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ABSTRAK

Teknik menyusui yang salah menyebabkan nyeri dan lecet pada puting susu
karena bayi tidak menyusu sampai aerola payudara, bila ia hanya menyusu pada puting
susu maka ibu akan merasa nyeri karena adanya lecet pada puting susu. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menggambarkan teknik menyusui pada ibu dengan bayi usia
0-6 bulan. Desain penelitian adalah Deskriptif. Populasi penelitian adalah ibu yang
memiliki bayi usia 0-6 bulan di Posyandu Balita Kelurahan Bangsal Kota Kediri. Besar
subyek sebanyak 38 responden yang ditetapkan dengan Purposive Sampling.Variabel
yang digunakan adalah teknik menyusui.Instrument berupa lembar observasi.Analisa data
menggunakan Analisa Deskriptif untuk mengetahui gambaran teknik menyusui yang
dilakukan. Hasil penelitian sebagian besar yaitu sebanyak 33 responden (86,8%) memiliki
teknik menyusui kurang, sebanyak 5 responden (13,2%) memiliki teknik menyusui cukup
Kesimpulan dalam penelitian ini, Teknik menyusui pada ibu dengan bayi usia 0-6 bulan
sebagian besar teknik menyusui kurang.

Kata Kunci: Laktasi, teknik menyusui, bayi

ABSTRACT

The wrong breastfeeding technique causes pain and abrasions on the nipple
because the baby does not suckle the breast up to the aerola, if she only feeds on the
nipple then the mother will feel pain due to blisters on the nipple. The purpose of the
study is to description of Mothers’ Breastfeeding techniques to Baby with 0-6 Months Old
Baby. Research design is descriptive. The population is mothers who have 0-6 months old
babyat Posyandu Balita Kelurahan Bangsal in Kediri. The subjects were 38 respondents
using purposive sampling techniques. The variable was knowledge about Breastfeeding
techniques to Baby with 0-6 Months Old Baby. Data were collected using observation
sheet and then analyzed using statistical test Frequency Distribution. The results of the
research were most of the was less than breastfeeding technique for 33 respondents
(86,8%), and breastfeeding technique had enough 5 respondents (13,2%). It is concluded
that most of mothers’ breastfeeding technique with 0-6 Months Old Baby was less.
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Pendahuluan

Manajemen laktasi merupakan
usaha atau cara yang dilakukan untuk
dapat mencapai keberhasilan menyusui.
Keberhasilan menyusui salah satunya
dengan teknik menyusui dengan benar.
Teknik
menyusui
yang
salah
menyebabkan nyeri dan lecet pada puting
susu karena bayi tidak menyusu sampai
aerola payudara, bila ia hanya menyusu
pada puting susu maka bayi akan
mendapat ASI sedikit karena gusi tidak
menekan laktiferus dan ibunya akan
merasa nyeri karena adanya lecet pada
puting susu (Prawiroharjo (2002) dalam
Astutik, 2014). Ibu dapat mempelajari
manajemen laktasi sebagai bagian dari
usaha mempersiapkan persalinan dan
menyusui sehingga komplikasi dan halhal yang menghambat proses menyusui
dapat dicegah (Monika, 2014). Teknik
menyusui merupakan suatu cara yang
tidak ada duanya dalam memberikan
makanan ideal bagi pertumbuhan dan
perkembangan bayi yang sehat serta
mempunyai pengaruh biologis dan
kejiwaan unik terhadap kesehatan ibu
dan bayi (Astutik, 2014).
Teknik menyusui yang benar
diperlukan agar bayi dan ibu merasa
nyaman dan bayi bisa memperoleh
manfaat yang terbesar dari menyusui
(Astutik, 2014). Teknik menyusui yang
benar adalah cara memberikan ASI
kepada bayi dengan perlekatan dan posisi
ibu dan bayi yang benar (Perinasia
(1994) dalam Rahayu, 2016). ASI adalah
cairan kehidupan terbaik yang sangat
dibutuhkan oleh bayi. ASI mengandung
berbagai zat yang penting untuk tumbuh
kembang bayi dan sesuai dengan
kebutuhannya, namun tidak semua ibu
mau menyusui bayinya karena berbagai
alasan, sebagai contoh: takut gemuk,
sibuk, payudara kendor, dan sebagainya,
ada juga ibu yang ingin menyusui
bayinya, tetapi banyak kendala biasanya
ASI tidak mau keluar atau produksinya
kurang
lancar
(Sunarsih,
2013).
Fenomena
yang
sering
dijumpai
dimasyarakat pada saat ibu menyusui

