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RINGKASAN 
 
 

Bendungan ASI adalah pembendungan air susu karena penyempitan duktus lakteferi atau 
oleh kelenjar-kelenjar tidak dikosongkan dengan sempurna atau karena kelainan pada 
putting susu serta peningkatan aliran vena dan limfe sehingga menyebabkan bendungan 
ASI dan rasa nyeri disertai kenaikan suhu badan. Tujuan dari kegiatan ini untuk 
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu nifas tentang pentingnya perawatan 
payudara untuk mengatasi bendungan ASI. Metode pendidikan kesehatan yang digunakan 
yaitu ceramah dan tanya jawab. Peserta dalam kegiatan pengabdian ini adalah ibu nifas 
sebanyak 20 orang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan selama 3 
bulan sejak Mei sampai Juli 2018 di Puskesmas Merdeka. Setelah mengikuti kegiatan ini, 
para peserta memahami dan mampu mempraktikkan perawatan payudara secara mandiri. 
Perawatan payudara mampu mencegah terjadinya bendungan ASI, hendaknya ibu nifas 
melakukan perawatan payudara sedini mungkin yaitu 1-2 hari setelah bayi dilahirkan dan 
dilakukan dua kali sehari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Analisa Situasi 

Bendungan ASI adalah pembendungan ASI karena penyempitan duktus 

laktiferus atau oleh kelenjar-kelenjar yang tidak dikosongakan dengan sempurna atau 

karena kelainan pada putting susu. Keluhanya adalah payudara bengkak, keras, panas, 

dan nyeri (Anggraini, 2010). Kejadian ini biasanya disebabkan karena air susu yang 

terkumpul tidak segera dikeluarkan sehingga menjadi sumbatan. Gejala yang sering 

muncul pada saat terjadi bendungan ASI antara lain payudara bengkak, payudara 

terasa panas dank eras, payudara terasa nyeri saat ditekan, payudara berwarna 

kemerahan dan suhu tubuh ibu sampai 380C. Apabila kejadian ini berkelanjutan dapat 

mengakibatkan terjadinya mastitis dan abses payudara. Bendungan ASI tersebut dapat 

dicegah dengan perawatan payudara dan frekuensi menyusui yang sering (Rukiyah, 

2010). Pembengkakan ini akan mengakibatkan rasa nyeri pada ibu bahkan tidak 

jarang ibu merasa demam, oleh karena itu para ibu dianjurkan untuk melakukan 

perawatan payudara agar tidak terjadi komplikasi seperti bendungan ASI (Heryani, 

2012).  

Dampak dari bendungan ASI adalah Mastitis yaitu peradangan pada 

payudara. Payudara menjadi merah, bengkak kadangkala diikuti rasa nyeri dan panas, 

suhu tubuh meningkat. Di dalam terasa ada masa padat (lump), dan diluarnya kulit 

mencari merah. Kejadian masa nifas 1-3 minggu setelah persalinan diakibatkan oleh 

sumbatan aliran susu yang berlanjut. Dapat juga karena kebiasaan menekan 

payudara dengan jari atau karena tekanan baju. Dampak yang lain adalah abses 

payudara, bilamana penanganan mastitis tidak sempurna, maka infeksi akan makin 

berat sehingga terjadi abses. Ditandai dengan payudara berwarna lebih merah 

mengkilat dari sebelumnya saat baru terjadi radang, ibu merasa lebih sakit, benjolan 

lebih lunak karena berisi nanah. Jika sudah terjadi abses maka payudara tidak boleh 

disusukan.  

Perawatan pasca melahirkan (post partum) merupakan bagian integral pada 

proses melahirkan dan harus dimanfaatkan sebagai suatu kesempatan untuk 

memberikan perawatan pada ibu dan bayinya, salah satunya adalah perawatan 

payudara, perawatan yang baik pada payudara diperlukan karena akan menyebabkan 

ibu merasa nyaman, sehingga ibu dapat menyusui bayinya dan mencegah terjadinya 
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bendungan ASI (Hesti, 2008). 

