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RINGKASAN

Melaksanakan Kegiatan pengadian masyarakat bagi tenaga pendidik
didalam salah satu
pelaksanaan, salah

upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai
satu perguruan tinggi

stik siti khodijah palembang

melakukan Pengabdian atau penelitian supaya terlaksananya Perawatan payudara
pada ibu nifas di BPM Fauziah Hatta Am.Keb tahun 2020, dengan Tujuan
supaya ibu dapat melakukan perawatan payudara sesering mungkin di saat masa
nifas, sehingga tidak terjadi penyumbatan Asi atau pembengkakan di bagian
payudara, Pengabdian ini bertujuan untuk

memberikan bekal pengetahuan

kepada ibu pasca melahirkan.
Penyuluhan yang diharapkan dari kegitan ini supaya dapat membekali
pengetahuan kepada siswa tentang masalah-masalah yang akan di hadapi dalam
melakukan penyuluhan perawatan payudara secara langsung ke pasien, sehingga
dapat tercapainya kegiatan penyuluhan kepada ibu-ibu pasca melahirkan dan
masa nifas, dan sesuai dengan harapan bersama, maka akan dilakukan tahapantahapan kegiatan dengan menggunakan beberapa metode pendekatan meliputi
penyuluhan yang akan di lakukan secara langsung.
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PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat ini yang berjudul, : “ Perawatan payudara pada
Ibu nifas di BPM Fauziah Hatta Am.Keb Palembang tahun 2020” dapat
terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa kendala apapun. Kegiatan
ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan
bantuan dari pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang
setulus-tulusnya kepada :
1. Dr.dr.H. Ibrahim Edy Sapada M.Kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah
Palembang
2. Dewi Rury Arindari, S.Kep,Ners MNS ketua Pusat Lembaga
Pengabdian kepada Masyarakat
3. Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III
Kebidana
4. Masyarakat di BPM Fauziah Hatta Am.Keb kota Palembang
5. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian
pada masyarakat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat
bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

Palembang, Desember 2020
Ketua Pelaksana,

Tiara Pratiwi, M.Keb
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi
Masa nifas merupakan masa yang awal sejak beberapa jam setelah
plasenta lahir dan berakhir 6 minggu setelah melahirkan. Akan tetapi,
seluruh organ kandungan baru pulih kembali seperti sebelum hamil, dalam
waktu 3 bulan setelah bersalin. Masa nifas tidak kalah penting dengan
masa – masa ketika hamil, karena pada saat ini organ – organ reproduksi
sedang mengalami proses pemulihan setelah terjadinya proses kehamilan
dan persalinan. Dalam masa nifas seorang ibu mengalami berbagai macam
perasaan meliputi perubahan fisik dan psikologi. Peran sosial juga tidak
menutup kemungkinan akan mengalami stress karena proses adaptasi.
(Anggraini, 2020).
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2011-2020
menunjukkan bahwa 55% ibu menyusui mengalami mastitis, Abses
payudara dan putting susu lecet, kemungkinan hal tersebut disebabkan
karena kurangnya perawatan payudara selama kehamilan.
Salah satu bentuk mobilisasi setelah bersalin adalah perawatan
payudara yang sangat penting untuk merangsang pemulihan otot – otor
rahim berkontraksi, salah satu bentuk menurunkan angka morbilitas dan
mortalitas dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas Air Susu Ibu
(ASI). Untuk itu diperlukan perawatan payudara sehingga dihasilkan ASI
yang baik. Karena perawatan payudara bertujuan untuk memelihara
kebersihan payudara dan memperbanyak atau memperlancar produksi
ASI. (Abdul Bari, 2020)
Menurut WHO (World Health Organization) tahun 2020 Sejumlah
penelitian lainnya mengamati bahwa bila waktu untuk menyusui dijadwal
lebih sering terjadi bendungan yang sering diikuti dengan mastitis dan
kegagalan. Menyusui yang dijadwal akan berakibat kurang baik karena
isapan bayi sangat berpengaruh pada rangsangan ASI selanjutnya.
Sedangkan Data Kejadian putting lecet dan abses payudara pada ibu
nifas di jawa barat ± 5 % – 10 % di prediksi karena rendahnya
pengetahuan tentang perawatan payudara. sebagai organisasi kesehatan
dunia, menjelaskan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan
negara ASEAN. Rata-rata angka kematian ibu di dunia mencapai 400.000
per 100.000 kelahiran hidup. (Admin, 2020).

