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ASIASI

(AIR SUSU IBU)(AIR SUSU IBU)

�� SDKI tahun 2002SDKI tahun 2002--2003 bayi dibawah usia 4 bln yg 2003 bayi dibawah usia 4 bln yg 
diberikan ASI Eksklusif hanya 55%diberikan ASI Eksklusif hanya 55%

�� Pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 2 bln hanya Pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 2 bln hanya 
64%, prosentase ini turun mjd 46% pd bayi umur 264%, prosentase ini turun mjd 46% pd bayi umur 2--3 3 64%, prosentase ini turun mjd 46% pd bayi umur 264%, prosentase ini turun mjd 46% pd bayi umur 2--3 3 
bln dan 14% pd bayi umur 4bln dan 14% pd bayi umur 4--5 bln.5 bln.

�� Cakupan ASI Eksklusif 6 bulan : 39,5%Cakupan ASI Eksklusif 6 bulan : 39,5%

�� Penggunaan susu formula meningkat 3 kali lipat antara Penggunaan susu formula meningkat 3 kali lipat antara 
thn 1997 dan tahun 2002thn 1997 dan tahun 2002



Karena: …Karena: …

�� Rendahnya pengetahuan ibu ttg manfaat ASI Rendahnya pengetahuan ibu ttg manfaat ASI 
bagi bayi dan manfaat menyusui bagi ibu.bagi bayi dan manfaat menyusui bagi ibu.

�� Kurangnya kepedulian dan dukungan suami, Kurangnya kepedulian dan dukungan suami, �� Kurangnya kepedulian dan dukungan suami, Kurangnya kepedulian dan dukungan suami, 
keluarga serta masyarakat utk memberikan keluarga serta masyarakat utk memberikan 
kesempatan pd ibu menyusui scr eksklusif.kesempatan pd ibu menyusui scr eksklusif.





ASI

•Zat gizinya lengkap

•Mudah dicerna, 

MENYUSUI

Membantu    
bonding dan 
perkembangan

•Mudah dicerna, 
efisien digunakan

•Melindungi terhadap 
infeksi

• lebih ekonomis

perkembangan

Menjarangkan 
kehamilan

Melindungi 
kesehatan ibu



PERLINDUNGAN TERHADAP INFEKSI

Ibu terinfeksi

Sel darah putih di tubuh ibu membuat 
antibodi utk melindungi ibu

Sebagian sel darah putih menuju ke 
payudara dan membuat antibodi

Antibodi thd infeksi dari ibu disekresikan 
dlm ASI utk melindungi bayi



�� Kaya antibodiKaya antibodi =>  perlindungan thd infeksi dan alergi=>  perlindungan thd infeksi dan alergi

�� Banyak sel darah putihBanyak sel darah putih => perlindungan thd infeksi=> perlindungan thd infeksi

�� PencaharPencahar =>  membersihkan usus bayi dari mekonium, =>  membersihkan usus bayi dari mekonium, �� PencaharPencahar =>  membersihkan usus bayi dari mekonium, =>  membersihkan usus bayi dari mekonium, 

mencegah terjadinya ikterus (kuning)mencegah terjadinya ikterus (kuning)

�� Faktor pertumbuhanFaktor pertumbuhan => membantu pematangan usus,  => membantu pematangan usus,  

mencegah alergi, intoleransimencegah alergi, intoleransi

�� Kaya Vit.AKaya Vit.A =>  mengurangi keparahan infeksi, =>  mengurangi keparahan infeksi, 

mencegah kerusakan matamencegah kerusakan mata



Menyusui setidaknya sampai 6 bulan akan mengurangi 
kemungkinan ibu menderita Kanker Payudara, Kanker Rahim, 
Kanker Indung Telur

Perlindungan terhadap kanker Payudara sesuai dengan lamanya 
pemberian ASI .

MENYUSUI dan KANKER 

Ibu yang menyusui akan 25% – 30% terhindar dari Ca Payudara 
( Freudenheim 1994).