Perawatan payudara yang dilakukan dapat memberikan manfaat diantaranya 

memperlancar sirkulasi darah dan merangsang kelenjar-kelenjar air susu sehingga 

produksi ASI banyak dan lancar (Astutik, 2014), menjaga kebersihan payudara 

terutama kebersihan putting susu, melenturkan dan menguatkan putting susu sehingga 

memudahkan bayi untuk menyusu, dapat mendeteksi kelainan-kelainan payudara 

secara dini dan melakukan upaya untuk mengatasinya, mempersiapkan mental (psikis) 

ibu untuk menyusui (Saryono,dkk. 2009). 

 

B. Tujuan Kegiatan  
 

Meningkatkan pengetahuan ibu nifas tentang pentingnya perawatan payudara 

terhadap terjadinya bendungan ASI yang sering dialami oleh ibu dalam masa nifas. 

 

C. Manfaat Kegiatan. 

1) Meningkatkan pengetahuan tentang perawatan payudara sebagai upaya 

pencegahan bendungan ASI. 

2) Memberikan konstribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan bagi ibu dalam 

masa nifas.  

3) Peningkatan status kesehatan melalui upaya promotif.  
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BAB II 
TARGET DAN LUARAN 

 
 

A. Target  

Target kegiatan pengabdian ini adalah terjadinya peningkatan dan pemahaman 

ibu nifas tentang efek perawatan payudara terhadap terjadinya bendungan ASI. 

 

B. Luaran  

Luaran yang dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah : 

1) Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disimpan Perpustakaan, 

Lembaga Pengabdian dan Prodi yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa; 

2) Terpublikasinya program kegiatan pengabdian ini melalui media elektronik 

sehingga masyarakat mengalami peningkatan pengetahuan. 
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1. Khalayak Sasaran 

BAB III 
METODE PELAKSANAAN 

 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada ibu nifas dalam wilayah Puskesmas Merdeka. 

 

2. Metode Kegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah. 
 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Tanggal : Sabtu, 9 Juni 2018 

Waktu : Pukul 09.00 s.d Selesai 

Tempat : Puskesmas Merdeka 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

 

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Perawatan Payudara untuk 

mencegah terjadinya bendungan ASI” di wilayah Puskesmas Merdeka dilaksanakan 

pada Sabtu tanggal 9 Junu Juni 2018, Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

yaitu jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

berjumlah 20 orang. Sebelum mendapat penyuluhan dan edukasi, peserta tidak 

mengetahui manfaat perawatan payudara terhadap pencegahan bendungan ASI. 

Setelah dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat, peserta paham dan mampu 

mempraktikkan perawatan payudara secara mandiri ditandai dengan rasa antusias para 

peserta untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini juga melibatkan 3 mahasiswi 

sebagai bentuk proses pembelajaran di komunitas. 

Menurut Rustam (2009), perawatan payudara adalah suatu cara merawat 

payudara yang dilakukan pada saat kehamilan atau masa nifas untuk produksi ASI, 

selain itu untuk kebersihan payudara dan bentuk putting susu yang masuk ke dalam 

atau datar. Putting susu demikian sebenarnya bukanlah halangan bagi ibu untuk 

menyusui waktu untuk mengusahakan agar putting susu lebih mudah sewaktu 

menyusui. Disamping itu juga sangat penting memperhatikan kebersihan personal 

hygiene. Perawatan Payudara pasca persalinan merupakan kelanjutan perawatan 

payudara semasa hamil, menurut Notoadmojo (2008), perawatan payudara bertujuan 

untuk menjaga kebersihan payudara sehingga mencegah terjadinya penyumbatan dan 

terhindar dari infeksi. 

