%. South Kalimantan in 2011 is 
achieving an exclusive breastfeeding on the age of 0-6 months only 35.9%. The Cause of 
use low of (ASI) breast milk in Indonesia is a socio-cultural factor, lack of knowledge and 
attitudes of pregnant women, families, communities on the importance of ASI. The aim of this 
research was to determine the correlation of postpartum mothers’ knowledge and attitudes 
about breast treatment with motivation breastfeeding in RSUD Datu Sanggul Rantau in 2012. 
The method used analytical survey. Population and the sample is all that inpatient 
postpartum mothers’ period march - April 2012 by 90 respondents. The results obtained that 
was a significant correlation between Post partum mothers knowledge about breast 
treatment, in room of post Partum in RSUD Datu Sanggul Rantau in 2012. (p=0,004), 
statically, there was a significant correlation between post partum mothers attitudes about 
breast treatment, with breastfeeding motivation in room of post partum in RSUD Datu 
Sanggul Rantau in 2012 (p=0,001). Suggestion: it expected that mother’s give their infants 
exclusively breast feeding for infants in the age of 0-6 month. 
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Menurut World Health Organization 
(WHO) pada tahun 2009, cakupan ibu yang 
memberikan ASI eksklusif masih belum 
memuaskan yaitu sebesar 56%. Upaya 
meningkatkan perilaku menyusui pada ibu 
yang memiliki bayi khususnya pemberian 
ASI eksuklusif masih dirasa sangat kurang. 
Hasil evaluasi program kesehatan Ibu dan 
Anak (KIA) pada Rapat Kerja Kesehatan 
Nasional (Rakerkesnas) bulan maret 2009 
menunjukkan bahwa cakupan pemberian 
ASI eksklusif di Indonesia hanya mencapai 
68% dari target yang diharapkan yaitu 
sebesar 80%. Sementara di Kalimantan 
Selatan,cakupan pemberian ASI eksklusif 
pada tahun 2009 mencapai 29,03% 
sedangkan di Kabupaten Banjar pada tahun 
2009 cakupan pemberian ASI eksklusif 
hanya mencapai 46% (5). 

Rendahnya cakupan pemberian ASI 
eksklusif disebabkan oleh beberapa faktor, 
diantaranya adalah karena kurangnya 
pengetahuan, kesadaran dan motivasi ibu 
yang rendah untuk menyusui, faktor sosial 
budaya, faktor fisik ibu, faktor fisik bayi, 
gencarnya promosi susu formula, ibu yang 
bekerja dan peran petugas kesehatan yang 
belum sepenuhnya mendukung program 
peningkatan penggunaan ASI eksklusif 
dalam memberikan pelayanan (1). 

Perawatan payudara pada masa nifas 
merupakan hal yang sangat penting dan 
sangat menentukan keberhasilan ibu 
menyusui. Menurut Sentra Laktasi Indonesia 
(Selasi) bahwa berdasarkan penelitian, 
hanya sekitar 40%-55% ibu-ibu di Indonesia 
yang melakukan perawatan payudara 
dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan 
karena kurangnya pengetahuan dan sikap 
ibu tentang perawatan payudara (6). 

Menurut data Dinas Kesehatan 
Kalimantan Selatan tahun 2011 pencapaian 
ASI Eksklusif umur 0-6 bulan hanya sebesar 
35,9% dan ini sangat jauh dari harapan yang 
ditargetkan sebesar 80% (7). Sejalan 
dengan upaya pemerintah untuk 
meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan 
ibu dan anak melalui program 
pemasyarakatan ASI, maka perawat juga 
dituntut memiliki pengetahuan dan 
keterampilan dalam manajemen laktasi (8). 

Berdasarkan fenomena yang terjadi 
bahwa rendahnya pengetahuan ibu tentang 
manfaat ASI dan manajemen laktasi sejak 
masa kehamilan sampai pasca melahirkan 

berdampak terhadap sikap ibu yang 
kemudian akan berpengaruh terhadap 
perilaku ibu dalam pemberian ASI. Status 
kesehatan di pengaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya adalah sikap seseorang untuk 
merespon suatu penyakit. Sikap dapat 
digunakan untuk memprediksikan tingkah 
laku apa yang mungkin terjadi. Dengan 
demikian sikap dapat diartikan sebagai 
suatu predisposisi tingkah laku yang akan 
tampak aktual apabila kesempatan untuk 
mengatakan terbuka luas (9). 