sering muncul masalah yang dikarenakan
kurangnya pengetahuan ibu dalam teknik
menyusui yang benar, hal tersebut dapat
berpengaruh pada pemenuhan nutrisi
bayi karena tidak mendapat nutrisi yang
optimal dan berdampak pada tertundanya
pemberian ASI secara dini serta dapat
menyebabkan
nyeri,
lecet,
dan
kemerahan pada ibu karena bayi tidak
menyusu dengan teknik yang tidak benar.
Menurut penelitian di Dhaka
Bangladesh pada 1.667 bayi selama 12
bulan menunjukkan hasil bahwa ASI
eksklusif dapat menurunkan risiko
kematian akibat infeksi saluran napas
akut dan diare. Pemberian ASI eksklusif
selama 6 bulan dianjurkan oleh pedoman
internasional yang didasarkan pada bukti
ilmiah tentang manfaat ASI baik bagi
bayi, ibu, keluarga, maupun Negara
(Sunarsih,
2013).
Usaha
untuk
meningkatkan cakupan pemberian ASI
eksklusif perlu didukung oleh suami,
keluarga, lingkungan, dan tenaga
kesehatan seperti perawat. Perawat
sebagai salah satu tenaga kesehatan yang
cukup berperan dalam pemberian
dukungan ternyata memiliki hambatan
tersendiri. Berdasarkan hasil penelitian
Narula Susan, (2015) tentang Hubungan
Tingkat Pengetahuan dan Pekerjaan Ibu
dengan Keberhasilan Teknik Laktasi
Pada Ibu Menyusui menunjukkan bahwa
hampir sebagian besar (80,4%) ibu
menyusui tidak berhasil melakukan
teknik laktasi, (64,7%) ibu menyusui
memiliki tingkat pengetahuan yang
kurang, dan sebagian besar (80,4%) ibu
menyusui
memiliki
pekerjaan.
Berdasarkan hasil penelitian Handini,
(2012) tentang Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Proses Laktasi Ibu
dengan Bayi Usia 0-6 Bulan di Desa
Cibeusi
Kecamatan
Jatinagor
menunjukkan 47% ibu menunjukkan
kondisi payudara yang kurang baik, 55%
ibu menunjukkan teknik menyusui yang
kurang baik.
Ibu yang memiliki bayi usia 0-6
bulan berkewajiban memberikan ASI
eksklusif. ASI eksklusif menurut (Roesli
(2000) dalam Astutik, 2014) adalah bayi
hanya diberi ASI saja, tanpa tambahan

cairan lain seperti susu formula, jeruk,
madu, air teh, air putih, dan tanpa
tambahan makanan padat seperti pisang,
pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi,
dan tim. Menyusui ketepatan waktu saja
tidak cukup, tak jarang kegagalan dalam
meyusui salah satu di antaranya adalah
karena kurang atau tidak mempunyai
pengalaman dan pengetahuan tentang
bagaimana cara menyusui yang benar.
Kemampuan dan kemauan seorang ibu
untuk menyusui didasari pada tingkat
pengetahuan yang merupakan suatu
proses belajar yang dapat menghasilkan
perubahan tingkah laku yang diharapkan
(Pradikto (2004) dalam Astutik, (2014).
UNICEF (2013) mewartakan bahwa
menyusui merupakan penyelamat hidup
anak yang paling murah dan efektif
dalam sejarah kesehatan manusia.
Pemenuhan ASI pada bayi usia 0-6 bulan
kurang efektif. Hal ini dipengaruhi oleh
tingkat pengetahuan ibu yang kurang
dalam teknik menyusui pada bayinya.
Teknik menyusui merupakan cara dalam
memberikan makanan ideal bagi
pertumbuhan dan perkembangan bayi,
jika ibu tidak memberikan teknik
menyusui dengan benar maka dampak
pada ibu seperti rasa nyeri, dan lecet atau
kemerahan yang disebabkan karena bayi
tidak menyusu sampai aerola payudara,
sedangkan dampak yang dapat terjadi
bila bayi tidak mendapatkan nutrisi yang
optimal dari pemberian ASI meliputi
berat badan bayi tidak bertambah, dan
bayi sering merengek karena tidak puas.
Teknik menyusui yang benar
diperlukan agar bayi dan ibu merasa
nyaman dan bayi bisa memperoleh
manfaat terbesar dari menyusui.Teknik
menyusui yang benar juga dapat
bermanfaat dalam menekan angka
kematian bayi yang disebabkan karena
posisi
menyusui
yang
tidak
benar.Ironisnya, hanya kurang daris
setengah anak di dunia menikmati
kesempatan emas ini. Setiap ibu yang
memiliki bayi perlu mengetahui tentang
teknik menyusui yang benar demi
tercapainya asupan nutrisi bayi yang

