
Prosiding Seminar Nasional seri 8 

“Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari” Yogyakarta, 27 September 2018 

Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian 

 

290 

EFEKTIVITAS METODE BRAINSTORMING TERSTRUKTUR TENTANG 

PERAWATAN PAYUDARA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TAKERAN 

MAGETAN  

(Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil) 

 

SISKA PURNAMADEWI 

Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Email: J210140073@student.ums.ac.id 

 

ABSTRAK 

 
ASI (air susu ibu) diproduksi oleh ibu untuk dikonsumsi bayi dan merupakan sumber gizi 

utama bayi yang belum bisa mencerna makanan padat. Memperlancar pengeluaran ASI, ibu hamil 

perlu diberikan pengetahuan bagaimana cara merawat payudara yang benar untuk bertujuan 

menjaga kesehatan payudara, sehingga mencegah gangguan yang dapat terjadi. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode pembelajaran 

brainstorming dalam pendidikan kesehatan tentang perawatan payudara pada ibu hamil di 

Puskemas Takeran  Magetan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian pra 

experimental dengan analisa kuantitatif menggunakan rancangan pretest-posttest tanpa kelompok 

kontrol. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling. Jumlah 

responden dalam penelitian ini sebanyak 48 responden ibu hamil. Analisisnya menggunakan uji 

Paired Sample t-test dengan rata-rata pretest 15,98 dengan standar deviasi 2,245 serta nilai rata-

rata posttest sebesar 22,19 dengan nilai standar deviasi 1,646. Nilai thitung dalam analisis ini adalah 

15,500. Adapun nilai p-value dalam penelitian ini adalah 0,000. Nilai p-value 0,000 < 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Berdasarkan uji efektivitas metode brainstorming didapatkan 

hasil rata-rata sebesar 6,21 dengan standar deviasi 2,775. Nilai persentasi metode brainstorming 

sebesar 89,6%. Nilai posttest menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan nilai pretest 

sehingga ada perbedaan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan 

payudara dengan nilai sebesar 22,19. Metode brainstorming efektif dalam pendidikan kesehatan 

pada ibu hamil tentang perawatan payudara dibuktikan dengan adanya peningkatan pada 

persentase tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menggunakan metode pembelajaran lain untuk 

melihat keefektifan serta variasi dalam pemyampaian materi. 

 

Kata Kunci: Asi, Perawatan Payudara, Metode Brainstorming 

 

ABSTRACT 

 
Breastfeeding (breast milk) is produced by the mother to eat babies and is the main source 

of nutrition that babies can not digest solid food. Streamlining spending breastfeeding, pregnant 

women need to be given the knowledge of how to treat breast right to aim to maintain breast 

health, so as to prevent interference that can occur. The purpose of this study was to determine the 

effectiveness of the use of learning methods of brainstorming in health education about breast care 

to pregnant women in health centers Takeran Magetan. This research method using pre-

experimental type research with quantitative analysis using a pretest-posttest design with no 

control group. The sampling technique used in this study is total sampling. The number of 

respondents in this study were 48 respondents of pregnant women. His analysis using Paired 

Sample t-test with an average of 15.98 with a standard deviation pretest 2.245 and the average 

posttest score of 22.19 with a standard deviation value of 1.646. Tcount in this analysis is 15,500. 

The p-value in this study was 0.000. P-value 0.000 <0.05, then we can conclude that H0 is 

rejected. Based on the method of brainstorming effectiveness test results obtained by an average of 

6.21 with a standard deviation of 2.775. Value Percentage brainstorming method 89,6%. Posttest 

value showed an increase compared with the pretest so that there is no difference before and after 

health education about breast care with a value of 22.19. Brainstorming method is effective in 

health education to pregnant women about breast care evidenced by the increase in these 

percentages. This study is expected to be able to use other learning methods to look at the 

effectiveness as well as variations in material pemyampaian. 
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PENDAHULUAN 

Diusia lebih dari 25 tahun sepertiga wanita didunia yakni 38% tidak menyusui bayinya 

sehingga terjadi pembengkakan payudara (SDKI, 2012). Biasanya akan terjadi infeksi pada 

payudara, muncul benjolan, payudara akan bengkak atau bernanah, serta ASI akan terlambat 

keluar setelah hari kedua atau lebih pasca persalinan. 