43 penelitian dari 30 negara 50.000 ibu menyusui dan 97.000 
tak menyusui, kemungkinan Ca Payudara lebih rendah pada ibu 
menyusui.

Bila menyusui lebih dari 2 tahun akan 50% lebihjarang 
menderita kanker Payudara.



Horwood & Fergusson 1998 ( New Zealand):Horwood & Fergusson 1998 ( New Zealand):Horwood & Fergusson 1998 ( New Zealand):Horwood & Fergusson 1998 ( New Zealand):

1000 anak diikuti sampai usia 18 thn. Tampak kecenderungan 1000 anak diikuti sampai usia 18 thn. Tampak kecenderungan 1000 anak diikuti sampai usia 18 thn. Tampak kecenderungan 1000 anak diikuti sampai usia 18 thn. Tampak kecenderungan 

kenaikan lama pemberian ASI sesuai dg peningkatan  IQ, hasil test kenaikan lama pemberian ASI sesuai dg peningkatan  IQ, hasil test kenaikan lama pemberian ASI sesuai dg peningkatan  IQ, hasil test kenaikan lama pemberian ASI sesuai dg peningkatan  IQ, hasil test 

kecerdasan standar, peningkatan ranking di sekolah dan kecerdasan standar, peningkatan ranking di sekolah dan kecerdasan standar, peningkatan ranking di sekolah dan kecerdasan standar, peningkatan ranking di sekolah dan 

peningkatan angka disekolahpeningkatan angka disekolahpeningkatan angka disekolahpeningkatan angka disekolah

Richards et al 2002 ( Inggris)Richards et al 2002 ( Inggris)Richards et al 2002 ( Inggris)Richards et al 2002 ( Inggris)

1736 anak ditest . Ditemukan bahwa anak1736 anak ditest . Ditemukan bahwa anak1736 anak ditest . Ditemukan bahwa anak1736 anak ditest . Ditemukan bahwa anak----anak ASI secaraanak ASI secaraanak ASI secaraanak ASI secara

bemakna menujukkan hasil pendidikan yg lebih tinggi. Hasil yg bemakna menujukkan hasil pendidikan yg lebih tinggi. Hasil yg bemakna menujukkan hasil pendidikan yg lebih tinggi. Hasil yg bemakna menujukkan hasil pendidikan yg lebih tinggi. Hasil yg 

tidak tergantung pd latar belakang socio ekonomi sebelumnyatidak tergantung pd latar belakang socio ekonomi sebelumnyatidak tergantung pd latar belakang socio ekonomi sebelumnyatidak tergantung pd latar belakang socio ekonomi sebelumnyatidak tergantung pd latar belakang socio ekonomi sebelumnyatidak tergantung pd latar belakang socio ekonomi sebelumnyatidak tergantung pd latar belakang socio ekonomi sebelumnyatidak tergantung pd latar belakang socio ekonomi sebelumnya

Mortensen EL et al JAMA ( 2002)Mortensen EL et al JAMA ( 2002)Mortensen EL et al JAMA ( 2002)Mortensen EL et al JAMA ( 2002)

Penelitian thd 3253 ORANG di Denmark didapatkanPenelitian thd 3253 ORANG di Denmark didapatkanPenelitian thd 3253 ORANG di Denmark didapatkanPenelitian thd 3253 ORANG di Denmark didapatkan

hubungan antara lama pemberian ASI dan peningkatan IQ.hubungan antara lama pemberian ASI dan peningkatan IQ.hubungan antara lama pemberian ASI dan peningkatan IQ.hubungan antara lama pemberian ASI dan peningkatan IQ.