optimal. Dukungan perawat dan keluarga
sangat berpengaruh dalam pemberian
ASI. Perawat dapat lebih menekankan
pada
penyuluhan
tentang
teknik
menyusui yang benar untuk mencegah
masalah umum yang timbul seperti lecet,
nyeri, dan ibu enggan menyusui karena
ASI tidak keluar dengan media leaflet
dan tanya jawab, sehingga keluarga dan
pasien dapat mengetahui pentingnya
pemberian ASI pada bayi, jadi peneliti
ingin menggambarkan Teknik Menyusui
Pada Ibu Dengan Bayi Usia 0-6 Bulan di
Posyandu Balita Kelurahan Bangsal Kota
Kediri.

Metodologi Penelitian

Desain penelitian menggunakan
Deskriptif. Populasi pada penelitian ini
adalah ibu yang menyusui pada bayi usia
0-6 bulan di Posyandu Balita Kelurahan
Bangsal Kota Kediri. Besar subyek
dalam penelitian adalah 38 responden.
Teknik sampling yang digunakan adalah
purposive sampling. Variabel tunggal
pada penelitian ini adalah teknik
menyusui pada ibu dengan bayi usia 0-6
bulan. Variabel tersebut dilakukan
pengumpulan data menggunakan lembar
observasi dan dilakukan analisa distribusi
frekuensi.

Tabel 1.

Distribusi Frekuensi Teknik Menyusui Pada Ibu Dengan Bayi Usia 0-6 Bulan
di Posyandu Balita Kelurahan Bangsal Kota Kediri pada tanggal 6 April – 12
Mei 2017 (n=38).
Indikator

Cuci tangan sebelum dan sesudah
menyusui
Masase payudara
Sebelum
menyusui
ASI
dikeluarkan sedikit
Bayi diletakkan menghadap perut
ibu/payudara
Payudara dipegang
Cara melepas isapan bayi
Setelah selesai menyusui ASI
dikeluarkan sedikit
Menyendawakan bayi
Periksa keadaan payudara

Baik
f
%
2
6,3

Kategori
Cukup
f
%
10 27,3

Kurang
f
%
24 66,4

0
0

0
0

3
2

7,9
6,3

35
36

0

0

17

44,7

0
0
0

0
0
0

29
0
2

3
2

7,9
6,3

24
7

Berdasarkan tabel 1 pada indikator
pertama yaitu mencuci tangan sebelum
dan sesudah menyusui sebagian besar
yaitu sebanyak 24 responden (66,4%)
memiliki kategori kurang, indikator
kedua yaitu masase payudara mayoritas
pada 35 responden (92,1%) memiliki
kategori kurang, indikator ketiga yaitu
sebelum menyusui ASI dikeluarkan
sedikit mayoritas pada 36 responden
(93,7%) memiliki kategori kurang,
indikator keempat yaitu bayi diletakkan
menghadap perut ibu atau payudara lebih
dari 50% pada 21 responden (55,3%)
memiliki kategori kurang, indikator
kelima yaitu payudara dipegang sebagian
besar yaitu sebanyak 29 responden
(76,3%) memiliki kategori cukup,
indikator keenam yaitu cara melepas
isapan bayi tidak dilakukan oleh
responden, indikator ketujuh yaitu
setelah selesai menyusui ASI dikeluarkan
sedikit mayoritas pada 36 responden
(93,7%) memiliki kategori kurang,
indikator
kedelapan
yaitu
menyendawakan bayi lebih dari 50%
pada 24 responden (63,2%) memiliki
kategori cukup, indikator kesembilan
yaitu memeriksa keadaan payudara
sebagian besar yaitu sebanyak 27
responden (72,6%) memiliki kategori
kurang dan dapat diketahui bahwa
sebagian besar yaitu sebanyak 33