Di RSUD Datu Sanggul Rantau 
selama tahun 2011, jumlah ibu yang 
melahirkan secara keseluruhan sebanyak 
567 orang dan 324 orang ibu (57,14%) 
diantaranya memberikan ASI secara 
eksklusif. Berdasarkan studi pendahuluan 
yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 
sampai 18 Februari 2012 di Ruang Nifas 
RSUD Datu Sanggul didapat bahwa dari 15 
orang ibu post partum  yang menjalani masa 
nifas, dari hasil wawancara 7 orang ibu 
(46,7%) diantaranya belum mengetahui 
tentang perawatan payudara selama hamil 
maupun sesudah menjalani persalinan 
(masa nifas) dan dilihat dari respon ibu 
didapat 5 orang ibu (33,3%) yang tidak 
melakukan perawatan payudara dan 3 orang 
ibu (20%) yang tidak menyusui bayinya 
dengan ASI eksklusif. Kurangnya 
pengetahuan dan sikap ibu nifas tentang 
perawatan payudara berdampak pada 
motivasi ibu untuk munyusui bayinya. 

Berdasarkan latar belakang diatas 
maka menarik untuk diteliti tentang 
hubungan pengetahuan dan sikap ibu 
tentang perawatan payudara dengan 
motivasi menyusui di ruang nifas RSUD 
Datu Sanggul Tahun 2012. 

 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
survey analitik dengan rancangan cross 
sectional. 

Populasi pada penelitian ini adalah 
semua ibu nifas yang dirawat di ruang nifas 
RSUD Datu Sanggul Rantau pada bulan 
Maret-April 2012. Sampel pada penelitian ini 
didapatkan dengan menggunakan teknik 
total populasi yaitu seluruh ibu nifas yang 
yang melahirkan di RSUD Datu Sanggul 
Rantau Tahun 2012 sebanyak 90 
responden. 
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Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah Pengetahuan Ibu tentang perawatan 
payudara, Sikap ibu tentang perawatan 
payudara, sedangkan variable terikatnya 
adalah Motivasi ibu untuk menyusui. 

Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Teknik analisis 
data menggunakan uji chi square dengan α 
= 0,05. 
 
Hasil Penelitian 
1. Hubungan Pengetahuan Ibu Nifas 
Tentang Perawatan Payudara dengan 
Motivasi Menyusui 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi 
responden menurut pengetahuan ibu nifas 
tentang perawatan payudara dengan 
motivasi menyusui di RSUD Datu Sanggul 
Rantau periode Maret-April 2012 
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Pengetahuan 

Ibu Nifas tentang Perawatan 
Payudara dengan Motivasi 
Menyusui di Ruang Nifas RSUD 
Datu Sanggul Rantau periode 
Maret-April 2012 

N
o 

Penge
tahua
n 

Motivasi menyusui Total 
Baik Cukup Kurang 
n % n % n % n % 

1 Baik 20 22,2 15 16,7 6 6,7 41 45,6 
2 Cukup 5 5,6 14 15,6 8 8,9 27 30 
3 Kuran

g 
3 3,3 8 8,9 11 12,2 22 24,4 

Total  28 31,1 37 41,1 25 27,8 90 100 

Sumber : Data Primer Tahun 2012 
 

Berdasarkan tabel 1, ibu nifas dengan 
pengetahuan baik tentang perawatan 
payudara dengan motivasi yang baik yaitu 
sebanyak 20 responden (22,2%), sementara 
ibu nifas yang pengetahuan cukup tentang 
perawatan payudara dengan motivasi yang 
cukup yaitu sebanyak 15 responden 
(16,7%), sedangkan ibu nifas yang 
pengetahuan kurang tentang perawatan 
payudara dengan motivasi yang kurang 
yaitu sebanyak 11 responden (12,2%). 