Berdasarkan teori Bendungan ASI terjadi karena penyempitan duktus 

laktiferus atau oleh kelenjar-kelenjar yang tidak dikosongakan dengan sempurna atau 

karena kelainan pada putting susu. Keluhanya adalah payudara bengkak, keras, panas, 

dan nyeri (Anggraini, 2010). Kejadian ini biasanya disebabkan karena air susu yang 

terkumpul tidak segera dikeluarkan sehingga menjadi sumbatan. Gejala yang sering 

muncul pada saat terjadi bendungan ASI antara lain payudara bengkak, payudara 

terasa panas dank eras, payudara terasa nyeri saat ditekan, payudara berwarna 

kemerahan dan suhu tubuh ibu sampai 38˚C. 

Apabila kejadian ini berkelanjutan dapat mengakibatkan terjadinya mastitis 
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dan abses payudara. Bendungan ASI tersebut dapat dicegah dengan perawatan 

payudara dan frekuensi menyusui yang sering (Rukiyah, 2010). Pembengkakan ini 

akan mengakibatkan rasa nyeri pada ibu bahkan tidak jarang ibu merasa demam, oleh 

karena itu para ibu dianjurkan untuk melakukan perawatan payudara agar tidak terjadi 

komplikasi seperti bendungan ASI (Heryani, 2012).  

Hal ini sejalan dengan penelitian Hotmaria dan Wasis (2015), Kontrol yang 

mengalami bendungan ASI diduga karena faktor lain misalnya ketidaktahuan ibu 

tentang cara perawatan payudara. Tingkat pengetahuan ibu tentang cara melakukan 

perawatan payudara tinggi, dapat mencegah bendungan ASI dengan cara melakukan 

perawatan payudara sendiri. Oleh karena itu tenaga kesehatan dapat memberikan 

pengetahuan bagaimana cara melakukan perawatan payudara agar ibu nifas dapat 

melakukan perawatan payudara sedini mungkin untuk mencegah terjadinya 

bendungan ASI. 
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

 
Kesimpulannya dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu ibu nifas usia lebih dari 40 hari 

sebanyak 20 orang;  

2. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat mendapatkan penyuluhan dan 

pendidikan kesehatan tentang perawatan payudara sebagai upaya pencegahan 

bendungan ASI;  

3. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat paham tentang perawatan payudara 

dan mempraktikkan minimal 2 kali dalam 1 hari sebelum mandi pagi dan sore 

secara mandiri di rumah. 

 

B. Saran 
 

1) Bagi Tenaga Kesehatan Khususnya Bidan diharapkan mulai memberikan 

pendidikan kesehatan berupa perawatan payudara sejak dini mulai dari kondisi 

hamil pada saat kelas ibu hamil untuk mencegah terjadinya bendungan ASI, 

dan dapat menjaga kebersihan payudara ibu. 

2) Puskesmas senantiasa melakukan peningkatan pengetahuan dengan update 

ilmu hasil penelitian khususnya metode perawatan payudara. 
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LAMPIRAN 1 
 

Surat Tugas Dosen 
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Lampiran 2 

Surat Tugas Mahasiswa 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
 

Satuan Acara Penyuluhan(SAP) dan Materi 
 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 

PERAWATAN PAYUDARA DENGAN BENDUNGAN ASI PADA IBU  NIFAS 

 
Sub Pokok Bahasan : Perawatan Payudara dengan Bendungan ASI  

Sasaran : Ibu nifas 

Waktu : 30 menit 

Tanggal : Sabtu, 09 Juni 2018 

Tempat : Puskesmas Merdeka 

 
1. Tujuan instruksional umum 

Setelah dilakukan pendidikan kesehatan melalui penyuluhan diharapkan ibu nifas 

dalam wilayah Puskesmas Merdeka mengetahui dan memahami dengan baik 

mengenai perawatan payudara. 