Berdasarkan Human Development Report pada tahun 2010 AKB
di Indonesia mencapai 31 per 1000 kelahiran. AKI dan AKB di Jawa Barat
pada tahun 2011 AKI sebesar 320.15/100.000 kelahiran hidup dan
AKB 38.53/1000 kelahiran hidup. (Dinkes, 2020).
Secara global 80% kematian ibu nifas di sebabkan oleh perdarahan
(25%) biasanya perdarahan pasca persalinan, infeksi masa nifas (15%),
mastitis dan bendungan asi (8%), infeksi luka episiotomi (12%),
komplikasi lainnya (20%) (Depkes RI, 2020).
1.2 Rumusan Masalah
Perawatan payudara merupakan suatu tindakan untuk merawat
payudara terutama pada masa nifas untuk memperlancar pengeluaran ASI,
Berdasarkan data – data diatas dimana masih tingginya angka kematian
ibu (AKI) akibat infeksi nifas maka rumusan masalah yang penulis ambil
adalah Bagaimana menerapakan Asuhan Kebidanan Pada Ny “ M ”
Dengan Bendungan Asi Nifas Normal di BPM fauziah hatta.
1.3

Tujuan Kegiatan
Meningkatkan Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya
untuk melakukan perawatan payudara pada masa nifas yang bertujuan
supaya dapat mencegah terjadinya bendungan asi, Memelihara kebersihan
payudara, Memperlancar dan memperbanyak produksi ASI sehingga
Dapat menerapkan menejemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas Normal
di BPM fauziah hatta 2020.
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BAB II
TARGET DAN LUARAN

2.1

2.2

Target luaran
Target dalam kegiatan penyuluhan perawatan payudara ini supaya
masyarakat mampu dan memiliki pengetahuan mengenai pentingnya untuk
melakukan perawatan payudara pada masa nifas sehingga jika telah
memahami atau melihat penyuluhan maka masyarakat dapat melakukan
perawatan payudara dengan sendiri di rumah, yang bertujuan supaya
msyarakat dapat menjaga kebersihan pada payudara setelah masa nifas
dengan melakukan perawatan payudara secara rutin.
Luaran
Dari penyuluhan Perawatan payudara pada ibu nifas di BPM Fauziah Hatta
Am.Keb Palembang tahun 2020 di dapatakan luaran berupa :
1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat
2. Satu artikel pada Media Elektronik website
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BAB III
METODE KEGIATAN
3.1 Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada pada ibu nifas di BPM Fauziah
Hatta Am.Keb Palembang tahun 2020
3.2 Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode
ceramah.
3.3 Jadwal Pelaksanaan
Tanggal
: Minggu, 12 November 2020
Waktu
: Pukul 10.00 s.d Selesai
Tempat
: Dilakukan diruang pemeriksaan di BPM Fauziah
Hatta
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BAB lV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias
yang sangat baik dari ibu-ibu di BPM Fauziah Hatta Am.Keb Palembang Tahun
2020, Tujuan dari kegiatan penyuluhan telah tercapai, diketahui dari evaluasi
yang dilakukan mengalami peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah
dilakukan penyuluhan. Sedangkan sasaran dari kegiatan penyuluhan pengabdian
kepada masyarakat dosen prodi D3 kebidanan STIK Siti Khadijah Palembang
juga telah tercapai. Namun kelanjutan dari kegiatan perlu dipantau dan
diperhatikan agar masyarakat dapat memahami tentang manfaat dari hasil
penyuluh atau kegiatan perawatan payudara pada ibu nifas.
Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 55 menit dan
di akhir sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan
pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Didapatkan 3 pertanyaan dari
peserta penyuluhan terkait materi isi materi. Setelah menjawab pertanyaan dari
peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi yang telah di
sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan kesempatan kepada peserta untuk
menjawab pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan
mendapatkan door prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan
penyuluhan ditutup dengan kegiatan foto bersama antara pemateri dengan peserta
seminar.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan yang dilakukan di harapkan dapat membuat ibu-ibu dalam
mengikuti kegiatan penyuluhan supaya ketagihan untuk melakukan perawatan
payudara pada ibu nifas di bpm fauziah hatta, Tujuan dilaksanakan perawatan
payudara pada Masa Nifas yaitu proses pulihnya kembali alat-alat kandungan
seperti keadaan sebelum hamil, proses pengambilan data, pemeriksaan,
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi berjalan lancar. Tingkat pencapaian
tujuan dan kesembuhan klien akan berhasil bila klien aktif dan ada dukungan
dari keluarga.
Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan cara merawat payudara
yang dilakukan pada saat kehamilan atau masa nifas, untuk merawat payudara
pasca melahirkan dapat berpengaruh pada produksi ASI ibu Di bpm fauziah
hatta, Selain itu juga di buka forum diskusi tanpa batas pertanyaan, hal ini
menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias dalam mengikuti kegiatan
penyuluhan, mengingkat banyak nya manfaat yang dapat di ambil dari
kegiatan pengabdian pada masyarakat. Tim PPM juga berharap para STIK Siti
Khodijah tetap menjaga dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri
Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian pada masyarakat dengan
melihat aspek-aspek yang berdampak besar di masa yang akan datang
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Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Kegiatan
No. Kegiatan
1. Konsumsi

2.

