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Kurangnya kompetensi ibu dalam menyusui dapat mempengaruhi kesejahteraan ibu 

dan bayi juga meningkatkan masalah saat menyusui. Masalah dalam penelitian ini masih 

banyak ibu nifas yang memiliki kompetensi kurang tentang teknik menyusui.  

 

Tujuan penelitian untuk mengetahui adanya pengaruh health education terhadap 

kompetensi ibu tentang teknik menyusui. Desain penelitian ini adalah Pra-Eksperimen 

dengan pendekatan One Group Pratest- Prostest Design. Populasi sebanyak 31 ibu nifas 

didapatkan sampel sebayak 30 ibu nifas dengan menggunakan teknik simple random 

sampling.  

 

Variabel independen health education dan variabel dependen kompetensi ibu nifas 

tentang teknik menyusui. Instrument yang digunakan lembar observasi. Setelah 

ditabulasi, data dianalisis dengan menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test dengan 

tingkat signifikan a < 0,05. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar ibu memiliki 

kompetensi kurang sebelum diberikan health education yaitu 53,3% dan memiliki 

kompetensi baik 3,3%, sedangkan setelah diberikan health education sebagian besar ibu 

memiliki kompetensi baik yaitu 53,3% dan sebagian kecil memiliki kompetensi kurang 

yaitu 3,3%.  

 

Hasil uji Wilcoxon Sign Rank Test didapatkan p = 0,000, Z = -5.135 dimana p < 0,05 

maka H0 ditolak artinya Ada Pengaruh Health Education Terhadap Kompetensi Ibu Nifas 

Dalam Teknik menyusui bayi dengan benar. Berdasarkan penelitian tersebut, maka 



health education penting diberikan untuk meningkatkan kompetensi ibu dalam teknik 

menyusui yang dapat mengurangi angka kesakitan, kematian pada bayi sehingga dapat 

meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi.  

 

Kata kunci : Health Education , Kompetensi, Teknik menyusui bayi yang benar 

PENDAHULUAN Masa yang juga (Saifudin, A. B, 2002). Mulai bulan ke- 3 masa 

kehamilan, tubuh wanita memproduksi hormon yang menstimulasi munculnya Air Susu 

Ibu (ASI) dalam sistem payudara dan akan berfungsi ketika bayi lahir. Pemberian ASI 

memberikan gizi lengkap secara alami untuk bayi dan ASI juga memberikan banyak 

keuntungan penting.  

 

Keseimbangan yang tepat antara protein, karbohidrat, lemak dan mineral (Ambarwati, 

dkk, 2010). Seorang ibu pada masa post partum akan mengalami berbagai masalah. 

Masalah yang dirasakan utamanya berhubungan dengan tugasnya sebagai ibu seperti 

menyusui Pengaruh Health Education Terhadap Kompetensi Ibu Nifas Primipara dalam 

Teknik Menyusui di BPS Anis S Desa Sukoanyar Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 
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01, April 2016 bayinya, hanya karena pengetahuan ibu masih kurang tentang menyusui 

yang sederhana seperti persiapan menyusui saat ibu hamil, baik nutrisi dan perawatan 

payudara juga mengenai teknik menyusui yang benar. Hal ini akan menyebabkan 

berbagai masalah yang berakibat pada ibu seperti bendungan payudara dan pada bayi 

seperti kurangnya asupan nutrisi yang diterima bayi.  

 

Ibu yang merasa air susunya kurang akan memberikan susu formula pada bayinya untuk 

memenuhi kebutuhan bayinya supaya bayi tidak rewel. Hal ini sebenarnya tidak 

dianjurkan jika melihat beragam manfaat baik yang diperoleh dari ASI. Jika semua itu 

terpenuhi, Berdasar hasil SDKI 2012, jumlah ibu menyusui sudah mencapai 42%.  

 

Angka tersebut naik sekitar 10% dari angka sebelumnya tahun 2007 yang hanya 

menunjukkan 32% (Utami Roesli, 2009). Pencapaian ASI Eksklusif di Jawa Timur masih 

rendah dan mengalami penurunan setiap waktu. Berdasarkan (Dinas Kesehatan 

Lamongan, 2010). Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan 

Februari 2013 kepada 10 ibu nifas yang dilakukan observasi di BPS Ny Anis Setiowati 

Desa Sukoanyar Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Tahun 2013, dari 10 orang yang 

dilakukan observasi, sebagian besar atau sebanyak 7 (70%) orang belum bisa menyusui 

bayinya dengan benar dan sisanya 3 (30%) orang saja dari total keseluruhan yang sudah 

bisa menyusui bayinya.  