2. Tujuan instruksional khusus 

Setelah mengikuti pendidikan kesehatan selama 1x30 menit ibu nifas mampu 

menjelaskan tentang: 

a. Definisi perawatan payudara 

b. Penyebab bendungan ASI 

c. Cara perawatan payudara 

d. Tanda Dan Gejala 

e. Penatalaksanaan 

3. Topik 

Perawatan Payudara dengan bendungan ASI pada ibu nifas 

4. Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

5. Media 

 Leaflet 
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moderator	

 

 
penyaji	

Peserta	 Peserta	 Peserta	 Peserta	

Peserta	 Peserta	 Peserta	 Peserta	

Peserta	 Peserta	 Peserta	 Peserta	

Peserta	 Peserta	 Peserta	 Peserta	

 
Observer	

 
6. Setting tempat 
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7. Kegiatan penyuluhan 
 

No Waktu Kegiatan penyuluhan Kegian pesertata 
1 5 menit Pembukaan : 

1. Memberi salam dan 
memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan tujuan 
dari penyuluhan. 

3. Melakukan kontrak 
waktu. 

4. Menyebutkan materi 
penyuluhan yang akan 
diberikan 

1. Menyambut 
salam dan 
mendengarkan 

2. Mendengarkan 
3. Mendengarkan 
4. Mendengarkan 

2 10 menit Pelaksanaan : 
1. Definisi perawatan 

payudara 
2. Penyebab 

bendungan ASI 
3. Cara perawatan 

payudara 
4. Tanda Dan Gejala 
5. Penatalaksanaan 

1. Menyampaikan 
informasi yang 
telah diketahui 

2. Mendengarkan 
dan 
Memperhatikan. 

3 10 menit Tanya jawab : 
1. Memberi kesempatan 

bertanya kepada 
peserta 

2. Menjawab pertanyaan 
dari peserta 

1. Memberikan 
pertanyaan 

2. Menjawab 
pertanyaan 

4 5 menit Penutup : 
1. Feedback materi 
2. Menyimpulkan materi 

yang telah diberikan. 
3. Membagi leaflet 
4. Mengucapkan terima 

kasih dan salam 
penutup 

1. Menyebutkan 
sesuai materi 
yang diberikan. 

2. Mendengarkan 
dan membalas 
salam 

3. Menerima 
leaflet. 

 
8. Evaluasi 

Prosedur : Pemahaman materi 

Bentuk : Essay 

Jenis : Lisan 
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MATERI PENYULUHAN 

 

A. Definisi Bendungan ASI 

Bendungan ASI adalah pembendungan air susu karena penyempitan duktus 

lakteferi atau oleh kelenjar-kelenjar tidak dikosongkan dengan sempurna atau karena 

kelainan pada putting susu (Manuaba, 2010). Bendungan air susu adalah terjadinya 

pembengkakan pada payudara karena peningkatan aliran vena dan limfe sehingga 

menyebabkan bendungan ASI dan rasa nyeri disertai kenaikan suhu badan (Sarwono, 

2010). Keluhan ibu menurut Prawirohardjo (2010), adalah sejak hari ketiga sampai 

hari keenam setelah persalinan, ketika ASI secara normal dihasilkan,payudara 

menjadi sangat penuh. Hal ini bersifat fisiologis dan dengan penghisapan yang efektif 

dan pengeluaran ASI oleh bayi, rasa penuh tersebut pulih dengan cepat. Namun dapat 

berkembang menjadi bendungan. Pada bendungan, payudara terisi sangat penuh 

dengan ASI dan cairan jaringan. Aliran vena limpatik tersumbat, aliran susu menjadi 

terhadap dan tekanan pada saluran ASI dengan alveoli meningkat. Payudara menjadi 

bengkak, merah dan mengkilap. 

