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ABSTRACT  
Breastfeeding in Indonesia has not been fully implemented, one of which is the constraint of 
exclusive breastfeeding for working mothers. In the working mother, the short duration of 
maternity leave / give birth before the result of exclusive breastfeeding ends have to return to 
work, these conditions encourage mothers to stop breastfeeding and give early 
complementary feeding her baby. The study aims to analyze the influence of health education 
with media flip chart the behavior of breastfeeding women workers in PHC Sidotopo Wetan 
Surabaya. Research carried out for 8 months. This study design is experimental design One 
Group Pre-test Pr-posttest design. Its population is women workers who are breastfeeding 
infants aged 3-12 months in health centers Sidotopo Wetan Surabaya as much as 38 mothers. 
Samples were taken using simple random sampling technique as much as 35 mothers. The 
collection of data were done by giving questionnaires and observation. The results of 
analysis by Wilcoxon Signed Ranks Test with significance level α (0,05) = 0.000, the 
conclusions in the can is the value 0.000 <(α = 0,05), means that Ho is rejected or there is a 
significant difference in the behavior of breastfeeding before treatment and after treatment, 
which means that there is the effect of health education with media Flip Chart to increased 
feeding behavior Women workers in PHC Sidotopo Wetan. Expected health workers in 
implementing health education and media attention to methods that suit their needs so that 
the information provided may change health behaviors in depth. 
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PENDAHULUAN 
Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) seharusnya dimulai sejak 
janin dalam kandungan sampai dewasa. 
Pemberian ASI merupakan cara terbaik 
bagi peningkatan kualitas SDM sejak dini 
yang akan menjadi penerus bangsa. 
Pemberian ASI berarti memberikan zat-zat 
gizi yang bernilai gizi tinggi yang 
dibutuhkan untuk pertumbuhan dan 
perkembangan yang optimal baik, mental 
maupun kecerdasan. Pemberian ASI di 
Indonesia belum dilaksanakan 
sepenuhnya. Permasalahan yang utama 
adalah faktor sosial budaya, kesadaran 
akan pentingnya ASI, pelayanan kesehatan 
dan petugas kesehatan yang belum 
sepenuhnya mendukung PP-ASI, 
gencarnya promosi susu formula dan ibu 
bekerja. Cakupan pemberian ASI Eklusif 
pada bayi usia 0-6 bulan di Indonesia turun  

 
 

dari 34,3% pada tahun 2009 menjadi 
33,6% pada tahun 2010. Masih rendahnya 
cakupan pemberian ASI eksklusif 
dipengaruhi beberapa hal, terutama masih 
terbatasnya konselor menyusui di fasilitas 
pelayanan kesehatan, belum maksimalnya 
kegiatan edukasi tentang ASI dan 
pemberian MP-ASI, ketersediaan sarana 
dan prasarana KIE ASI dan MP-ASI dan 
belum optimalnya kelompok pendukung 
ASI. 

Menyusui adalah hak setiap ibu tidak 
terkecuali ibu yang bekerja. Berdasarkan 
data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 
2013 Dari total populasi 112 juta jumlah 
pekerja di Indonesia (data Badan Pusat 
Statistik tahun 2012), saat ini ada 43 juta 
pekerja perempuan yang membantu 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 
(Kompas, 2013). Tren menunjukkan 
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bahwa akses laki-laki dan perempuan ke 
pekerjaan formal telah meningkat dari 
waktu ke waktu, tetapi hasil pada 
formalitas tersebut dialami secara berbeda 
di seluruh gender. Pada bulan Mei 2013 
ada 53,2 juta pekerja bekerja di sektor 
formal, dan 35 persennya adalah 
perempuan, 65 persennya adalah laki-laki. 
Begitu pula terdapat 61,4 juta pekerja yang 
bekerja di sektor ekonomi informal dengan 
41 persennya adalah perempuan dan 59 
persennya adalah laki-laki (ILO. 2013). 