Orang disusui kurang dari 1 bln mempunyai IQ 5 pointOrang disusui kurang dari 1 bln mempunyai IQ 5 pointOrang disusui kurang dari 1 bln mempunyai IQ 5 pointOrang disusui kurang dari 1 bln mempunyai IQ 5 point

lebih rendah dari yg disusui setidaknya 7lebih rendah dari yg disusui setidaknya 7lebih rendah dari yg disusui setidaknya 7lebih rendah dari yg disusui setidaknya 7----9 bln. Terdapat9 bln. Terdapat9 bln. Terdapat9 bln. Terdapat

korelasi antara lamanya pemberian ASI dg tingkat IQkorelasi antara lamanya pemberian ASI dg tingkat IQkorelasi antara lamanya pemberian ASI dg tingkat IQkorelasi antara lamanya pemberian ASI dg tingkat IQ

Jain et al 2002 ( United States )Jain et al 2002 ( United States )Jain et al 2002 ( United States )Jain et al 2002 ( United States )

MetaMetaMetaMeta---- analisa thd 40 peneliian : 68% menyimpulkananalisa thd 40 peneliian : 68% menyimpulkananalisa thd 40 peneliian : 68% menyimpulkananalisa thd 40 peneliian : 68% menyimpulkan

menyusui meningkatkan kepandaian .menyusui meningkatkan kepandaian .menyusui meningkatkan kepandaian .menyusui meningkatkan kepandaian .



Anatomi payudara dan fisiologi menyusuiAnatomi payudara dan fisiologi menyusui

Sel otot

Sel sekresi ASI

Prolaksin 

menyebabkan ASI 

disekresi

Oksitosin 

menyebabkan 

kontraksi

Sinus Laktiferus

ASI ditampung 

disini

disekresi



HalHal--hal yang membantu refleks utk menyusuihal yang membantu refleks utk menyusui

Refleks oksitosin Refleks oksitosin Refleks prolaktinRefleks prolaktin

Berfikir dg kasih sayang ttg Berfikir dg kasih sayang ttg 

bayi, suara bayi, melihat bayi, suara bayi, melihat 

bayi, rasa percaya diribayi, rasa percaya diri

Pengosongan payudara, bayi Pengosongan payudara, bayi 

mengisap, pemerahan ASI, mengisap, pemerahan ASI, 

menyusui malam harimenyusui malam hari

Bila payudara tetap penuh

dengan ASI, sekresi ASI berhenti

(peptida inhibitor dlm ASI)



Memegang bayi saat menyusuiMemegang bayi saat menyusui

�� Kepala bayi dan badan bayi harus dalam satu Kepala bayi dan badan bayi harus dalam satu 
garis lurusgaris lurus

�� Muka bayi menghadap payudara dgn hidung Muka bayi menghadap payudara dgn hidung 
berseberangan dgn puttingberseberangan dgn puttingberseberangan dgn puttingberseberangan dgn putting

�� Ibu harus memeluk bayi dekat ke badan ibuIbu harus memeluk bayi dekat ke badan ibu

�� Apabila bayi baru lahir, ibu harus menopang Apabila bayi baru lahir, ibu harus menopang 
badan belakang bayi dan tidak hanya kepala dan badan belakang bayi dan tidak hanya kepala dan 
bahu. bahu. 



Menopang payudara saat menyusuiMenopang payudara saat menyusui

�� Letakkan jariLetakkan jari--jari pd dinding dada di bawah jari pd dinding dada di bawah 
payudara shg jari pertama menyangga bagian atas payudara shg jari pertama menyangga bagian atas 
payudarapayudara

�� Ibu jari dpt digunakan untuk menekan sedikit Ibu jari dpt digunakan untuk menekan sedikit �� Ibu jari dpt digunakan untuk menekan sedikit Ibu jari dpt digunakan untuk menekan sedikit 
ujung payudara. Ini dpt memperbaiki bentuk ujung payudara. Ini dpt memperbaiki bentuk 
payudara shg bayi lebih mudah melekat dgn payudara shg bayi lebih mudah melekat dgn 
benarbenar