Hasil uji statistik chi-square diperoleh 
nilai p = 0,004. Dengan nilai p < (α = 0,05), 
maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
penelitian diterima, yang artinya ada 
hubungan pengetahuan ibu nifas tentang 
perawatan payudara dengan motivasi 
menyusui di ruang nifas RSUD Datu 
Sanggul Rantau Tahun 2012. 

2. Hubungan Sikap Ibu Nifas Tentang 
Perawatan Payudara dengan Motivasi 
Menyusui 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi 
menurut sikap ibu nifas tentang perawatan 
payudara dengan motivasi menyusui di 
ruang nifas RSUD Datu Sanggul Rantau 
periode Maret-April  
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Sikap Ibu 

Nifas Tentang Perawatan 
Payudara dengan Motivasi 
Menyusui di Ruang Nifas RSUD 
Datu Sanggul Rantau Periode 
Maret-April 2012 

N
o 

Sikap 
Motivasi menyusui 

Total 
Baik Cukup Kurang 
n % n % n % n % 

1 Positif 21 23,3 25 27,8 7 7,8 53 58,8 
2 Negatif 7,8 12 13,3 18 20 37 41,1 

Total 28 31,1 37 41,1 25 27,8 90 100 

Sumber : Data Primer Tahun 2012 
 

Berdasarkan tabel 2 diatas ibu nifas 
yang sikap positif tentang perawatan 
payudara dengan motivasi yang baik yaitu 
sebanyak 21 responden (23,3%), ibu nifas 
yang sikap positif tentang perawatan 
payudara dengan motivasi yang cukup yaitu 
sebanyak 25 responden (27,8%), sementara 
ibu nifas yang sikap negatif tentang 
perawatan payudara dengan motivasi yang 
kurang yaitu sebanyak 18 responden (20%). 

Hasil uji statistik chi-square diperoleh 
nilai p = 0,001. Dengan nilai p < (α = 0,05), 
maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
diterima, yang artinya ada hubungan sikap 
ibu nifas tentang perawatan payudara 
dengan motivasi menyusui di ruang nifas 
RSUD Datu Sanggul Rantau Tahun 2012. 

 
Pembahasan 
1. Hubungan Pengetahuan Ibu Nifas 
Tentang Perawatan Payudara dengan 
Motivasi Menyusui 

Berdasarkan tabel 1, ibu nifas dengan 
pengetahuan baik tentang perawatan 
payudara dengan motivasi yang baik yaitu 
sebanyak 20 responden (22,2%), sementara 
ibu nifas yang pengetahuan cukup tentang 
perawatan payudara dengan motivasi yang 
cukup yaitu sebanyak 15 responden 
(16,7%), sedangkan ibu nifas yang 
pengetahuan kurang tentang perawatan 
payudara dengan motivasi yang kurang 
yaitu sebanyak 11 responden (12,2%). 
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Hasil uji statistik chi-square diperoleh 
nilai p = 0,004. dengan nilai p < (α = 0,05), 
maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
penelitian diterima, yang artinya ada 
hubungan pengetahuan ibu nifas tentang 
perawatan payudara dengan motivasi 
menyusui di ruang nifas RSUD Datu 
Sanggul Rantau Tahun 2012. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Mekarsari (10) yang menunjukkan 
terdapatnya hubungan bermakna antara 
pengetahuan tentang pemberian ASI 
dengan motivasi ibu nifas untuk menyusui di 
ruang nifas RSUD Ratu Zalecha Martapura. 
Kurangnya pengetahuan ibu nifas tentang 
perawatan payudara disebabkan oleh 
beberapa faktor diantaranya adalah 
kurangnya kesadaran ibu nifas tentang 
manfaat perawatan payudara, faktor 
demografik (faktor umur, tingkat pendidikan, 
pekerjaan), tersedianya informasi serta 
faktor peran petugas kesehatan. 

Menurut Hidayat (11), Pengetahuan 
adalah merupakan proses belajar dengan 
menggunakan panca indra yang dilakukan 
seseorang terhadap objek tertentu untuk 
dapat menghasilkan informasi dan 
keterampilan. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan 
penelitian Masridah (12) yang menyatakan 
bahwa pengetahuan dan motivasi ibu nifas 
sangat menentukan keberhasilan ibu 
menyusui bayinya. Dengan mengikuti dan 
mempelajari segala pengetahuan mengenai 
manajemen laktasi yang baik, diharapkan 
setiap ibu nifas mempunyai motivasi untuk 
memberikan ASI secara optimal. Untuk itu 
diperlukan motivasi yang tinggi sejak dini 
dan dukungan serta bimbingan yang optimal 
dari keluarga, lingkungan dan tenaga 
kesehatan yang merawat ibu selama hamil, 
bersalin dan masa nifas. 