 Pekerja wanita dituntut meningkatkan 
kemampuan dan kapasitas kerja secara 
maksimal, tanpa mengabaikan kodratnya 
sebagai wanita. Sesuai dengan kodratnya, 
pekerja wanita akan mengalami haid, 
kehamilan, melahirkan dan menyusui. 
Pada ibu yang bekerja, singkatnya masa 
cuti hamil/melahirkan mengakibatkan 
sebelum masa pemberian ASI eksklusif 
berakhir sudah harus kembali bekerja. 
Oleh karena itu satu yang perlu mendapat 
perhatian adalah bagaimana ibu yang 
bekerja dapat tetap memberikan ASI 
kepada bayinya secara eksklusif sampai 6 
bulan dilanjutkan menyusui sampai 2 
tahun sesuai dengan aturan Kepmenkes RI 
No. 450/MENKES/IV/2004 tentang 
pemberian ASI secara eksklusif pada bayi 
Indonesia (Pusat Kesehatan Kerja Depkes 
RI, 2011). Cakupan pemberian ASI 
Eklusif pada bayi usia 0-6 bulan di 
Indonesia turun dari 34,3% pada tahun 
2009 menjadi 33,6% pada tahun 2010. 
Masih rendahnya cakupan pemberian ASI 
eksklusif dipengaruhi beberapa hal, 
terutama masih terbatasnya konselor 
menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan, 
belum maksimalnya kegiatan edukasi 
tentang ASI dan pemberian MP-ASI, 
ketersediaan sarana dan prasarana KIE 
ASI dan MP-ASI dan belum optimalnya 
kelompok pendukung ASI (Kemenkes RI., 
2012). 

 Berdasarkan hasil studi pendahuluan 
pada tanggal 03 Maret-25 April 2014 di 
Puskesmas Sidotopo Wetan Surabaya, dari 
84 pekerja wanita yang menyusui bayi usia 
6-12 bulan sebanyak 56 ibu (66,7%) 
memiliki rencana menyapih bayinya 

sebelum usia 1 tahun dan 28 ibu (33,3%) 
ingin menyusui sampai bayi berusia 2 
tahun, selain itu jumlah ibu yang menyusui 
secara ekslusif  hanya 13 ibu (15,5%), 
sebanyak 71 ibu (84,5%) memberikan 
tambahan susu formula dan makanan 
pendamping ASI (MP-ASI) sebelum bayi 
berusia 6 bulan. Beberapa upaya yang 
telah dilakukan oleh pihak Puskesmas 
Sidotopo Wetan untuk mendukung 
kebijakan pemerintah tentang pemberian 
ASI yaitu dengan penyediaan ruang pojok 
laktasi, tidak melakukan promosi 
pemberian susu formula,  memberikan 
penyuluhan pemberian ASI saat 
pemeriksaan kehamilan, persalinan dan 
nifas. Meskipun beberapa upaya untuk 
mendukung pemberian ASI telah 
dilakukan namun praktik pemberian ASI 
eksklusif masih rendah, hal ini dapat 
diakibatkan kurangnya optimalisasi ruang 
pojok laktasi sebagai tempat untuk 
memberikan pendidikan kesehatan yang 
disertai dengan media penyampaian 
informasi yang lengkap. Metode 
penyuluhan tentang pemberian ASI selama 
ini yaitu ceramah dengan media leaflet, 
informasi tentang manajemen laktasi tidak 
berikan secara menyeluruh. Selain itu 
petugas kesehatan sebagian besar belum 
mengikuti pelatihan konseling laktasi, 
sehingga proses pendampingan bagi ibu 
menyusui terutama pekerja wanita belum 
terlaksana secara maksimal. Berdasarkan 
hasil wawancara pada Ibu menyusui  
pekerja wanita sebanyak 47 orang 
berpendapat bahwa ketika masa cuti telah 
habis, maka kesempatan untuk menyusui 
sudah selesai, bayi mulai diajarkan minum 
susu formula dan diberikan MP-ASI.   