 

B. Faktor Penyebab Bendungan ASI 

 

 Beberapa faktor yang dapat menyebabkan bendungan ASI, yaitu : 

1. Pengosongan mamae yang tidak sempurna 

2. Factor hisapan bayi yang tidak aktif 

3. Putting susu terbenam 

4. Putting susu terbenam 

5. Putting susu terlalu panjang 

 

C. Gejala Bendunga ASI 

 Gejala yang dirasakan ibu apabila terjadi bendungan ASI adalah : 

 

a. Bengkak pada payudara 

b. Payudara terasa keras 

c. Payudara terasa panas



28	
 

d. Terdapat nyeri tekan pada payudara (Prawirohardjo, 2012) 

 

D. Pencegahan bendungan ASI 

a. Menyusui secara dini, susui bayi segera mungkin (sebelum 30 menit) setelah 

dilahirkan 

b. Susui bayi tanpa dijadwalkan (on demand) 

c. Keluarkan asi dengan tangan atau pompa bila produksi melebihi kebutuhan bayi 

d. Perawatan payudara pasca persalinan (masa nifas) 

 

Perawatan Payudara 

A. Definisi 

Perawatan payudara (Breast Care) adalah suatu cara merawat payudara yang 

dilakukan pada saat kehamilan atau masa nifas untuk produksi ASI, selain untuk 

kebersihan payudara dan bentuk putting susu yang masuk kedalam atau datar. Putting 

susu demikian adalah suatu cara merawat payudara yang dilakukan pada saat 

kehamilan atau masa nifas untuk produksi ASI, selain untuk kebersihan payudara dan 

bentuk putting susu yang masuk kedalam atau datar. Putting susu demikian 

sebenarnya bukanlah halangan bagi ibu untuk menyusui dengan baik dengan 

mengetahui sejak awal, ibu mempunyai waktu untuk mengusahakan agar putting susu 

lebih mudah sewaktu menyusui. Disamping itu juga sangat penting memperhatikan 

kebersihan personal hygiene (Rustam, 2009). Payudara organ reproduksi wanita dan 

pada masa laktasi akan mengeluarkan air susu. Payudara akan sedikit berubah warna 

sebelum kehamilan, aerola (area yang mengelilingi putting susu) biasanya berwarna 

kemerahan, tetapi akan menjadi coklat dan mungkin akan mengalami pembesaran 

selama masa kehamilan dan masa menyusui (Manuaba, 2011). 

 

B. Tujuan Perawatan Payudara 

Perawatan payudara pasca persalinan merupakan kelanjutan perawatan payudara 

semasa hamil, mempunyai tujuan antara lain : 

a. Untuk menjaga kebersihan payudara sehingga terhindar dari infeksi. 

b. Untuk mengenyalkan putting susu, supaya tidak mudah lecet. 
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c. Untuk menonjolkan putting susu. 

d. Menjaga bentuk buah dada tetap bagus. 

e. Untuk mencegah terjadinya penyumbatan. 

f. Untuk memperbanyak produksi ASI. 

g. Untuk mengetahui adanya kelainan (Notoadmojo, 2008). 

 

C. Manfaat perawatan payudara 

Manfaat perawatan payudara yaitu melancarkan reflex pengeluaran ASI, 

meningkatkan volume ASI, mencegah bendungan pada payudara (Saryono, 2009). 

 

D. Teknik dan Cara Perawatan Payudara 

Teknik pengurutan payudara Teknik dan pengurutan payudara antara lain : 

a. Massase 

Pijat sel-sel pembuat ASI dan saluran ASI tekan 2-4 jari ke dinding dada, buat 

gerakan melingkar pada suatu titik di area payudara setelah beberapa detik pindah 

ke area lain dari payudara. Dapat mengikuti gerakan spiral, mengelilingi payudara 

kearah putting susu atau gerakan lurus dari pangkal payudara kearah putting susu. 

b. Stroke 

1. Mengurut dari pangkal payudara sampai ke putting susu dengan jari-jari atau 

telapak tangan. 