�� Ibu jangan memegang payudara terlalu dekat pd Ibu jangan memegang payudara terlalu dekat pd 
putingputing



Pelekatan yg baik saat bayi menyusui Pelekatan yg baik saat bayi menyusui 

�� Pelekatan yang baik dapat dipastikan dengan Pelekatan yang baik dapat dipastikan dengan 
melihat semua hal di bawah ini:melihat semua hal di bawah ini:

�� Dagu menyentuh payudaraDagu menyentuh payudara

�� Mulut terbuka lebarMulut terbuka lebar

�� Bibir bawah ke arah luarBibir bawah ke arah luar�� Bibir bawah ke arah luarBibir bawah ke arah luar

�� Lebih banyak daerah areola Lebih banyak daerah areola 

yang terlihat di atas mulut yang terlihat di atas mulut 

drpd di bawah mulut BBLdrpd di bawah mulut BBL



Pelekatan yg baik saat bayi menyusuiPelekatan yg baik saat bayi menyusui



Permasalahan seputar menyusuiPermasalahan seputar menyusui

�� Putting datar dan terbenamPutting datar dan terbenam

�� Payudara bengkakPayudara bengkak

�� Saluran ASI tersumbat dan mastitisSaluran ASI tersumbat dan mastitis

Putting lecetPutting lecet�� Putting lecetPutting lecet

�� Bayi menolak menyusuiBayi menolak menyusui

�� ASI perahASI perah

�� ASI kurangASI kurang



�� Putting datar dan terbenamPutting datar dan terbenam
�� Bangun percaya diri ibu, hisapan bayi akan Bangun percaya diri ibu, hisapan bayi akan 

membantu menarik puting susu ibu.membantu menarik puting susu ibu.

�� Bayi menghisap payudara, bukan pd putingBayi menghisap payudara, bukan pd puting

�� Atur posisi bayi supaya bisa melekat dgn baikAtur posisi bayi supaya bisa melekat dgn baik

�� Bila bayi tidak dpt menghisap efektif, bantu ibu utk Bila bayi tidak dpt menghisap efektif, bantu ibu utk �� Bila bayi tidak dpt menghisap efektif, bantu ibu utk Bila bayi tidak dpt menghisap efektif, bantu ibu utk 
memerah asi ibu.memerah asi ibu.

�� Puting bisa distimulasi agar keluar dgn cara Puting bisa distimulasi agar keluar dgn cara 
menariknya keluar dgn memakai alat suntikmenariknya keluar dgn memakai alat suntik



PAYUDARA PENUHPAYUDARA PENUH PAYUDARA BENGKAKPAYUDARA BENGKAK

PanasPanas

BeratBerat

keraskeras

Sakit Sakit 

Bengkak (oedema)Bengkak (oedema)

Tegang terutama putingTegang terutama puting

BerkilatBerkilat

Bisa kelihatan merahBisa kelihatan merah

Asi mengalirAsi mengalir Asi tidak mengalirAsi tidak mengalir

Tidak demamTidak demam Bisa demam selama 24 jamBisa demam selama 24 jam



PAYUDARA BENGKAKPAYUDARA BENGKAK

PenyebabPenyebab PencegahanPencegahan Perawatan Perawatan 

Kebanyakan ASIKebanyakan ASI

Mulai menyusui Mulai menyusui 

tertundatertunda

Mulai menyusui Mulai menyusui 

segera setelah segera setelah 

lahirlahir

Perlekatan yg Perlekatan yg 

baikbaik

Bayi dpt menghisap: susui Bayi dpt menghisap: susui 

sering, bantu dgn posisi yg sering, bantu dgn posisi yg 

baikbaik

Bayi tdk dpt menghisap: Bayi tdk dpt menghisap: 