Motivasi adalah keadaan kejiwaan dan 
sikap mental manusia yang memberikan 
energi, mendorong kegiatan, atau 
menggerakkan dan mengarah dan 
menyalurkan perilaku kearah pencapaian 
kebutuhan yang memberi kepuasan (13). 

 
2. Hubungan Sikap Ibu Nifas Tentang 
Perawatan Payudara dengan Motivasi 
Menyusui 

Berdasarkan tabel 2 diatas ibu nifas 
yang sikap positif tentang perawatan 
payudara dengan motivasi yang baik yaitu 

sebanyak 21 responden (23,3%), ibu nifas 
yang sikap positif tentang perawatan 
payudara dengan motivasi yang cukup yaitu 
sebanyak 25 responden (27,8%), sementara 
ibu nifas yang sikap negatif tentang 
perawatan payudara dengan motivasi yang 
kurang yaitu sebanyak 18 responden (20%). 

Hasil Uji statistik chi-square diperoleh 
nilai p = 0,001. Dengan nilai p < (α = 0,05), 
maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
diterima, yang artinya ada hubungan sikap 
ibu nifas tentang perawatan payudara 
dengan motivasi menyusui di ruang nifas 
RSUD Datu Sanggul Rantau Tahun 2012. 

Sikap adalah keadaan mental dan 
saraf dari kesiapan yang diatur melalui 
pengalaman yang memberikan pengaruh 
dinamik atau terarah terhadap respon 
individu pada semua objek dan situasi yang 
berkaitan dengannya (14). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
Fatmah (15) yang menyatakan bahwa sikap 
dan motivasi ibu nifas sangat menentukan 
keberhasilan ibu menyusui bayinya. 
rendahnya pengetahuan ibu tentang 
manfaat ASI dan manajemen laktasi sejak 
masa kehamilan sampai pasca melahirkan 
berdampak terhadap sikap ibu yang 
kemudian akan berpengaruh terhadap 
perilaku ibu dalam pemberian ASI. Dengan 
mempunyai sikap laktasi yang baik, 
diharapkan setiap ibu nifas mempunyai 
motivasi untuk memberikan ASI secara 
optimal. Untuk itu diperlukan motivasi yang 
tinggi sejak dini dan dukungan serta 
bimbingan yang optimal dari keluarga, 
lingkungan dan tenaga kesehatan yang 
merawat ibu selama hamil, bersalin dan 
masa nifas. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi 
bahwa rendahnya pengetahuan ibu tentang 
manfaat ASI dan manajemen laktasi sejak 
masa kehamilan sampai pasca melahirkan 
berdampak terhadap sikap ibu yang 
kemudian akan berpengaruh terhadap 
perilaku ibu dalam pemberian ASI. Status 
kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya adalah sikap seseorang untuk 
merespon suatu penyakit. Sikap dapat 
digunakan untuk memprediksikan tingkah 
laku apa yang mungkin terjadi. Dengan 
demikian sikap dapat diartikan sebagai 
suatu predisposisi tingkah laku yang akan 
tampak aktual apabila kesempatan untuk 
mengatakan terbuka luas (9). 
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Motivasi diperlukan untuk 
menggerakkan atau menggugah seseorang 
agar timbul keinginan dan kemampuannya 
untuk melakukan sesuatu sehingga dapat 
memperoleh hasil atau mencapai tujuan 
tertentu. Motivasi ibu yang baik untuk 
melakukan perawatan payudara merupakan 
langkah untuk menuju pada keberhasilan 
proses menyusui. 
 
Kesimpulan 

Ada hubungan yang bermakna antara 
pengetahuan dan sikap ibu nifas tentang 
perawatan payudara dengan motivasi 
menyusui di ruang nifas RSUD Datu 
Sanggul Rantau Tahun 2012. 
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