Total

%

38

100

92,1
93,7

38
38

100
100

21

55,3

38

100

76,3
0
6,3

9
0
36

23,7
0
93,7

38
0
38

100
100
100

63,2
21,1

11
27

28,9
72,6

38
38

100
100

responden (86,8%) memiliki teknik
menyusui kurang, sebanyak 5 responden
(13,2%) memiliki teknik menyusui
cukup.

Pembahasan

Teknik Menyusui Pada Ibu Dengan
Bayi Usia 0-6 Bulan

Berdasarkan data penelitian
terhadap responden teknik menyusui di
Posyandu Balita Kelurahan Bangsal Kota
Kediri bahwa sebagian besar memiliki
teknik menyusui kurang, dan juga
beberapa responden memiliki teknik
menyusui cukup, pada masing-masing
indikator dalam teknik menyusui
memiliki kategori yang berbeda-beda
yaitu pada indikator pertama yaitu
mencuci tangan sebelum dan sesudah
menyusui sebagian besar yaitu sebanyak
24 responden memiliki kategori kurang,
indikator kedua yaitu masase payudara
mayoritas pada 35 responden memiliki
kategori kurang, indikator ketiga yaitu
sebelum menyusui ASI dikeluarkan
sedikit mayoritas pada 36 responden
memiliki kategori kurang, indikator
keempat
yaitu
bayi
diletakkan

menghadap perut ibu/payudara lebih dari
50% pada 21 responden memiliki
kategori kurang, indikator kelima yaitu
payudara dipegang sebagian besar yaitu
sebanyak 29 responden memiliki
kategori cukup, indikator keenam yaitu
cara melepas isapan bayi tidak dilakukan
oleh responden, indikator ketujuh yaitu
setelah selesai menyusui ASI dikeluarkan
sedikit mayoritas pada 36 responden
memiliki kategori kurang, indikator
kedelapan yaitu menyendawakan bayi
lebih dari 50% pada 24 responden
memiliki kategori cukup, indikator
kesembilan yaitu memeriksa keadaan
payudara sebagian besar yaitu sebanyak
27 responden memiliki kategori kurang.

Laktasi
atau
menyusui
mempunyai pengertian yaitu proses
pembentukan ASI yang melibatkan
hormon
prolaktin
dan
proses
pengeluaran yang melibatkan hormon
oksitosin (Arisman (2005) dalam
Astutik, 2014). Manajemen laktasi
merupakan usaha atau cara yang
dilakukan
untuk
mencapai
keberhasilan menyusui. Manajemen
laktasi adalah suatu tatalaksana yang
mengatur agar keseluruhan proses
menyusui bisa berjalan dengan
sukses, mulai dari ASI diproduksi
sampai proses bayi mengisap dan
menelan ASI, pada ibu muda proses
ini
kadang-kadang
terlupakan
sehingga mengakibatkan produksi
ASI tidak maksimal sehingga
berakibat pada penurunan cakupan
ASI eksklusif. Menyusui lebih dini,
terjadi perangsangan puting susu,
maka terbentuklah prolaktin oleh
hipofisis, sehingga sekresi ASI makin
lancar (Perinasia (2009) dalam
Astutik,
2014).
IDAI
(2009)
memaparkan bahwa dalam proses
menyusui, diperlukan manajemen diri
ibu yang kuat dengan fokus pada
anak. Ia memerlukan kekuatan untuk
mencapai tujuan yaitu kesejahteraan
diri, anak, dan keluarga. Keberhasilan
menyusui salah satunya adalah teknik