 Sesuai dengan Kebijakan dan Strategi 
Depkes Tentang Peningkatan Pemberian 
ASI Pekerja Wanita, bahwa peningkatan 
pemberian ASI (PP-ASI) dilaksanakan 
secara lintas sektor dan terpadu dengan 
melibatkan peran serta masyarakat 
khususnya masyarakat pekerja,  PP-ASI 
dilaksanakan secara bertahap dan 
berkesinambungan di setiap tempat kerja. 
Beberapa strategi yang harus dilakukan 
yaitu meningkatkan pengetahuan dan 
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kesadaran pihak manajemen untuk 
meningkatkan status kesehatan ibu pekerja 
dan bayinya, mengupayakan fasilitas yang 
mendukung PP-ASI bagi ibu yang 
menyusui di tempat kerja menyediakan 
sarana ruang memerah ASI, menyediakan 
perlengkapan  untuk memerah dan 
menyimpan ASI, menyediakan materi dan 
memberikan penyuluhan ASI. Salah satu 
langkah kegiatannya yaitu 
mengembangkan KIE yang spesifik 
melalui metode dan media yang sesuai 
dengan sasaran dilengkapi dengan media 
elektronik atau media cetak seperti leaflet, 
booklet atau flip chart (Pusat Kesehatan 
Kerja Depkes RI, 2011). 

Sejauh ini pengaruh pendidikan 
kesehatan dengan alat peraga flif chart 
tentang menyusui dengan perubahan 
tingkah laku pekerja wanita belum 
diketahui. Keuntungan dari alat peraga 
flif chart antara lain tidak memerlukan 
listrik, ekonomis, memberikan info 
ringkas dan praktis, media yang cocok 
untuk kebutuhan di dalam ruangan atau 
di luar ruangan, bahan dan 
pembuatannya murah, mudah dibawa 
kemana-mana dan membantu 
mengingatkan pesan dasar bagi 
fasilitator atau pengguna media (Desi 
Pratiwi, 2013).  

Peran tenaga medis sangat penting 
dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam 
melakukan klarifikasi tindakan 
pemberian ASI secara tepat untuk 
mencegah terjadinya masalah menyusui, 
selain itu tindakan ini juga penting untuk 
meningkatkan komunikasi interpersonal 
pada pekerja wanita, sehingga ibu akan 
tahu, mengerti, paham, dan dapat 
melaksanakan atau mengaplikasikan 
dengan pemberian ASI dengan benar. 

Berdasarakan uraian latar belakang 
tersebut menunjukkan bahwa salah satu 
program pengembangan KIE tentang 
ASI dan MP-ASI dengan media cetak 
flip chart sangat dibutuhkan untuk 
mendukung peningkatan perilaku 
pemberian ASI pekerja wanita. Oleh 
karena itu peneliti sangat tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang pengaruh 

pendidikan kesehatan dengan media flip 
chart terhadap perilaku pemberian ASI 
pekerja wanita di Puskesmas Sidotopo 
Wetan Surabaya. 
  
METODE  

Jenis penelitian Pre experimental 
design One Group Pr-test-post Test 
Design. Populasi penelitian adalah pekerja 
wanita yang menyusui bayi usia 3-12 
bulan sebanyak 38 ibu, jumlah sampel 
sebanyak 35 ibu menggunakan Simple 
Random Sampling. Variabel  independen 
yaitu  pendidikan kesehatan dengan media 
flip chart, sedangkan variabel 
dependennya adalah perilaku pemberian 
ASI pekerja wanita. Penelitian dilakukan 
di wilayah kerja  Puskesmas Sidotopo 
Wetan Surabaya. pada bulan Mei sampai 
Agustus 2015. Pengumpulan data  pre test 
dilakukan dengan cara memberikan angket 
kuesioner dan observasi perilaku setiap 
responden dalam pemberian ASI selama 
20 menit, selanjutnya setiap responden 
diberikan pendidikan kesehatan tentang 
ASI dan Menyusui menggunakan media 
Flip Chart selama 40 menit, pengukuran 
data post test dilakukan 1 minggu setelah 
tindakan. Data akandianalisis dengan uji 
statistik Wilcoxon  Signed Ranks Test. 

 
HASIL  
 

 
 
Gambar 1. Distribusi Ibu Menyusui 
Berdasarkan Umur Di Puskesmas 
Sidotopo Wetan, Bulan Juni 2015 

Pada gambar 1 menunjukkan 
bahwa, dari 35 ibu menyusui terdapat  ibu 
yang berusia < 20 tahun sebanyak 7 orang 
(20%), berusia 20-34 tahun sebanyak 25 

UMUR 
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orang (71%), dan yang berusia > 34 tahun 
sebanyak 3 orang (9%). 