perah ASIperah ASI

Sebelum menyusui: Sebelum menyusui: 
Perlekatan kurang Perlekatan kurang 

baikbaik

Kurang seringnya Kurang seringnya 

pengosongan ASIpengosongan ASI

Lamanya menyusui Lamanya menyusui 

yg terbatasyg terbatas

baikbaik

Anjurkan Anjurkan 

menyusui tanpa menyusui tanpa 

dijadwaldijadwal

Sebelum menyusui: Sebelum menyusui: 

kompres hangat, urut kompres hangat, urut 

tengkuk dan belakang, urut tengkuk dan belakang, urut 

perlahan payudara, rangsang perlahan payudara, rangsang 

kulit payudara, bantu ibu kulit payudara, bantu ibu 

relaxrelax

Setelah menyusui: kompres Setelah menyusui: kompres 

dingin utk mengurangi dingin utk mengurangi 

oedemaoedema



�� Saluran ASI tersumbat dan mastitisSaluran ASI tersumbat dan mastitis

Saluran tersumbat Saluran tersumbat ��ASI stasisASI stasis�� mastitis non infeksi mastitis non infeksi �� mastitis infeksimastitis infeksi

Brongkol (lump)Brongkol (lump) bengkak kerasbengkak keras

LunakLunak berlanjut mjdberlanjut mjd sangat sakitsangat sakit

Merah setempat     Merah setempat     --------------------------�� merah setempatmerah setempatMerah setempat     Merah setempat     --------------------------�� merah setempatmerah setempat

Tidak demamTidak demam demamdemam

Merasa baikMerasa baik merasa sakitmerasa sakit



Penyebab saluran asi tersumbat dan mastitisPenyebab saluran asi tersumbat dan mastitis
�� Menyusui kurang seringMenyusui kurang sering Krn: ibu sibuk, bayi tidur pd mlm atau Krn: ibu sibuk, bayi tidur pd mlm atau 

tidak lamatidak lama siang hari, perubahan rutin, ibu siang hari, perubahan rutin, ibu 

stressstress

�� Pengaliran kurang baik pd Pengaliran kurang baik pd Krn: menghisap tidak efektif, tekananKrn: menghisap tidak efektif, tekanan

sebagian atau seluruh sebagian atau seluruh dr pakaian, tekanan jari waktudr pakaian, tekanan jari waktu

payudarapayudara menyusui, payudara besarmenyusui, payudara besarpayudarapayudara menyusui, payudara besarmenyusui, payudara besar

pengalirannya krg baikpengalirannya krg baik

�� Jaringan payudara rusakJaringan payudara rusak Krn: traumaKrn: trauma

�� Kemasukan bakteriKemasukan bakteri Krn: putting retakKrn: putting retak



Perawatan asi tersumbat dan mastitisPerawatan asi tersumbat dan mastitis

�� Memperbaiki pengaliran dr payudaraMemperbaiki pengaliran dr payudara
�� Cari penyebab dan perbaikiCari penyebab dan perbaiki

�� Nasihat:Nasihat:

�� Menyusui sesering mungkinMenyusui sesering mungkin

�� Urut perlahan kearah puttingUrut perlahan kearah putting�� Urut perlahan kearah puttingUrut perlahan kearah putting

�� Kompres hangatKompres hangat

�� Mulai menyusui pd bagian yg tdk sakitMulai menyusui pd bagian yg tdk sakit

�� Posisi diubahPosisi diubah--ubahubah

�� Perawatan tambahan:Perawatan tambahan:
�� Bila tdk ada perbaikan, antibiotik, istirahat total, analgesikBila tdk ada perbaikan, antibiotik, istirahat total, analgesik



Puting lecetPuting lecet

�� Cari penyebabnyaCari penyebabnya

�� Cek perlekatanCek perlekatan

�� Periksa payudaraPeriksa payudara

�� Cek bayi utk jamurCek bayi utk jamur

�� Perawatan Perawatan �� Perawatan Perawatan 

�� Bangun percaya diri ibu, perbaiki perlekatan dan Bangun percaya diri ibu, perbaiki perlekatan dan 
teruskan menyusuiteruskan menyusui

