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EFEKTIVITAS PEMBERIAN EDUKASI BREASTCARE TERHADAP 

TINGKAT PENGETAHUAN IBU  HAMIL DALAM PERSIAPAN 

PEMBERIAN ASI EKSLUSIF 

 

Abstrak 

Latar belakang: Masa emas pertumbuhan dan perkembangan anak dimulai sejak 

dalam kandungan hingga dua tahun pertama kehidupannya, termasuk dalam 

pemberian ASI ekslusif di awal kehidupan. ASI merupakan sumber nutrisi utama 

bagi bayi di masa emasnya. Gizi yang terkandung sangat diperlukan oleh bayi untuk 

pertumbuhan dan perkembangan. Pengetahuan ibu mengenai ASI dan perawatan 

payudara menjadi faktor penting untuk kesuksesan pemberian ASI ekslusif. 

Perawatan payudara atau dikenal dengan breastcare yaitu sebuah stimulasi untuk 

membantu produksi dan pengeluaran ASI melalui pemijatan payudara. Tujuan: 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas pemberian edukasi 

breast care terhadap tingkat pengetahuan ibu hamil dalam persiapan pemberian 

ASI ekslusif. Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

desain penelitian metode quasi experimental dan pendekatan pre-test post-test with 

control design. Subjek dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok eksperimen 

mendapat perlakuan edukasi breastcare menggunakan leaflet dan virtual meeting 

di google meet, sedangkan kelompok kontrol hanya mendapatkan edukasi 

breastcare dengan menggunakan leaflet. Hasil: Analisis data menggunakan uji 

wilxocon didapatkan nilai signifikansi antara pre-test dan post-test 1 pada kelompok 

eksperimen sebesar 0,012 (p<0,05), sedangkan pada kelompok kontrol  0,123 

(p>0,05). Hasil analisis perbedaan tingkat pengetahuan ibu hamil pada kedua 

kelompok menggunakan uji Mann whitney diperoleh nilai signifikansi 0,161 

(p>0,05), kemudian uji Mann Whitney kedua yaitu setelah diberi jeda waktu 

diperoleh nilai signifikansi 0,2 (p>0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa edukasi 

breastcare dengan leaflet dan virtual meeting dapat meningkatkan pengetahuan ibu 

hamil, sedangkan edukasi breastcare dengan leaflet saja tidak dapat meningkatkan 

pengetahuan ibu hamil dalam persiapan pemberian ASI ekslusif. Akan tetapi dari 

kedua kelompok belum menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengetahuan, 

dikarenakan jumlah sampel yang sedikit. 

 

Kata Kunci : edukasi, breastcare, menyusui, ASI, ASI ekslusif 

 

Abstract 

Background: The golden period of children’s growth and development starts from 

the time that the baby was in the womb until the first two years of life, including 

exclusive breastfeeding in early life. Breast milk is the main source of nutrition for 

babies in their golden age. The nutrition is necessary for the babies growth and 

development. Mother’s knowledge about breastmilk and breastcare are important 

factors for successful exclusive breastfeeding practice. Breastcare is a stimulation 

that can increase production and release of breast milk.  Purpose: This study aims 

to determine the level of effectiveness of breastcare education on increasing 

knowledge of pregnant women in exclusive breastfeeding preparation. Methods: 

this study is a quantitative research with a quasy experimental design and pre-
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posttest with control design approach.  The subjects were devided into two groups. 

The experimental group received breastcare education using leaflet and virtual 

meeting on google meet, while the control group only received breastcare education 

using leaflet. Results: Data analysis using wilxocon test showed that there are 

significance value between pre and posttest 1. The significance value of 

eksperimental group is 0,012 (p<0,05), while in the control group is 0,123 (p>0,05). 

Analysis of differences in the level of knowledge of pregnant women in the two 

groups using Mann whitney test obtained a significance value of 0,161 (p>0,05), 

than the secont test after a time lag obtained a significance value of 0,2 (p>0,05). 