 

Dari data tersebut dapat diketahuai bahwa masih banyak ibu nifas primipara yang 



belum bisa menyusui bayinya dengan benar. Dalam teknik menyusui bayi, ibu nifas juga 

harus mempunyai kompetensi. Adapun faktor yang mempengaruhi kompetensi ibu nifas 

dalam teknik menyusui bayinya adalah yaitu faktor pengalaman dan faktor motivasi.  

 

Pengalaman dipengaruhi oleh paritas, usia dan sosial budaya. Sedangkan pengalaman 

dipengaruhi oleh usia, paritas, dan sosial budaya. Akibat yang akan ditimbulkan dari ibu 

yang tidak mampu melakukan teknik menyusui dengan benar Pengaruh Health 

Education Terhadap Kompetensi Ibu Nifas Primipara dalam Teknik Menyusui di BPS Anis 
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01, April 2016 memungkinkan terjadinya lecet puting susu, air susu akan sukar keluar, 

payudara membengkak, nyeri dan terjadi bendungan payudara, mastitis, selain itu 

asupan nutrisi bayi tidak bisa terpenuhi dengan maksimal (Kristiyansari, 2009). Health 

Education (Pendidikan Kesehatan) merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan 

untuk memberikan atau meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktek masyarakat, 

kelompok, atau individu dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan (McKenzie, J., 

et all, 2009).  

 

Dengan adanya pendidikan kesehatan yang diberikan kepada ibu tentang teknik 

menyusui bayi, diharapkan ibu lebih tahu dan terampil atau kompeten dalam teknik 

menyusui bayinya. Untuk menghindari dampak tersebut maka bidan dapat meningkatan 

pelayanan kesehatan ibu dan bayi dengan melakukan penyuluhan memberikan 

informasi dan health education, tentang pentingnya perawatan payudara yang dapat 

dilakukan selama masa kehamilan dan nifas, pendidikan teknik menyusui yang benar 

dan selalu memberikan motivasi pada ibu. Selain . Populasi semua ibu nifas primipara di 

BPS Ny Anis Setiowati Desa Sukoanyar berjumlah 31 orang dan sampel pada penelitian 

ini sebanyak 30 orang.  

 

Variabel independen adalah health education . Variabel dependen adalah kompetensi 

ibu dalam teknik menyusui bayi pada ibu nifas primipara. Pengumpulan data dengan 

cheklist dan disajikan dalam tabel frekuensi dan tabulasi silang kemudian dilakukan uji 

Wilcoxone Rank Test dengan taraf signifikansi <0,05. HASIL PENELITIAN Data Umum 1) 

Karakteristik Ibu Nifas Berdasarkan Umur Tabel .  

 

1 Karakteristik Ibu Nifas Berdasarkan Umur No Umur (tahun) Frekwensi Persentase (%) 1 

2 3 < 20 20 - 35 > 35 4 25 1 13,3 83,3 3,3 Total 30 100,00 Berdasarkan tabel 1 

menunjukkan sebagian besar ibu nifas berumur 20-35 tahun yaitu (83,3%) dan sebagian 

kecil ibu nifas berumur > 35 tahun (3,3%). 2) Karakteristik Ibu Nifas Berdasarkan 

Pendidikan Tabel. 2 Karakteristik Ibu Nifas Berdasarkan Pendidikan N o Pendidikan 

Frekw ensi Persentas e (%) 1. 2. 3. 4. 5.  