�� Obati kandidaObati kandida

�� Mencuci payudara hanya 1 x sehari, hindari Mencuci payudara hanya 1 x sehari, hindari 
menggunakan sabun, hindari obat lotion dan salapmenggunakan sabun, hindari obat lotion dan salap

�� Olesi ASI (hindmilk) pd areola setiap selesai menyusuiOlesi ASI (hindmilk) pd areola setiap selesai menyusui



PENYEBAB BAYI MENOLAK MENYUSUIPENYEBAB BAYI MENOLAK MENYUSUI

PenyakitPenyakit Infeksi, kerusakan otak, Infeksi, kerusakan otak, 

lecet, hidung tersumbat, lecet, hidung tersumbat, 

luka mulutluka mulut

Kesulitan dgn tehnik Kesulitan dgn tehnik 

menyusuimenyusui

Pemberian susu Pemberian susu 

botol,kompeng, perlekatan botol,kompeng, perlekatan 

krg baik, tekanan pd bgn krg baik, tekanan pd bgn krg baik, tekanan pd bgn krg baik, tekanan pd bgn 

blkg kepala bayi, ibu blkg kepala bayi, ibu 

menggoyang payudaramenggoyang payudara

Perubahan yg membuat bayi Perubahan yg membuat bayi 

marahmarah

Berpisah dg ibu, pengasuh Berpisah dg ibu, pengasuh 

baru, terlalu byk pengasuh, baru, terlalu byk pengasuh, 

ibu sdg haid, perubahan bau ibu sdg haid, perubahan bau 

ibuibu



Tanda bayi tidak mendapat cukup ASITanda bayi tidak mendapat cukup ASI

Tanda yg dpt dipercayaTanda yg dpt dipercaya Tanda yg mungkinTanda yg mungkin

Kurang peningkatan BB:Kurang peningkatan BB:

(<500 gr/bln)(<500 gr/bln)

(krg dari berat lahir stlh 2 (krg dari berat lahir stlh 2 

mgg)mgg)

Bayi tidak puas stlh menyusuBayi tidak puas stlh menyusu

Bayi srg menangisBayi srg menangis

Sering sekali menyusuSering sekali menyusu

Bayi menolak menyusuBayi menolak menyusumgg)mgg)

BAK sedikit dan pekat:BAK sedikit dan pekat:

(<6x sehari, kuning dan (<6x sehari, kuning dan 

baunya keras)baunya keras)

Bayi menolak menyusuBayi menolak menyusu

Tinja bayi keras, kering, hijauTinja bayi keras, kering, hijau

BAB sedikit dan jarangBAB sedikit dan jarang

ASI tidak ada swkt diperahASI tidak ada swkt diperah

HAMPIR SEMUA IBU DPT MEMPRODUKSI ASI CUKUP UTK SEORANG 
BAHKAN DUA ORANG BAYI



KonselingKonseling

�� Konseling adalah cara bekerja dgn orang dimana anda Konseling adalah cara bekerja dgn orang dimana anda 
berusaha utk mengerti bagaimana perasaan mereka dan berusaha utk mengerti bagaimana perasaan mereka dan 
membantu mereka utk menentukan apa yang akan membantu mereka utk menentukan apa yang akan 
dilakukan.dilakukan.

�� Konseling ttg permasalahan ibu menyusui dan Konseling ttg permasalahan ibu menyusui dan �� Konseling ttg permasalahan ibu menyusui dan Konseling ttg permasalahan ibu menyusui dan 
bagaimana perasaan mereka bagaimana perasaan mereka �� Ibu belum tentu mau Ibu belum tentu mau 
berbicara ttg perasaannya apalagi dgn ssorg yg belum berbicara ttg perasaannya apalagi dgn ssorg yg belum 
dikenalnya.dikenalnya.