The conclusion is breastcare education using leaflet and virtual meeting can 

increase knowledge of  pregnant women, while breastcare education only using 

leaflet can’t increase the level of pregnant women knowledge in the exclusive 

breastfeeding preparation. However, both groups haven’t show any differences in 

th level of knowledge, due to the small number of samples. 

 

Keywords: education, breastcare, breastfeeding, breastmilk, exclusive 

breastfeeding 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada tahun 2018 World Breastfeeding Week (WBW) atau Pekan ASI se-dunia 

mengusung tema Breastfeeding: Foundation of Life atau Menyusui sebagai Dasar 

Kehidupan. Menyusui menjadi penentu masa depan anak kelak, pencegahan 

malnutrisi dalam bentuk apapun, memastikan keamanan pangan terjamin dalam 

keadaan kritis sekalipun, dan memutus rantai kemiskinan (Kemenkes RI, 2018)  

Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan yang keluar langsung dari payudara ibu 

untuk bayi (Yusrina A, Devy Sr. 2016). ASI merupakan sumber nutrisi utama bagi 

bayi di masa emasnya. Gizi yang terkandung sangat diperlukan oleh bayi untuk 

pertumbuhan dan perkembangan (Mufdillah, 2017) 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 

metode quasi experimental dan pendekatan pre-test post-test with control design. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan pengetahuan ibu hamil 

terhadap kesiapan pemberian ASI ekslusif sebelum dan sesudah pemberian edukasi 

breastcare. 
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2.1 Subjek penelitian 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 16 ibu hamil yang berdomisili di desa 

Tegaldowo dan kemudian dikumpulkan dalam whats app group “Responden 

Penelitian Bumil”. Responden dibagi dalam dua kelompok dengan menggunakan 

teknik total sampling, yaitu 8 ibu hamil kelompok eksperimen dan 8 ibu hamil 

kelompok kontrol.  

2.2 Analisis data 

2.2.1 Uji normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak. Bila subjek <50 analisis data yang digunakan adalah 

Saphiro wilk test, namun jika subjek >50 maka menggunakan Kolmogorov smirnov 

test. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila p>0,05 maka data berdistribusi 

normal, dan jika p<0,05 maka data berdistribusi tidak normal. 

2.2.2 Analisis tingkat pengetahuan 

Analisis tingkat pengetahuan pada masing-masing kelompok digunakan untuk 

mengetahui hasil perbedaan nilai tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah diberi 

perlakuan. Hasil dari uji normalitas data akan mempengaruhi uji beda yang akan 

digunakan. Jika data berdistribusi normal (p>0,05) maka menggunakan Paired 

sample T-test, dan apabila data berdistribusi tidak normal (p<0,05) maka uji yang 

digunakan adalah Wilxocon test. 

2.2.3 Analisis perbedaan tingkat pengetahuan pada kedua kelompok 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui perlakuan pada kelompok mana yang lebih 

efektif untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dalam persiapan pemberian ASI 

ekslusif. Analisis data yang digunakan adalah Mann whitney test. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

2.3 Uji normalitas 

Responden dalam penelitian berjumlah 16 ibu hamil, yang kemudian dibagi 

kedalam 2 kelompok masing-masing 8 ibu hamil. Karena data responden sangat 

sedikit maka digunakan uji non parametrik. 
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2.4 Analisis tingkat pengetahuan  

Tabel 1. Analisis tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan penelitian 

pada kelompok eksperimen 

Wilxocon test Mean SD Sig 

 Pre-test 33,50 8,367 
0.012 

Postest 1 43,25 4,097 

 Pre-test 33,50 8,367 
0,263 

Postest 2 36,75 8,031 

 

Pengetahuan ibu hamil pada kelompok eksperimen terjadi peningkatan dari nilai 

rerata 33,50 menjadi 43,24 pada posttest 1. Namun setelah diberikan jeda waktu 1 

minggu nilai posttest 2 mengalami penurunan rerata menjadi 36,75. Berdasarkan 

uji wilxocon antara pretest dan posttest 1 didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,012 

(p<0,05) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh edukasi breastcare terhadap 

peningkatan pengetahuan ibu hamil dalam persiapan pemberian ASI ekslusif. 