menyusui. Proses menyusui ibu sadar
akan keunggulan dirinya dalam
mengahasilkan ASI. Sadar dirinya
mengatakan bahwa ini suatu proses
yang
membutuhkan
kekuatan
sprititual, intelegensia, dan pikiran
rasional.
Keberhasilannya
menunjukkan
jati
diri
dalam
menyucikan kehidupan spiritual
sesuai keyakinannya. Sadar diri akan
kekuatan
spiritualitas
berperan
meningkatkan kesejahteraan melalui
peningkatan afeksi positif bahagia,
yang melindunginya terhadap depresi.
Teknik
menyusui
yang
salah
menyebabkan nyeri dan lecet pada
puting susu karena bayi tidak
menyusu sampai aerola payudara, bila
ia hanya menyusu pada puting susu
maka bayi akan mendapat ASI sedikit
karena gusi tidak menekan laktiferus
dan ibunya akan merasa nyeri karena
adanya lecet pada puting susu
(Prawiroharjo (2002) dalam Astutik,
2014). Teknik menyusui merupakan
suatu cara yang tidak ada duanya
dalam memberikan makanan ideal
bagi pertumbuhan dan perkembangan
bayi yang sehat serta mempunyai
pengaruh biologis dan kejiwaan unik
terhadap kesehatan ibu dan bayi
Teknik menyusui yang benar
diperlukan agar bayi dan ibu merasa
nyaman dan bayi bisa memperoleh
manfaat yang terbesar dari menyusui
(Astutik, 2014). Teknik menyusui
yang benar adalah cara memberikan
ASI kepada bayi dengan perlekatan dan
posisi ibu dan bayi yang benar (Perinasia
(1994) dalam Rahayu, (2016). Menyusui
merupakan suatu cara yang tidak ada
duanya dalam memberikan makanan
yang ideal bagi pertmbuhan dan
perkembangan bayi yang sehat. Selama
masa kehamilan, payudara menjadi lebih

besar seiring dengan meningkatnya
jumlah dan ukuran kelenjar alveoli
sebagai hasil dari peningkatan kadar
esterogen. Hal ini terjadi sampai

dengan bayi telah disusui untuk
beberapa hari saat produksi susu yang
sebenarnya dimulai. Untuk beberapa
hari pertama, payudara mengeluarkan
kolostrum yang sangat penting bagi
kesehatan seorang bayi (Astutik,
2014).
Berdasarkan hasil penelitian
sebagian besar ibu yaitu sebanyak 33
responden (86,8%) memiliki teknik
menyusui kurang merupakan ibu yang
melakukan teknik menyusui yang
langkah-langkahnya dilakukan sebagian
dan ada langkah-langkah yang tidak
dilakukan. langkah-langkah yang tidak
dilakukan oleh ibu adalah bayi tidak
diberi rangsangan untuk membuka mulut
dengan cara menyentuh pipi dengan
puting, selesai bayi menyusu hisapan
tidak dilepas dengan cara yang benar
yaitu dengan cara memasukkan jari
kelingking ibu ke mulut bayi, setelah
selesai menyusu, ASI tidak dikeluarkan
sedikit yang kemudian dioles pada puting
dan aerola, dan ibu juga tidak memeriksa
keadaan payudara adakah perlukaan atau
pecah-pecah seusai menyusu. Pada
teknik menyusui dengan langkah yang
tidak dilakukan ibu kemungkinan ibu
sudah menjadi terbiasa tidak melakukan
karena waktu menyusui yang tidak tepat,
dan bayi sering menangis.
Langkah-langkah yang dilakukan
sebagian adalah ibu tidak melakukan cuci
tangan sebelum tindakan menyusui, ibu
tidak duduk atau berbaring dengan
santai, kepala bayi tidak terdapat pada
lengkung siku ibu dan terkadang kepala
bayi menengadah, perut bayi tidak
menempel pada perut ibu, ibu hanya
membelokkan kepala bayi saja, ibu
hanya memegang puting susu atau aerola
saja tanpa menopang seluruh payudara,
bayi tidak diberi rangsangan untuk
membuka mulut ketika akan disusui,
sebagian besar aerola tidak masuk ke
mulut bayi hanya puting saja, setelah
menyusui ibu juga tidak melepas hisapan
bayi menggunakan jari kelingking, ibu
tidak menyendawakan bayi dengan cara
yang benar dan ibu tidak memeriksa
keadaan payudara setelah selesai