2. Lanjutkan mengurut dari dinding dada kearah payudara diseluruh bagian payudara. 

3. Ini akan membuat ibu akan lebih rileks dan merangsang pengaliran ASI 

(hormone oksitosin). 

c. Shake (goyang) 

Dengan posisi condong kedepan, goyangkan payudara dengan lembut, biarkan gaya 

tarik bumi meningkatkan stimulasi pengaliran. 
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Cara pengurutan payudara di paparkan oleh Prawirohardjo, (2010) dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

1) Pengurutan pertama 

a. Licinkan telapak tangan dengan sedikit minyak/baby oil. 

b. Kedua tangan dilketakan diantara kedua payudara kea rah atas, samping, 

bawah, dan melintang sehingga tangan menyangga payudara, lakukan 30 

kali selama 5 menit. 

2) Pengurutan kedua 

a. Licinkan telapak tangan dengan minyak/baby oil. 

b. Telapak tangan kiri menompang payudara kiri, jari-jari tangan kanan saling 

dirapatkan sisi kelingking tangan kanan memegang payudra kiri dari 

pangkal payudara kearah putting, demikian pula payudara kanan lakukan 30 

kali selama 5 menit (Manuaba, 2010). 

3) Pengurutan ketiga 

a. Licinkan telapak tangan dengan minyak. 

b. Telapak tangan kiri menopang payudar kiri, jari-jari tangan kanan 

dikepalkan, kemudian tulang kepalan tangan kanan mengurut payudara dari 

pangkal kearah putting susu, lakukan 30 kali selama 5 menit. 

4) Perawatan buah payudara pada masa nifas 

a. Menggunakan BH yang menyongkong payudara 

b. Apabila putting susu lecet oleskan colostrum atau ASI yang keluar pada 

sekitar putting susu setiap kali. 

c. Selesai menyusui, menyusui tetap dilakukan dimulai dati putting susu yang 

tidak lecet. 

d. Apabila lecet sangat besar dapat di istirahatkan selama 24 jam ASI 

dikeluarkjan dan diminumkan dengan menggunakan sendok. 

e. Untuk menghilangkan rasa nyeri ibu dapat minum paracetamol 1 tablet 

setiap 4-6 jam. 

f. Apabila payudara bengkak akibat bendungan ASI, lakukan pengompresan 

payudara menggunakan kain basah dan hangat selama 5 menit, urut 

payudara dari arah pangkal menuju putting susu, keluarkan ASI sebagian 

dari bagian depan payudara sehingga
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putting susu menjadi lunak, susukan bayi setiap 2-3 jam, apabila tidak dapat 

menhisap ASI sisanya dikeluarkan dengan tangan dan letakan kain dingin 

pada payudara setelah menyusui. 

5) Apabila jika tidak dilakukan perawatan payudara berbagai dampak negatif 

dapat timbul jika tidak dilakukan perawatan payudara sedini mungkin, dampak 

tersebut meliputi : 

a. Putting susu kedalam 

b. ASI lama keluar 

c. Produksi ASI terbatas 

d. Pembengkakan pada payudara 

e. Payudara meradang 

f. Payudara kotor 

g. Ibu belum siap menyusui 

h. Kulit payudara terutama putting akan mudah lecet (Prawirohardjo, 2011). 

 

E. Penatalaksanaan perawatan payudara 

 Penatalaksanaan perawatan payudara menurut Rustam, (2009), antara lain : 

1. Cara mengatasi bila putting tenggelam 

Lakukan gerakan menggunakan kedua ibu jari dengan menekan kedua sisi 

putting dan setelah putting tampak menonjol keluar lakukan tarikan pada 

putting menggunakan ibu jari dan telunjuk lalu lanjutkan dengan gerakan 

memutar putting ke satu arah. Ulangi sampai beberapa kali dan dilakukan secara 

rutin. 