 

Tidak sekolah SD SMP SMA PT 0 1 12 12 5 0 3,3 40 40 16,7 Total 30 100,00 Berdasarkan 

tabel 2 menunjukkan hampir sebagian ibu nifas berpendidikan SMP (40%) dan tidak 

satupun ibu nifas yang tidak bersekolah (0%). 3) Karakteristik Ibu Nifas Berdasarkan 

Pekerjaan Pengaruh Health Education Terhadap Kompetensi Ibu Nifas Primipara dalam 

Teknik Menyusui di BPS Anis S Desa Sukoanyar Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 
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3 Karakteristik Ibu Nifas Berdasarkan Pekerjaan N o Pekerjaan Frekwe nsi Persentas e (%) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. Tidak bekerja Serabutan Tani Swasta Wiraswasta PNS 19 1 0 8 1 1 63,3 3,3 

0 26,7 3,3 3,3 Total 30 100,00 Berdasarkan tabel 3 sebagian besar ibu nifas tidak bekerja 

yaitu (63,3%) dan tidak satupun ibu nifas bekerja sebagai Tani yaitu (0%).  

 

Data Khusus 1) Kompetensi Ibu Nifas Sebelum di Lakukan Health Education Tentang 

Teknik Menyusui yang Benar Tabel. 5 Kompetensi Ibu Nifas Sebelum Health Education N 

o Kompetensi Frekwen si Persentase (%) 1. 2. 3. Kurang Sedang Baik 16 13 1 53,3 43,3 

3,3 Total 30 100,00 Dari tabel 5 menunjukkan sebagian besar ibu nifas primipara 

memiliki kompetensi kurang (53,3%) dan sebagian kecil responden memiliki kompetensi 

baik yaitu (3,3%). 2) Kompetensi Ibu Nifas Sesudah di Lakukan Health Education Tabel.  

 

6 Distribusi Kompetensi Ibu Nifas Sesudah di Lakukan Health Education N o Kompetensi 

Frekwen si Persentase (%) 1. 2. 3. Kurang Sedang Baik 1 13 16 3,3 43,3 53,3 Total 30 

100,00 Berdasarkan tabel 6 menunjukkan sebagian besar ibu nifas primipara sebelum 

dilakukan Health Education memiliki kompetensi baik (53,3%) dan sebagian kecil 

responden memiliki kompetensi kurang yaitu (3,3%).  

 

3) Perbedaan kompetensi sebelum dan sesudah diberikan health education Tabel.7 

Perbedaan Kompetensi Sebelum Dan Sesudah Pemberian Health Education Kompetensi 

Sebelum Kompetensi Sesudah Kurang Sedang Baik Jumlah ? % ? % ? % ? % Kurang 1 6,2 

13 81,2 2 12,5 16 100 Sedang 0 0 0 0 13 100 13 100 Baik 0 0 0 0 1 100 1 100 Jumlah 1 

3,3 13 43,3 16 53,3 30 100 P = - 5.135 Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa dari 16 

ibu nifas sebagian besar memiliki kompetensi kurang sebelum diberikan health 

education tentang teknik menyusui yang benar, setelah diberikan health education 

sebagian besar yaitu (81,2%) memiliki kompetensi sedang.  

 

Sedangkan yang memiliki kompetensi sedang setelah diberikan health education, 

seluruhnya memiliki kompetensi baik yaitu (100%). Dan dari 1 ibu nifas yang memiliki 

kompetensi kurang setelah diberikan health education yaitu (100%) menjadi tetap baik 

setelah diberikan health education. Untuk menganalisis pengaruh health education 

terhadap kompetensi ibu nifas dalam teknik menyusui bayinya yang benar tersebut 



dilakukan Pengaruh Health Education Terhadap Kompetensi Ibu Nifas Primipara dalam 
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01, April p = = 0,001 menunjukkan nilai signifikan, (Z = - 5.135) dimana p < 0,00 

sehingga H0 ditolak artinya ada pengaruh health education terhadap kompetensi ibu 

dalam teknik menyusui bayi pada ibu nifas primipara di BPS Ny. Anis Setiowati Desa 

Sukoanyar Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan tahun 2013. PEMBAHASAN 1.  

 

Kompetensi Sebelum Diberikan Health Education (Teknik Menyusui Bayi Yang Benar) 

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan sebagian besar (53,3%) ibu nifas mempunyai 

kompetensi kurang sebelum diberikan health education tentang teknik menyusui yang 

benar di BPS Ny. Anis Setiowati Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan tahun 2013 

artinya lebih dari separuh responden tidak memiliki kompetensi yang baik tentang 

teknik menyusui yang benar. Kurangnya kompetensi ibu nifas tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain umur, pendidikan, pekerjaan.  