Sedangkan pada uji wilxocon antara pretest dan posttest 2 didapatkan nilai 

signifikansi sebesar 0,263 (p>0,05) yang menunjukkan bahwa setelah diberi jeda 

waktu 1 minggu, edukasi breastcare tidak berpengaruh pada tingkat pengetahuan 

ibu hamil dalam persiapan pemberian ASI ekslusif. 

Tabel 2. Analisis tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan penelitian 

pada kelompok kontrol 

Wilxocon test Mean SD Sig 

 Pre-test 33,38 2,264 
0,123 

Postest1 36,88 5,643 

 Pre-test 33,38 2,264 
0,735 

Postest2 33,63 6,046 

 

Sedangkan hasil penelitian pada kelompok kontrol pada posttest 1 juga 

terdapat peningkatan rerata dari 33,38 menjadi 36,88, kemudian setelah diberi jeda 

waktu 1 minggu dan dilakukan posttest 2 terjadi penurunan rerata menjadi 33,63. 

Berdasarkan uji wilxocon didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,123 dan 0,735 

(p>0,05)  yang berarti tidak terdapat pengaruh edukasi breastcare terhadap tingkat 

pengetahuan ibu hamil dalam persiapan pemberian ASI ekslusif baik secara 

langsung maupun setelah diberi jeda waktu. 
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2.5 Analisis perbedaan tingkat pengetahuan ibu hamil pada kelompok 

eksperimen dan kontrol 

Tabel 3. Analisis perbedaan tingkat pengetahuan ibu hamil pada kelompok 

eksperimen dan kontrol 

Mann Whitney Kelompok Mean SD Sig 

Posttest 1 - Pretest 
Eksperimen 9,7500 8,27647 

0,161 
Kontrol 3,5000 5,34522 

Posttest 2 - Pretest 
Eksperimen 3,2500 11,98511 

0,200 
Kontrol 0,2500 6,15862 

 

Setelah dilakukan analisis perbedaan tingkat pengetahuan responden antara 

kelompok eksperimen dan kontrol menggunakan uji Mann Whitney didapatkan 

hasil tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan antara  kedua kelompok. Hasil 

uji setelah dilakukan posttest 1 diperoleh nilai signifikansi 0,161 (p>0,05), 

sedangkan hasil uji kedua yaitu setelah diberi jeda waktu 1  minggu diperoleh nilai 

signifikansi 0,2 (p>0,05) maka pada kedua uji didapatkan hasil Ho diterima dan Ha 

ditolak. Hal ini dapat dipengaruhi dari jumlah sampel yang sedikit sehingga hasil 

nilai belum signifikan menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengetahuan pada 

kedua kelompok. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa edukasi breastcare dengan 

leaflet dan virtual meeting dapat meningkatkan pengetahuan ibu hamil dalam 

persiapan pemberian ASI ekslusif. dan edukasi breastcare dengan leaflet saja tidak 

dapat meningkatkan pengetahuan ibu hamil dalam persiapan pemberian ASI 

ekslusif. 

4.2 Saran 

4.2.1 Keilmuan 

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada fisioterapis, tenaga kesehatan, 

maupun masyarakat mengenai edukasi perawatan payudara yang bisa diberikan 

kepada ibu hamil untuk mensukseskan pemberian ASI ekslusif. 
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4.2.2 Peneliti selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas jangkauan penelitian. Tidak 

terbatas pada edukasi saja namun juga pelayanan breastcare yang dapat dilakukan 

oleh fisioterapis.  

4.2.3 Fisioterapis 

Bagi fisioterapis, penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi mengenai 

penanganan fisioterapis dengan metode breastcare pada ibu hamil maupun 

menyusui, serta memberikan intervensi breastcare untuk kasus patologis seperti 

mastitis. 
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