3.

Kebutuhan
 Snack
30 x Rp. 10.000

Penyuluhan



Umum









Cetak Leaflet
30 x Rp. 1000
Souvenir
Honorarium Pelaksana
Rp. 175.000 x 3 orang
Honorarium RT
Rp. 200.000
Honorarium Kader PKK
Rp. 100.000 x 2 orang
Pembuatanlaporankegiatan
Danp enggandaan
Rp. 100.000
ATK
Rp. 50.000

TOTAL

Anggaran
Rp. 500.000
Rp. 30.000
Rp. 95.000
Rp. 625.000
Rp. 250.000
Rp. 300.000
Rp. 200.000
Rp. 50.000

Rp. 3000.000
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DOKUMENTASI LAMPIRAN PENYULUHAN
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SATUAN ACARA PENYULUHAN

Pokok Pembahasan
Sub pokok pembahasan
Sasaran
Hari/ Tanggal
Tempat
Jam / Waktu

: Perawatan Payudara Pada Ibu Nifas
: Pengertian, Tujuan, Fungsi Perawatan Payudara
: Seluruh Masyarakat di BPM Fauziah Hatta
: Sabtu, 12 Desembe 2020
: Diruang Pemeriksaan BPM Fauziah hatta
: 09:00- 10:00 WIB

1) Tujuan
A. Tujuan Umun
Setelah diberikan penyuluhan selama 55 Menit tentang Penting nya
perawatan payudara pada ibu nifas .
B. Tujuan Khusus
Setelah diberikan penyuluhan selama 55 Menit diharapkan Seluruh
Ibu di bpm fauziah hatta Mampu:
1.

Menjelaskan Pengertian Perawatan Payudara

2.

Mengetahui Pentingnya Perawatan Payudara

3.

Mengetahui Fungsi Perawatan Payudara

4.

Mengetahui Manfaat Perawatan Payudara Pada masa
Nifas

2) Isi Materi (Uraian materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan)
Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi:
1. Pengertian Perawatan Payudara
2. Pentingnya Perawatan Payudara Pada Ibu Nifas
3. Mengetahui Fungsi Dari Perawatan Payudara
4. Perawatan Payudara Dengan Masalah
5. Pelaksanaan Perawatan Payudara
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3) Metode Penyuluhan
1.

Ceramah

2.

Tanya Jawab

4) Media
1.

Laptop

2.

LCD

3.

Leaftlet
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5) Setting Tempat

Moderator

Penyaji

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe

6) Evaluasi Lisan
Prosedur

: Pemahaman materi

Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan

Kegiatan Penyuluhan
No
1.

Waktu
Pembukaan
(10 Menit)

2.

Kegiatan Inti
(20 Menit)

Kegiatan penyuluhan
1. Memberi salam dan
memperkenalkan diri
2. Menjelaskan tujuan
dari penyuluhan.
3. Menggali
pengetahuan Peserta
tentang
perawatan
payudara
4. Melakukan kontrak
waktu.
Menjelaskan Tentang:
1. Pengertian
perawatan
payudara
2. Pentingnya
perawatan
payudara
pada
ibu nifas
3. Mengetahui
Fungsi perawatan
payudara

Kegiatan peserta
1. Menjawab salam
dan
mendengarkan
2. Mendengarkan
dan
memperhatikan
3. Menjawab
Pertanyaan
4. Menyetujui
Kontrak waktu
1. Menyampaikan
informasi
yang
telah diketahui
2. Mendengarkan
dan
Memperhatikan.

3.

Tanya Jawab
(15 Menit)

1. Memberi
kesempatan Peserta
Untuk bertanya
2. Menjawab
pertanyaan
dari
peserta

1.Peserta
Aktif
Bertanya
2.Menjawab
pertanyaan

4.