�� �� Anda perlu ketrampilan mendengarkan utk memberi Anda perlu ketrampilan mendengarkan utk memberi 
perhatian padanya dan mendorongnya bercerita dan perhatian padanya dan mendorongnya bercerita dan 
Anda akan mempelajari masalahnya.Anda akan mempelajari masalahnya.



KETRAMPILAN MENDENGARKAN danKETRAMPILAN MENDENGARKAN dan

MEMPELAJARIMEMPELAJARI

�� Gunakan komunikasi non verbalGunakan komunikasi non verbal

�� Bertanya dengan pertanyaan terbukaBertanya dengan pertanyaan terbuka

�� Gunakan respon dan gerakan tubuh yang menunjukkan Gunakan respon dan gerakan tubuh yang menunjukkan �� Gunakan respon dan gerakan tubuh yang menunjukkan Gunakan respon dan gerakan tubuh yang menunjukkan 

perhatianperhatian

�� Refleksi balik thd apa yang dikatakan ibuRefleksi balik thd apa yang dikatakan ibu

�� Empati Empati –– tunjukkan bahwa anda mengerti apa yang ibu tunjukkan bahwa anda mengerti apa yang ibu 

rasakanrasakan

�� Hindari kataHindari kata--kata mendiktekata mendikte



�� Gunakan komunikasi non verbal yg membantuGunakan komunikasi non verbal yg membantu
�� Tunjukkan sikap anda melalui postur tubuh, ekspresi, apa Tunjukkan sikap anda melalui postur tubuh, ekspresi, apa 

saja kecuali bicara. Ini akan membuat ibu merasa saja kecuali bicara. Ini akan membuat ibu merasa 
diperhatikan shg mendorong ia berbicara pd anda.diperhatikan shg mendorong ia berbicara pd anda.

�� Bertanya dgn pertanyaan terbukaBertanya dgn pertanyaan terbuka
�� Pertanyaan terbuka biasanya dimulai dgn: Bagaimana? Pertanyaan terbuka biasanya dimulai dgn: Bagaimana? 

Apakah? Kapan? Dimana? Mengapa?Apakah? Kapan? Dimana? Mengapa?Apakah? Kapan? Dimana? Mengapa?Apakah? Kapan? Dimana? Mengapa?

�� Cth: Bagaimana ibu Sri memberi makan bayi ibu? Cth: Bagaimana ibu Sri memberi makan bayi ibu? 

�� Gunakan respon dan gerakan tubuh yg Gunakan respon dan gerakan tubuh yg 
menunjukkan perhatianmenunjukkan perhatian

�� Spt mengangguk, tersenyum, respon sederhana misalnya Spt mengangguk, tersenyum, respon sederhana misalnya 
‘mmm’ atau ‘aha’ ‘mmm’ atau ‘aha’ 



�� Refleksi balik thd apa yang ibu katakanRefleksi balik thd apa yang ibu katakan
�� Yaitu mengulang apa yg ibu katakan kpd anda, utk Yaitu mengulang apa yg ibu katakan kpd anda, utk 

menunjukkan bahwa anda mendengar dan membantu ibu menunjukkan bahwa anda mendengar dan membantu ibu 

utk berbicara lebih banyak. Usahakan utk mengatakan dgn utk berbicara lebih banyak. Usahakan utk mengatakan dgn 

sedikit cara lain.sedikit cara lain.

�� Mis. Ibu: bayi saya menangis terlalu banyak tadi malamMis. Ibu: bayi saya menangis terlalu banyak tadi malam

�� Anda: bayi anda membuat anda bangun krn menangis semalamanAnda: bayi anda membuat anda bangun krn menangis semalaman

EmpatiEmpati--menunjukkan bahwa anda mengerti apa menunjukkan bahwa anda mengerti apa �� EmpatiEmpati--menunjukkan bahwa anda mengerti apa menunjukkan bahwa anda mengerti apa 
yg dirasakan ibuyg dirasakan ibu

�� “Bayi saya mau minum begitu sering pd malam hari shg “Bayi saya mau minum begitu sering pd malam hari shg 

saya merasa lelah”.saya merasa lelah”.