11%

29%
46%

14% SD

SMP

SMA

PT

 
Gambar 2. Distribusi Ibu Menyusui 
Berdasarkan Pendidikan terakhir Di 
Puskesmas Sidotopo Wetan, Bulan Juni 
2015 

Pada gambar 2 menunjukkan 
bahwa dari 35 ibu menyusui ibu, tingkat 
pendidikan terakhir SD sebanyak 4 orang 
(11%), SMP sebanyak 10 orang (29%), 
SMU sebanyak 16 orang (46%) dan 
sebagian kecil  pendidikan terakhir ibu 
adalah Perguruan Tinggi sebanyak 5 orang 
(14%). 

 

63%

31%

6% < 2 orang

2 - 4 orang

> 4  orang

 
Gambar 3. Distribusi Ibu Menyusui 

Berdasarkan Jumlah Anak Di Puskesmas 
Sidotopo Wetan, Bulan Juni 2015. 

Pada gambar 3 menunjukkan 
bahwa dari 35 ibu menyusui, sebagian 
besar ibu memiliki jumlah anak < 2 
sebanyak 22 orang (613%), ibu dengan 
jumlah anak 2-4 sebanyak 11 orang (31%) 
dan jumlah anak > 4 sebanyak 2 orang 
(6%). 

11%

29% PNS

Wiraswasta

 
Gambar 4. Distribusi Ibu Menyusui 
Berdasarkan Pekerjaan Di Puskesmas 
Sidotopo Wetan, Bulan Juni 2015 

Pada gambar 4. menunjukkan 
bahwa pekerjaan ibu menyusui dari 35 
orang, sebagian besar ibu bekerja 
wiraswasta sebanyak 32 orang (91%) dan 
sebagian kecil ibu bekerja sebagai PNS 
sebanyak 3 orang (9%). 

 

23%

77%
Rp. 500.000 -
1.000.000
> Rp. 1.000.000

 
Gambar 5. Distribusi Ibu Menyusui 

Berdasarkan Jumlah Penghasilan Di 
Puskesmas Sidotopo Wetan, Bulan Juni 
2015 

Pada gambar 5.  menunjukkan 
bahwa dari 35 ibu menyusui terdapat yang 
ibu yang memiliki penghasilan antara Rp. 
500.000, 00 – Rp.1.000.000,00 sebanyak 8 
orang (23%) dan sebagian besar ibu 
memiliki penghasilan > Rp. 1.000.000,00 
sebanyak 27 orang (77%). 
 Berdasarkan Pada gambar 1 di atas 
menunjukkan bahwa perilaku pemberian 
ASI pekerja wanita sebelum diberikan 
pendidikan kesehatan dengan media Flif 

PENDIDIKAN  TERAKHIR 

JUMLAH ANAK 

PEKERJAAN 

JUMLAH PENGHASILAN 
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Chart dari 35 orang terdapat sebagian 
besar ibu memiliki perilaku kurang 
sebanyak 7 orang (20%) dan perilaku 
cukup sebanyak 7 orang (20%), sedangkan 
perilaku baik sebanyak 21 orang (60%). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.  Distribusi Tingkat perilaku 
pemberian ASI Pekerja wanita sebelum 
diberikan pendidikan kesehatan dengan 
media Flif Chart di wilayah kerja 
Puskesmas Sidotopo Wetan Surabaya Juni 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2.  Distribusi Tingkat perilaku 
pemberian ASI Pekerja wanita sesudah 
diberikan pendidikan kesehatan dengan 
media Flif Chart di wilayah kerja 
Puskesmas Sidotopo Wetan Surabaya Juni 
2015. 