Penutup
(15 Menit)

1. Menyimpulkan
materi yang telah di
berikan
2. Menyakan Kembali
mengenai
materi
penyuluhan
3. Mengucapkan terima
kasih dan salam
penutup

1. Menyebutkan
sesuai
materi
yang diberikan.
2. Menjawab
pertanyaan yang
diberikan
3. Mendengarkan
dan
membalas
salam
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MATERI
A. Perawatan Payudara Ibu Nifas di BPM Fauziah Hatta Am.Keb
Palembang tahun 2020
Masa nifas (puerperium) adalah masa yang dimulai setelah
plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti
keadaan semula (sebelum hamil) .masa nifas kira-kira berlangsung
selama 6 minggu. (Hanifa, 2020).
Breast care adalah suatu cara merawat payudara yang dilakukan pada
saat kehamilan atau masa nifas untuk produksi ASI, selain itu untuk
kebersihan payudara dan bentik puting susu yang masuk ke dalam atau
datar. Puting susu demikian sebenarnya bukanlah halangan bagi ibu
untuk menyusui dengan baik dengan mengetahui sejak awal, ibu
mempunyai waktu untuk mengusahakan agar puting susu lebih mudah
sewaktu menyusui. Disamping itu juga sangat penting memperhatikan
kebersihan personal hygine. (Rustarmadji, 2020).
Payudara adalah pelengkap organ reproduksi wanita dan pada masa
laktasi akan mengeluarkan air susu. Payudara mungkin akan sedikit
berubah warna sebelum kehamilan, areola (area yang mengelilingi puting
susu) biasanya berwarna kemerahan, tetapi akan menjadi coklat dan
mungkin akan mengalami pembesaran selama masa kehamilan dan masa
menyusui. (Curtis. Glade. B, 2020).
Merawat payudara ketika memberikan ASI membuat aktivitas
menyusui bisa dilakukan dengan nyaman, lancar, dan tanpa rasa sakit.
Ketahui cara merawat payudara terutama pada masa nifas agar Busui (ibu
menyusui) terhindar dari beragam keluhan yang dapat muncul ketika
menyusui. Perawatan payudara (BREAST CARE) terdiri atas breast
massage (pijat payudara), merawat payudara ketika menyusui, dan
merawat payudara usai menyusui.
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B. Tujuan Perawatan Payudara
Perawatan Payudara pasca persalinan merupakan kelanjutan perawatan
payudara semasa hamil, yang mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Untuk menjaga kebersihan payudara sehingga terhindar dari infeksi
2. Untuk mengenyalkan puting susu, supaya tidak mudah lecet
3. Untuk menonjolkan puting susu
4. Menjaga bentuk buah dada tetap bagus
5. Untuk mencegah terjadinya penyumbatan
6. Untuk memperbanyak produksi ASI
7. Untuk mengetahui adanya kelainan
Pelaksanaan perawatan payudara pasca persalinan dimulai sedini
mungkin yaitu 1 – 2 hari sesudah bayi dilahirkan. Hal itu dilakukan 2 kali
sehari.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan
perawatan payudara pasca persalinan, yaitu:
1. Puting

susu

dikompres

dengan

kapas

minyak

selama

3-4

menit,kemudian bersihkan dengan kapas minyak tadi.
2. Pengenyalan yaitu puting susu dipegang dengan ibu jari dan jari
telunjuk

diputar kedalam 20 kali keluar 20 kali.