�� Hindari kataHindari kata--kata yang mendiktekata yang mendikte
�� Spt kataSpt kata--kata misalnya benar, salah, buruk, cukup. kata misalnya benar, salah, buruk, cukup. 



KETRAMPILAN RASA PERCAYA DIRI danKETRAMPILAN RASA PERCAYA DIRI dan

DUKUNGANDUKUNGAN

�� Menerima apa yang ibu pikirkan atau rasakanMenerima apa yang ibu pikirkan atau rasakan

�� Mengenali dan memuji apa yg ibu dan bayi Mengenali dan memuji apa yg ibu dan bayi 
kerjakan dgn benarkerjakan dgn benar

�� Memberikan bantuan praktisMemberikan bantuan praktis

�� Memberikan informasi yg sangat relevanMemberikan informasi yg sangat relevan

�� Menggunakan saran bukan perintahMenggunakan saran bukan perintah



Observasi tandaObservasi tanda--tanda pemberian tanda pemberian 

ASI berlangsung baikASI berlangsung baik

�� Posisi tubuh (body position)Posisi tubuh (body position)
�� Ibu santai & nyamanIbu santai & nyaman

�� Badan bayi dekat, menghadap payudaraBadan bayi dekat, menghadap payudara

�� Kepala dan badan bayi lurusKepala dan badan bayi lurus

Dagu bayi menyentuh payudaraDagu bayi menyentuh payudara�� Dagu bayi menyentuh payudaraDagu bayi menyentuh payudara

�� Respon (responses)Respon (responses)
�� Bayi mencari payudara ketika ia lapar (refleks rooting)Bayi mencari payudara ketika ia lapar (refleks rooting)

�� Bayi mencari payudara dgn lidahBayi mencari payudara dgn lidah

�� Bayi tenang dan siaga pd payudaraBayi tenang dan siaga pd payudara

�� Bayi tetap melekat pd payudaraBayi tetap melekat pd payudara

�� TandaTanda--tanda pengeluaran ASI (menetes)tanda pengeluaran ASI (menetes)



�� Ikatan emosi (emosional bonding)Ikatan emosi (emosional bonding)
�� Pelukan yg mantap dan percaya diriPelukan yg mantap dan percaya diri

�� Perhatian tatap muka dari ibuPerhatian tatap muka dari ibu

�� Banyak sentuhan / belaian dari ibuBanyak sentuhan / belaian dari ibu

�� Anatomi (Anatomy)Anatomi (Anatomy)
�� Payudara lembek stlh menyusuiPayudara lembek stlh menyusui

�� Putting menonjol keluar, menanjangPutting menonjol keluar, menanjang

�� Kulit tampak sehatKulit tampak sehat

�� Payudara tampak membulat sewaktu menyusuiPayudara tampak membulat sewaktu menyusui



�� Menghisap (Suckling)Menghisap (Suckling)

�� Mulut terbuka lebarMulut terbuka lebar

�� Bibir bawah membuka lebarBibir bawah membuka lebar

�� Lidah berlekuk sekitar payudaraLidah berlekuk sekitar payudara

�� Pipi membulatPipi membulat

Lebih banyak areola diatas mulut bayiLebih banyak areola diatas mulut bayi�� Lebih banyak areola diatas mulut bayiLebih banyak areola diatas mulut bayi

�� Menghisap pelan dan dalam, diselingi istirahatMenghisap pelan dan dalam, diselingi istirahat

�� Lamanya menghisap (Time spent suckling)Lamanya menghisap (Time spent suckling)

�� Bayi melepaskan payudaraBayi melepaskan payudara

�� Bayi menghisap selama 10Bayi menghisap selama 10--15 menit15 menit