 

Dari data tersebut, umur dan pekerjaan ibu nifas yang sebagian besar IRT/ tidak bekerja 

tidak banyak mempengaruhi kompetensi ibu nifas, tetapi pendidikan lebih 

mempengaruhi karena kebanyakan dari pendidikan terakhir ibu nifas adalah lulusan 

SMP. Oleh karena itu peran bidan dalam meningkatkan kompetensi ibu adalah 

memberikan bimbingan yang tepat terhadap semua pasien yang baru selesai bersalin 

tentang teknik menyusui yang benar. Apabila pasien tidak mampu memberikan ASI 

pada bayinya dikhawatirkan akan berakibat pada kesehatan, kesejahteraan ibu dan bayi.  

 

Kenyataan tersebut berkaitan dengan kurangnya kompetensi seseorang dapat juga 

dipengaruhi oleh berbagai macam hambatan yang dirasakan oleh pengalaman, dari 

keseluruhan responden ibu nifas adalah ibu primi yang sebelumnya belum memiliki 

pengalaman mengurus bayi khususnya dalam melakuakan teknik menyusui bayi dengan 

benar. Belum cukup jika ibu nifas hanya mempunyai pengetahuan saja, tetapi ibu harus 

punya keterampilan dan mau untuk memperbaiki nutrisi ibu dengan mengkonsumsi 

makanan yang bergizi demi asupan nutrisi yang diserap bayi lewat ASI dari ibu.  

 

Sehingga tidak hanya kompetensi ibu yang bertambah tapi juga akan berdampak baik 

bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi (Kristiyansari, 2009). Data tersebut sesuai 

dengan teori Michael Zwell (2000) dalam Wibowo (2007) yang menyebutkan hambatan 

kompetensi seseorang dapat dikategorikan dalam: (1) Hambatan Pengetahuan, (2) 

Hambatan Keterampilan, (3) Hambatan Proses, (4) Hambatan Emosional.  

 

Hambatan pengetahuan terjadi ketika seseorang tidak mempunyai keahlian tentang 



informasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Hambatan . Pekerja Pengaruh 

Health Education Terhadap Kompetensi Ibu Nifas Primipara dalam Teknik Menyusui di 

BPS Anis S Desa Sukoanyar Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan SURYA 6 Vol. 08, No. 

01, April 2016 menerima kesalahan atau bertanggung jawab karena takut disalahkan. 2.  

 

Kompetensi Sesudah Diberikan Health Education Berdasarkan tabel 5 menunjukkan 

bahwa sebagian besar (53,3%) ibu nifas memiliki kompetensi baik setelah diberikan 

health education di BPS Ny Anis Setiowati Desa Sukoanyar Kecamatan Turi Kabupaten 

Lamongan artinya lebih dari separuh responden sudah memiliki kompetensi yang baik 

tentang teknik menyusui yang benar.  

 

Dengan tingkat usia yang memadai (20- 35 tahun), ibu nifas akan lebih mampu untuk 

memahami dan dapat mengaplikasikan dari apa yang sudah dipelajari. Sedangkan untuk 

tingkat pendidikan SMP, membuktikan bahwa dari yang sebelumnya memiliki 

kompetensi yang masih sangat sedikit yang membutuhkan suatu hal untuk mengubah 

pengetahuan. Setelah diberikan health education atau pendidikan kesehatan, 

kompetensi ibu nifas tentang menyusui makin bertambah.  

 

Sehingga ibu tidak salah dalam memberikan asuhan pada bayinya karena banyak sekali 

manfaatnya jika ibu dapat melakukan keterampilan teknik menyusui yang benar pada 

bayinya. Banyak manfaat dengan melakukan teknik menyusui yang benar yaitu 

memenuhi nutrisi yang baik untuk bayi, imunoglobulin pada bayi meningkat, 

meningkatkan ikatan batin antara ibu dan bayi, juga mempercepat pengembalian tubuh 

ibu menjadi ideal. .  

 

Pengaruh Health Education Terhadap Kompetensi Ibu Dalam Teknik Menyusui Bayi 

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar ibu nifas memiliki kompetensi 

kurang sebelum diberikan health education tentang cara melakuakan teknik menyusui 

yang benar. Dan sebagian besar ibu nifas memiliki kompetensi baik setelah diberikan 

health education tentang cara melakuakan teknik menyusui yang benar.  