menyusui. Pada teknik yang dilakukan
dengan langkah-langkah sebagian pada
teknik menyusui kurang ada beberapa
teknik yang dilakukan dengan benar pada
beberapa responden yaitu sebelum
menyusui ibu mencuci tangan, kepala
bayi terletak pada lengkung siku dan
kepala tidak menengadah, dan perut bayi
menempel pada perut ibu.
Saat air susu keluar dari puting
susu, akan disusul dengan gerakan
mengisap yang ditimbulkan oleh otototot pipi, sehingga pengeluaran air susu
akan bertambah dan diteruskan dengan
mekanisme menelan masuk ke lambung.
Keadaan akan berbeda bila bayi diberi
susu botol. Rahang mempunyai peranan
sedikit saat menelan dot botol sebab susu
mengalir dengan mudah dari lubang dot.
Hal ini terjadi karena adanya gaya berat
yang disebabkan oleh posisi botol yang
dipegang ke arah bawah dan adanya
isapan pipi yang membantu aliran susu.
Oleh karena itu, tenaga yang diperlukan
oleh bayi untuk mengisap susu menjadi
minimal. Kebanyakan bayi-bayi yang
masih baru lahir belajar menyusu pada
ibunya. Apabila kemudian dicoba pada
susu botol yang bergantian, maka bayi
tersebut akan menjadi bingung puting.
Oleh karena itu, sering bayi menyusu
pada ibunya dengan cara menyusu seperti
mengisap dot botol. Keadaan ini
berakibat kurang baik dalam pengeluaran
ASI. Oleh karena itu, jika bayi terpaksa
tidak bisa langsung disusui oleh ibunya
pada segera setelah kelahiran, maka
sebaiknya bayi diberi minum melalui
sendok, cangkir, atau pipet, sehingga
bayi tidak mengalami bingung putting
(Astutik, 2014). Didapatkan hasil
penelitian bahwa ibu yang memiliki usia
26-35 tahun dengan teknik menyusui
kurang memiliki bayi yang merupakan
anak kedua dengan jumlah 12 responden
(36,4%), namun ibu sering mengatakan
lupa dengan langkah-langkah yang harus
dilakukan serta beda usia yang terlampau
jauh tentang teknik menyusui yang
diberikan kepada anak sebelumnya.
Menurut Roesli (2000), dalam Astutik,
(2014) bahwa ibu yang memiliki bayi

usia 0-6 bulan berkewajiban memberikan
ASI eksklusif.
ASI eksklusif adalah bayi hanya
diberi ASI saja, tanpa tambahan cairan
lain seperti susu formula, jeruk, madu, air
teh, air putih, dan tanpa tambahan
makanan padat seperti pisang, papaya,
bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan tim.
Menurut Rekawati, (2013) pada masa
bayi (1-12 bulan), pertumbuhan dan
perkembangan terjadi secara cepat. Umur
5 bulan berat badan anak sudah dua kali
berat badan lahir dan umur 1 tahun sudah
tiga kali berat badan saat lahir.Sementara
untuk panjang badannya pada 1 tahun
sudah satu setengah kali panjang badan
saat lahir. Pendidikan ibu dengan tingkat
pendidikan SMA akan mempengaruhi
teknik menyusui pada bayi yang lebih
banyak berusia 5 bulan dengan jumlah 8
responden (24,2%), namun dari hasil
penelitian semakin bertambah usia bayi
ibu tetap menerapkan teknik menyusui
yang tidak sesuai dengan langkah yang
benar hal ini dapat disebabkan karena
kurangnya tingkat pengetahuan dan
pengalaman yang dimiliki oleh ibu. Hal
ini sesuai dengan teori Astutik, (2014)
seorang
ibu
setelah
melahirkan
berkewajiban atau diharapkan harus
menyusui bayinya, hal ini juga diyakini
oleh budaya yang ada dimasyarakat
bahwa akan sempurna menjadi seorang
ibu jika sudah bisa mengandung,
melahirkan, dan menyusui, dimana jika
dilihat dari teori Sunarsih, (2013) ASI
adalah cairan kehidupan terbaik yang
sangat dibutuhkan oleh bayi. airsusu ibu
mengandung berbagai zat yang penting
untuk tumbuh kembang bayi dan sesuai
dengan kebutuhannya, namun tidak
semua ibu mau menyusui bayinya karena
berbagai alasan, sebagai contoh: takut
gemuk, sibuk, payudara kendor, dan
sebagainya, ada juga ibu yang ingin
menyusui bayinya, tetapi banyak kendala
biasanya ASI tidak mau keluar atau
produksinya kurang lancar.
Teknik menyusui cukup pada ibu
adalah ibu yang melakukan teknik
dengan langkah yang benar, dan
melakukan teknik dengan langkah
sebagian,
dimana
langkah
yang