Berdasarkan Pada gambar 2 di atas 
menunjukkan bahwa perilaku pemberian 
ASI pekerja wanita sesudah diberikan 
pendidikan kesehatan dengan media Flif 
Chart dari 35 orang terdapat sebagian 
besar ibu memiliki perilaku baik sebanyak 
22 orang (63%) dan perilaku cukup 
sebanyak 12 orang (34%), sedangkan ibu 
dengan tingkat perilaku kurang sebanyak 1 
orang (3%).  Tingkat Perilaku Pemberian 
ASI pekerja wanita sebelum dan sesudah 
diberikan pendidikan kesehatan dengan 
media Flif Chart. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Distribusi Tingkat perilaku 
pemberian ASI Pekerja wanita sebelum 
dan sesudah diberikan pendidikan 
kesehatan dengan media Flif Chart di 
wilayah kerja Puskesmas Sidotopo Wetan 
Surabaya Juni 2015. 

Berdasarkan pada gambar 3 di atas 
di dapatkan hasil sebelum diberikan 
pendidikan kesehatan dengan media flif 
Chart, dari 35 responden terdapat 7 orang 
(20%) ibu dengan tingkat perilaku baik,  
dan perilaku cukup sebanyak 7 orang 
(20%), dan perilaku kurang sebanyak 21 
orang (60%). Sesudah diberikan 
pendidikan kesehatan dengan media flif 
Chart tingkat perilaku ibu mengalami 
peningkatan, untuk tingkat perilaku baik 
sebanyak 22 orang (63%), tingkat perilaku 
cukup berjumlah 12 orang (34%), dan 
untuk ibu dengan tingkat perilaku kurang 
menurun  sebanyak 1 orang (3%).   
 
PEMBAHASAN 
 Untuk menguji hipotesis penelitian 
dibuktikan melalui uji Wilcoxon  Signed 
Ranks Test dengan  taraf signifikan α 
(0.05) = 0,000 maka kesimpulan yang di 
dapat adalah nilai 0,000 < (α =0.05), 
artinya Ho di tolak atau terdapat perbedaan 
bermakna perilaku pemberian ASI 
sebelum perlakuan dan setelah perlakuan, 
yang berarti ada pengaruh pemberian 
pendidikan kesehatan dengan media Flip 
Chart terhadap peningkatan perilaku 
pemberian ASI.  

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa perilaku kesehatan pemberian ASI 
pada ibu bekerja telah terjadi peningkatan 
setelah diberikan pendidikan kesehatan 
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tentang ASI dan Menyusui dengan media 
flip chart. Sesuai dengan Teori Kurt Lewin 
(1970) (dalam Notoadmodjo, 2014), 
bahwa perilaku manusia dapat berubah 
apabila terjadi ketidakseimbangan antara 
kekuatan pendorong (driving forces) dan 
kekuatan penahan (restrining forces), 
kekuatan pendorong akan meningkat 
apabila terdapat stimulus yang mendorong 
terjadinya perubahan perilaku  yaitu 
berupa penyuluhan atau informasi 
sehubungan dengan perilaku yang 
bersangkutan.  Perubahan perilaku 
pemberian ASI pekerja wanita di 
Puksesmas Sidotopo Wetan tersebut 
setelah diberikan pendidikan kesehatan 
dengan media Flip Chart, secara individu 
terjadi karena adanya kesediaan untuk 
berubah. Hal ini terbukti pada saat 
penelitian terdapat sebagian besar ibu yang 
bekerja setelah dilakukan wawancara dan 
mengisi angket kuesioner lebih memilih 
akan memberikan bayinya susu formula 
dibandingkan dengan ASI, hasil data 
diperoleh ibu yang memiliki perilaku 
kurang sebanyak 21 orang (60%), namun 
setelah diberikan pendidikan yang benar 
tentang ASI dan menyusui menggunakan 
media Flip Chart, selanjutnya setelah 1 
minggu dilakukan observasi terdapat 
peningkatan perilaku responden 
dibandingkan sebelum mendapat 
pendidikan, hasil data menunjukan 
sebagian besar baik sebanyak 22 orang 
(63%) dan cukup sebanyak 12 orang 
(34%), perilaku tersebut meliputi 
pengetahuan, sikap dan praktik pemberian 
ASI yang benar.  