3. Penonjolan puting susu yaitu :
4. Puting susu cukup ditarik sebanyak 20 kali
5. Dirangsang dengan menggunakan ujung waslap
6. Memakai pompa puting susu.
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Pengurutan payudara, Telapak tangan petugas diberi baby oil
kemudian diratakan Peganglah payudara lalu diurut dari pangkal ke
putting susu sebanyak 30 kali Pijatlah puting susu pada daerah areola
mammae untuk mengeluarkan colostrums. Bersihkan payudara dengan
air bersih memakai waslap.
Perawatan Payudara Dengan Masalah, Puting Lecet Untuk
mencegah rasa sakit, bersihkan puting susu dengan air hangat ketika
sedang mandi dan jangan menggunakan sabun, karena sabun bisa
membuat puting susu kering dan iritasi.
Penyumbatan Kelenjar Payudara Sebelum menyusui, pijat
payudara dengan lembut, mulailah dari luar kemudian perlahan-lahan
bergerak ke arah puting susu dan lebih berhati-hatilah pada area yang
mengeras. Menyusui sesering mungkin dengan jangka waktu selama
mungkin, susui bayi dengan payudara yang sakit jika ibu kuat
menahannya, karena bayi akan menyusui dengan penuh semangat pada
awal sesi menyusui, sehingga bisa mengeringkannya dengan efektif.
Lanjutkan dengan mengeluarkan air susu dari payudara itu setiap kali
selesai menyusui jika bayi belum benar-benar menghabiskan isi payudara
yang sakit tersebut. Tempelkan handuk halus yang sudah dibasahi dengan
air hangat pada payudara yang sakit beberapa kali dalam sehari .
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Pengerasan Payudara Menyusui secara rutin sesuai dengan
kebutuhan bisa mambantu mengurangi pengerasan, tetapi jika bayi sudah
menyusui dengan baik dan sudah mencapai berat badan ideal, ibu
mungkin harus melakukan sesuatu untuk mengurangi tekanan pada
payudara. Sebagi contoh, merendam kain dalam air hangat dan kemudian
di tempelkan pada payudara atau mandi dengan air hangat sebelum
menyuusi bayi. Mungkin ibu juga bisa mengeluarkan sejumlah kecil ASI
sebelum menyusui, baik secara manual atau dengan menggunakan pompa
payudara. Untuk pengerasan yang parah, gunakan kompres dingin atau es
kemasan ketika tidak sedang menyusui untuk mengurangi rasa tidak
nyaman dan mengurangi pembengkakan (Nichol, 2020)
Pelaksanaan Perawatan Payudara
Persiapan Alat :
1. Baby oil secukupnya.
2. Kapas secukupnya
3. Waslap, 2 buah
4. Handuk bersih, 2 buah
5. Bengkok
6. 2 baskom berisi air (hangat dan dingin)
7. BH yang bersih dan terbuat dari katun..
Pelaksanaan Perawatan Payudara
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan perawatan
payudara pasca persalinan, yaitu:
1. Puting susu dikompres dengan kapas minyak selama 3-4 menit,
kemudian bersihkan dengan kapas minyak tadi.
2. Pengenyalan yaitu puting susu dipegang dengan ibu jari dan jari
telunjuk diputar kedalam 20 kali keluar 20 kali.
3. Penonjolan puting susu yaitu :
1). Puting susu cukup ditarik sebanyak 20 kali
2). Dirangsang dengan menggunakan ujung waslap
3). Memakai pompa puting susu.
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Pengurutan payudara
1. Telapak tangan petugas diberi baby oil kemudian diratakan
2. Peganglah payudara lalu diurut dari pangkal ke putting susu sebanyak
30 kali
3. Pijatlah puting susu pada daerah areola mammae untuk mengeluarkan
colostrums.
4. Bersihkan payudara dengan air bersih memakai waslap.
Perawatan Payudara Dengan Masalah
Puting Lecet
Untuk mencegah rasa sakit, bersihkan puting susu dengan air hangat
ketika sedang mandi dan jangan menggunakan sabun, karena sabun bisa
membuat puting susu kering dan iritasi.
Penyumbatan Kelenjar Payudara
Sebelum menyusui, pijat payudara dengan lembut, mulailah dari luar
kemudian perlahan-lahan bergerak ke arah puting susu dan lebih berhatihatilah pada area yang mengeras. Menyusui sesering mungkin dengan
jangka waktu selama mungkin, susui bayi dengan payudara yang sakit jika
ibu kuat menahannya, karena bayi akan menyusui dengan penuh semangat
pada awal sesi menyusui, sehingga bisa mengeringkannya dengan efektif.
Lanjutkan dengan mengeluarkan air susu dari payudara itu setiap kali
selesai menyusui jika bayi belum benar-benar menghabiskan isi payudara
yang sakit tersebut. Tempelkan handuk halus yang sudah dibasahi dengan
air hangat pada payudara yang sakit beberapa kali dalam sehari .
Menyusui secara rutin sesuai dengan kebutuhan bisa mambantu
mengurangi pengerasan, tetapi jika bayi sudah menyusui dengan baik dan
sudah mencapai berat badan ideal, ibu mungkin harus melakukan sesuatu
untuk mengurangi tekanan pada payudara. Sebagi contoh, merendam kain
dalam air hangat dan kemudian di tempelkan pada payudara atau mandi
dengan air hangat sebelum menyuusi bayi. Mungkin ibu juga bisa
mengeluarkan sejumlah kecil ASI sebelum menyusui, baik secara manual
atau dengan menggunakan pompa payudara. Untuk pengerasan yang
parah, gunakan kompres dingin atau es kemasan ketika tidak sedang
menyusui untuk mengurangi rasa tidak nyaman dan mengurangi
pembengkakan (Nichol, 2005 : 194).
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Liflet perawatan Payudara
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