dilakukan dengan benar adalah ibu
mencuci tangan sebelum nenyusui, ibu
menatap bayi dengan penuh kasih
sayang, setelah bayi membuka mulut,
dengan cepat ibu mendekatkan payudara
dan sebagian besar serola masuk kedalam
mulut bayi, bayi disendawakan dengan
cara yang benar yaitu bayi digendong
tegak bersandar pada bahu ibu kemudian
ibu menepuk perlahan punggung bayi,
namun juga didapatkan bahwa ada
beberapa teknik yang tidak dilakukan
yaitu ibu tidak memberi rangsangan pada
bayi untuk membuka mulut ketika akan
disusui, ibu juga tidak melepas hisapan
bayi dengan jari kelingking setelah
selesai menyusu, dan ibu tidak
memeriksa keadaan payudara setelah
menyusui. Hal ini dapat dibuktikan dari
segi fenomena atau permasalahan yang
ada jika responden memiliki masalah
nyeri dan lecet karena bayi tidak
menyusu sampai aerola payudara, bila ia
hanya menyusu pada puting susu maka
bayi akan mendapat ASI sedikit karena
gusi tidak menekan laktiferus dan ibunya
akan merasa nyeri karena adanya lecet
pada puting susu. Puting susu yang sudah
masuk ke dalam mulut dengan bantuan
lidah ditarik lebih jauh dan rahang
menekan kalang payudara di belakang
puting susu yang pada saat itu sudah
terletak pada langit-langit. Dengan
tekanan bibir dan gerakan rahang secara
berirama, maka gusi akan menjepit
kalang payudara dengan sinus laktiferus,
sehingga air susu akan mengalir ke
puting susu.
Selanjutnya, bagian belakang
lidah menekan puting susu pada langitlangit yang mengakibatkan air susu
keluar dari puting susu. Cara yang
dilakukan oleh bayi tidak akan
menimbulkan cedera pada puting susu.
Pemberian ASI lancar apabila memiliki
pengetahuan
yang
cukup
(posisi
menyusui,
merawat
payudara,
merangsang ASI, dan lain-lain), rasa
percaya diri, santai tidak stress, ada
dukungan keluarga, status gizi yang
cukup.
Pemberian
ASI
merupakan
proses alamiah, namun pemberian ASI

merupakan keterampilan yang perlu
dipelajari oleh masyarakat terutama
kaum ibu (Widuri, 2013). Pada teknik
menyusui yang cukup didapatkan hasil
bahwa ibu yang bekerja melakukan
teknik menyusui dengan langkah yang
benar, tidak menutup kemungkinan
bahwa ibu yang bekerja mempengaruhi
waktu menyusui yang diberikan kepada
bayi, jadwal kerja yang tidak dapat
dikendalikan oleh responden. Menurut
Arif (2009) setelah lahir, bayi mengalami
proses perkembangan dengan laju yang
cukup tinggi melalui pertambahan berat
badannya peningkatan berat badan bayi
pada umur 4-6 bulan mencapai dua
kalinya dan mendekati tiga kali pada
umur 1 tahun. Terdapat beberapa
pandangan dari pakar tentang keluarga.
Dari U.S Bereau of the Census dalam
Friedman, 1998 mendefinisikan tentang
keluarga yang terdiri atas individu yang
bergabung bersama oleh ikatan suatu
pernikahan, darah, adopsi dan tinggal
dalam satu rumah tangga yang sama.
Sedangkan dilain pihak, keluarga
didefinisikan sebagai bagian dari
masyarakat yang peranannya sangat
penting untuk membentuk kebudayaan
yang sehat (Setiadi, 2008).
Hasil penelitian didapatkan 4
responden
(80%)
dengan
teknik
menyusui cukup sebagian besar tinggal
bersama dengan suami dan keluarga,
sehingga tinggal bersama dalam satu
rumah dengan suami dan keluarga
responden akan merasa mendapat
dukungan secara psikologis untuk
membantu dan mensupport dalam
tindakan menyusui, sehingga responden
memiliki pengetahuan yang cukup
tentang posisi menyusui, status gizi yang
cukup, cara merangsang ASI dan
merawat payudara, sehingga responden
mempunyai rasa percaya diri, santai
dalam menyusui serta tidak stres.
Dukungan sosial keluarga memberikan
kenyamanan fisik dan psikologis,
menurunkan kecenderungan munculnya
kejadian yang dapat mengakibatkan
stress (Azizah, 2011).