2. Jika ASI belum keluar 

Walaupun asi belum keluar ibu harus tetap menyusui. Mulailah segera menyusui 

sejak bayi baru lahir, yakin dengan inisiasi menyusui dini, dengan teratur 

menyusui bayi maka hisapan bayi pada saat menyusu ke ibu akan merangsang 

produksi hormone oksitosin dan prolactin yang akan membantu kelancaran ASI, 

jadi biarkan bayi terus menghisap maka akan keluar ASI. Jangan berpikir 

sebaliknya yakni menunggu ASI keluar baru menyusui. 
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3. Penanganan putting susu lecet 

Bagi ibu yang mengalami lecet pada putting susu, ibu bias mengistirahatkan 24 jam 

pada payudara yang lecet dan memerah ASI secara manual dan ditampung pada 

botol steril lalu di suapkan menggunakan sendok kecil. Olesi dengan krim untuk 

payudara yang lecet. Bila ada madu, cukup di olesi madu pada putting yang lecet. 

4. Penanganan pada payudara yang terasa keras sekali dan nyeri, ASI menetes pelan 

dan badan terasa demam. 

Pada hari keempat masa nifas kadang payudara terasa penuh dank eras, juga sedikit 

nyeri. Justru ini pertanda baik, berarti kelenjar air susu ibu mulai berproduksi. Tak 

jarang diikuti pembesaran kelenjar di ketiak, jangan cemas ini bukan penyakit dan 

masih dalam batas wajar. Dengan adanya reaksi alamiah tubuh seseorang ibu dalam 

masa menyusui untuk meningkatkan produksi ASI, maka tubuh memerlukan cairan 

lebih banyak. Inilah pentingnya minum air putih 8 sampai dengan 10 gelas perhari. 

 

F.  Cara melakukan perawatan payudara 

Adapun cara perawatan payudara Menurut Siti (2012), antara lain : 

a. Tempelkan kapas yang sudah di beri minyak atau baby oil selama 5 menit, 

kemudian putting susu di bersihkan. 

b. Letakan kedua tangan di antara payudara 

c. Mengurut payudara dimulai dari arah atas, kesamping lalu kearah bawah 

d. Dalam pengurutan posisi tangan kiri kearah sisi kiri, telapak tangan kearah sisi 

kanan  

e. Melakukan pengurutan kebawah dan kesamping 

f. Pengurutan melintang telapak tangan mengurut kedepan kemudian kedua tangan 

dilepaskan dari payudara, ulangi gerakan 20-30 kali. 

g. Tangan kiri menompang payudara kiri 3 jari tangan kanan membuat gerakan 

memutar sambil menekan mulai dari pangkal payudara sampai pada putting susu, 

lakukan tahap yang sama pada payudara kanan. 

h. Membersihkan payudara dengan air hangat lalu keringkan payudara dengan 

handuk bersih, kemudian gunakan bra yang bersih dan menyongkong. 
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Lampiran 5 
Dokumentasi Kegiatan 

 

a. Foto Kegiatan 
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b. Leaflet 
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c. Daftar Hadir Peserta 
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Lampiran 6. 
Realisasi Anggaran 

 
Kegiatan Kebutuhan Realisasi Anggaran 

Konsumsi • Snack 

50 x Rp. 10.000 

 

 

Rp. 500.000 

Penyuluhan • Cetak Media 

Penyuluhan 

• Souvenir 

 

Rp. 100.000 

Rp.  200.000 

Umum • Honorarium 

Pelaksana 

Rp. 150.000 x 3 

orang 

• Biaya 

Kebersihan 

Rp. 200.000 

• Honorarium 

Kader PKK 

Rp. 200.000 x 2 

orang 

• Pembuatan 

laporan kegiatan 

dan 

penggandaan 

Rp. 150.000 

 

 

 

Rp. 450.000 

 

Rp. 200.000 

 

 

 

Rp. 400.000 

 

 

 

Rp. 150.000 

 

 

 

TOTAL Rp. 2.000.000 

 

 

 
 