 

Dari menunjukkan nilai signifikan, (Z = - 5.135) dimana hal ini berarti p < 0,05 sehingga 

H0 ditolak artinya ada Pengaruh Health Education Terhadap Kompetensi Ibu Dalam 

Teknik Menyusui Bayi Pada Ibu Nifas Primipara Di BPS Ny. Anis Setiowati Desa 

Sukoanyar Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan tahun 2013.  

 

Semakin baik pengetahuan seseorang semakin baik pula kompetensi yang akan dicapai. 

Dengan adanya health education atau pendidikan kesehatan pada ibu nifas, ibu yang 

awalnya tidak tahu apa-apa, bahkan hanya sedikit tahu dalam menyusui bayinya dapat 

menjadi ibu yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan keterampilan yang baik dalam 



Pengaruh Health Education Terhadap Kompetensi Ibu Nifas Primipara dalam Teknik 

Menyusui di BPS Anis S Desa Sukoanyar Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan SURYA 7 
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01, April 2016 memberikan asuhan pada bayinya terutama dalam melakukan teknik 

menyusui yang benar. Jika ibu salah dalam memberikan asuhan pada bayinya, maka 

akan mengakibatkan dampak yang tidak baik pula pada kesehatan bayinya sendiri 

seperti halnya apabila ibu salah dalam melakukan teknik menyusui akan mengakibatkan 

bayi kembung, rewel, asupan nutrisi bayi tidak terpenuhi dan dapat berakibat pula pada 

ibu yaitu puting susu lecet, juga bendungan payudara.  

 

Oleh karena itu usaha dalam peningkatkan pengetahuan dan keterampilan pendidikan 

kesehatan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain itu penting. Kenyataan 

tersebut sesuai dengan teori kecakapan kompetensi seseorang yaitu: Keyakinan dan 

nilai-nilai sosial: Pengalaman dipengaruhi oleh faktor usia, paritas dan lingkungan sosial 

budaya. Pengetahuan: segala sesuatu yang ada dikepala, sehingga dapat mengetahui 

sesuatu berdasarkan pengalaman yang dimiliki.  

 

Hal – hal yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang diantaranya adalah usia, 

tingkat pendidikan, pengalaman, media masa, lingkungan sosial, budaya. Karakteristik 

kepribadian: kepribadian bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah. Kepribadian 

seseorang dapat berubah sepanjang waktu. Motivasi: Kemampuan Intelektual . hidup 

sehat (McKenzie, J, et all, 2010). KESIMPULAN DAN SARAN 1.  

 

Kesimpulan 1) Sebagian besar Ibu Nifas Primipara memiliki kompetensi yang kurang 

sebelum dilakukan Health Education tentang teknik menyusui bayi yang benar. 2) 

Sebagian besar Ibu Nifas Primipara memiliki kompetensi yang baik setelah dilakukan 

Health Education Pengaruh Health Education Terhadap Kompetensi Ibu Nifas Primipara 

dalam Teknik Menyusui di BPS Anis S Desa Sukoanyar Kecamatan Turi Kabupaten 

Lamongan SURYA 8 Vol. 08, No. 01, April 2016 tentang teknik menyusui bayi yang 

benar.  

 

3) Ada Pengaruh Health Education Terhadap Kompetensi Ibu Dalam Teknik Menyusui 

Bayi Pada Ibu Nifas Primipara di BPS Ny Anis Setiowati Desa Sukoanyar Kecamatan Turi 

Kabupaten Lamongan Tahun 2013. 2. Saran 1) Saran Bagi Akademis Diharapkan supaya 

hasil penelitian dapat menambah materi khususnya tentang bagaimana melakukan 

teknik menyusui bayi yang benar.  

 

Semakin tinggi pengetahuan semakin tinggi juga kompetensi sehingga dapat diajarkan 

kepada pasien terutama ibu nifas. 2) Saran Bagi Praktisi Bagi Petugas kesehatan: Hasil 



penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, pertimbangan dan informasi 

dalam upaya memberikan penyuluhan tentang pentingnya menyusui dan bagaimana 

teknik menyusi yang benar, sehingga dapat mengurangi masalah dalam menyusui. 
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