Kesimpulan

Teknik menyusui pada ibu
dengan bayi usia 0-6 bulan di Posyandu
Balita Kelurahan Bangsal Kota Kediri
adalah sebagian besar teknik menyusui
kurang, karena pada saat menyusui ibu
merasa kesakitan karena aerola yang
lecet akibat ibu tidak melakukan
langkah-langkah dengan benar, bayi
tidak puas menyusu karena pelekatan
yang salah, bayi menangis karena waktu
menyusu yang tidak konsisten, serta
kesiapan ibu dalam menyusui yang
kurang.

Saran

Hasil penelitian ini hendaknya
sebagai gambaran umum tentang teknik
menyusui agar responden mampu
meningkatkan langkah-langkah teknik
menyusui yang benar, serta sebagai
masukan bagi pihak puskesmas dan
posyandu balita untuk meningkatkan
pengetahuan
para
kader
dalam
memberikan
program
penyuluhan
tentang teknik menyusui yang benar.
Penyuluhan ditekankan pada indikator
masase payudara, sebelum menyusui ASI
dikeluarkan sedikit, cara melepas isapan
bayi, dan setelah selesai menyusu ASI
dikeluarkan sedikit.

Daftar Pustaka

Arif, Nurhaeni. (2009). ASI dan Tumbuh
Kembang Bayi. Yogyakarta:
MedPress.
Astutik, Reni Yuli. (2014). Payudara
dan Laktasi. Jakarta: Salemba
Medika.
Azizah. (2011). Pengantar Konsep
Keluarga. Jakarta: Salemba
Medika.

Handini, Sri. (2012). Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Proses Laktasi
Ibu Dengan Bayi Usia 0-6 Bulan
Di Desa Cibeusi Kecamatan
Jatinagor. E-Jurnal Obstretika,
Vol. 3 No. 1
IDAI. (2009). Determinan Pemberian
ASI
Eksklusif
Pada
Ibu
Menyusui.
Monika, F. B. (2014). Buku Pintar ASI
dan Menyusui. Jakarta Selatan:
PT. Mizan Publika.
Narula,

Susan. (2013). Hubungan
Tingkat
Pengetahuan
Dan
Pekerjaan
Ibu
Dengan
Keberhasilan Teknik Laktasi Pda
Ibu Menyusui. Jurnal Fakultas
Ilmu Keperawatan Universitas
Padjadjaran.

Rahayu, Anik Puji. (2016). Panduan
Praktikum
Keperawatan
Maternitas.
Yogyakarta:
Deepublish.
Rekawati,
Susilaningrum.
(2013).
Asuhan Keperawatan Bayi dan
Anak. Jakarta: Salemba Medika.
Setiadi. (2008). Konsep dan Penulisan
Riset Keperawatan. Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Sunarsih, Tri. (2013). Asuhan Kebidanan
Pada Ibu Nifas. Jakarta: Salemba
Medika.
Unicef. (2013). Breastfeeding Is The
Cheapest And Most Effective
Life-Saver In History. Press
Release.
Diunduh
dari:
http//www.unicef.org/tanggal 20
Desember 2016.
Widuri, Hesti. (2013). Cara Mengelola
ASI Ekslusif Bagi Ibu Bekerja.
Yogyakarta: Gosyen Publishing

10