Apabila ditinjau berdasarkan 
karakteristik jenis pekerjaan ibu,  sebagian 
besar ibu bekerja sebagai wiraswasta 
sebanyak 32 orang (91%) dan sebagian 
kecil ibu bekerja sebagai PNS sebanyak 3 
orang (9%). Ibu yang bekerja sebagai 
wiraswasta memiliki waktu yang lebih 
fleksibel untuk memberikan ASI pada 
bayinya dibandingkan dengan ibu yang 
bekerja sebagai PNS. Menurut Nia Umar 
(2014) situasi dan kondisi tipe pekerjaan 
wiraswasta memberikan kesempatan ibu 
untuk memegang sendiri kendali 

pekerjaan, sehingga keberhasilan 
pemebrian ASI sangat tergantung pada 
kemampuan ibu membagi waktu dalam 
bekerja.  Hasil wawancara pada responden, 
sebagian besar ibu sebelum diberikan 
pendidikan tentang ASI dan menyusui  
memiliki rencana memberikan susu 
formula pada bayinya, pemberian ASI 
perah dianggap lebih sulit dengan alasan 
keterbatasan tempat memerah ASI dan 
menyimpan ASI perah. Menyusui 
merupakan masa krisis dan sensitif bagi 
ibu dan anak, sehingga ibu membutuhkan 
dukungan yang lebih. Dukungan ketika 
menyusui sangat diperlukan, terutama 
dukungan dari pihak keluarga maupun dari 
tempat bekerja (Rizki Natalia, 2013). 
Sikap responden sebagian besar lebih ke 
arah yang positif setelah dijelaskan 
Tentang aturan Permenkes RI. No.15 
Tahun 2013 menggunakan media Flip 
Chart, bahwa penyelenggara sarana tempat 
umum harus mendukung program ASI 
Eksklusif dan menyediakan fasilitas 
khusus untuk menyusui dan memerah ASI. 
Berdasarkan aturan tersebut, semua ibu 
memiliki hak penuh untuk tetap 
memberikan ASI eksklusif dan menyusui 
selama 2 tahun meskipun dalam kondisi 
bekerja (Depkes RI, 2013).  

Penggunaan media Flip Chart dalam 
pendidikan kesehatan pada penelitian ini 
sangat membantu responden untuk 
memahami informasi yang diberikan, 
materi kesehatan tentang ASI dan 
Menyusui diuraikan menggunakan bahasa 
yang jelas, mudah dimengerti dan disertai 
ilustrasi gambar yang menarik, sehingga  
responden mudah untuk mempraktikkan 
sendiri pada materi-materi yang berkaitan 
dangan tindakan, salah satunya yaitu 
teknik menyusui yang benar dan cara 
memerah ASI dan penyimpanan ASI pada 
ibu bekerja. Menurut Notoadmodjo 
(2014), bahwa Perubahan perilaku 
kesehatan melalui cara pendidikan 
kesehatan yang diawali dengan 
memberikan informasi setiap individu 
dapat meningkatkan pengetahuan. 
Selanjutnya dengan pengetahuan-
pengetahuan itu akan menimbulkan 
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kesadaran diri dan akhirnya akan 
menyebabkan orang berperilaku sesuai 
dengan pengetahuan yang dimiliki. 
perubahan perilaku dengan pendidikan 
akan menghasilkan perubahan yang efektif 
bila dilakukan melalui metode diskusi 
partisipasi dengan media kesehatan yang 
sesuai. berdasarkan hasil wawancara 
dengan responden saat penelitian, terdapat 
beberapa kelebihan model pendidikan 
kesehatan yang dilakukan secara individu 
dengan media Flip Chart pada penelitian 
ini, diantaranya; a) dapat merangsang 
responden untuk lebih aktif berdiskusi 
tentang pengalaman pemberian ASI yang 
telah dilakukan, b) lebih praktis untuk 
diletakkan di tempat-tempat yang 
diinginkan, c) responden dapat membaca 
dan mempraktikkan materi setiap hari 
secara berulang. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan gambaran data tersebut di 
atas menunjukkan bahwa perilaku 
pemberian ASI sebelum perlakuan dan 
setelah perlakuan, yang berarti ada 
pengaruh pemberian pendidikan kesehatan 
dengan media Flip Chart terhadap 
peningkatan perilaku pemberian ASI.  
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