Di Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa cakupan bayi yang mendapatkan ASI 

esklusif di tahun 2015 sebesar 68,8% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 

sebesar 72,89% (Dinkes, Jatim, 2015). Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Magetan didapatkan data untuk ibu hamil Trimester III di Puskesmas Takeran pada tahun 

2015 mencapai 514 orang dengan sasaran ibu hamil sebanyak 603 orang sedangkan pada 

tahun 2016 mengalami penurunan mencapai 478 orang dengan sasaran ibu hamil sebanyak 

553 orang (Dinas Kesehatan, 2016). 

Menurut (Manuaba, 2010) dalam memperlancar pengeluaran ASI, ibu hamil perlu 

diberikan pengetahuan bagaimana cara merawat payudara yang benar untuk bertujuan 

menjaga kesehatan payudara, sehingga mencegah gangguan yang dapat terjadi. Tetapi, 

sebagian besar kesadaran ibu hamil akan pentingnya perawatan payudara, masih rendah 

karena kurangnya informasi atau pengetahuan mengenai perawatan payudara, serta dukungan 

dari keluarga atau belum diberikan pendidikan kesehatan mengenai perawatan payudara oleh 

petugas kesehatan setempat.  

Studi pendahuluan yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Takerandengan 

wawancara kepada tenaga kesehatan dan 7 ibu hamil trimester III, bahwa hanya 2 orang yang 

mau melakukan perawatan payudara dirumah secara rutin selama kehamilan, dan 5 orang 

tidak melakukannya secara rutin karena alasannya bekerja, sehingga tidak ada waktu untuk 

melakukannya atau mengurus rumah tangga dan juga ada yang mengatakan masih lupa 

dengan langkah-langkah perawatan payudara sehingga hanya membersihkan payudara saja. 

Sedangkan menurut petugas kesehatan, mereka sudah melakukan penyuluhan mengenai 

perawatan payudara kepada ibu hamil pada saat ANC terpadu atau kelas ibu hamil dengan 

menggunakan leaflet dan menggunakan lembar balik atau menggunakan lcd.  

Menurut penelitian yang dilakukan Rohmanurmeta,F.M ., ett all (2015) bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan metode brainstorming terhadap motivasi dan 

hasil belajar peserta didik. Terbukti dari hasil uji-t dengan signifikansi 0,000 pada kelompok 

eksperimen, artinya metode brainstorming mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

sub tema kebersamaan dalam keberagaman peserta. Selain itu menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Utami (2015) bahwa metode brainstorming berpengaruh secara signifikan 

terhadap kemampuan berfikir kritis pada pembelajaran IPA dengan materi daur air dan 

peristiwa alam siswa kelas V sekolah dasar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode brainstorming terstruktur 

tentang perawatan payudara di wilayah kerja Puskesmas Takeran Magetan sebagai Upaya 

Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil. 

Menurut (Kumalasari, 2015) suatu tindakan untuk merawat payudara terutama pada 

masa nifas bagus untuk memperlancar ASI. Tindakan perawatan payudara dapat dilakukan 

sendiri maupun dibantu dengan orang lain, perawatan ini dilakukan mulai pertama atau kedua 

setelah melahirkan dan juga bisa dilakukan setelah usia kehamilan 6 bulan untuk 

mempersiapkan produksi ASI sebelum melahirkan. 

Menurut (Sulastri & Wulandari, 2012) perawatan payudara selama kehamilan 

merupakan salah satu bagian terpenting yang harus diperhatikan. Saat kehamilan payudara 

akan membesar dan daerah sekitar puting susu akan menjadi gelap dan juga lebih sensitive, 

semuanya untuk persiapan tubuh ibu dalam memberikan makanan pada bayinya kelak. 
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Menurut hasil penelitian Nilamsari,M.A;et all (2014) dapat disimpulkan bahwa 

sebelum dilakukan perawatan payudara terdapat 11 responden (34,4%) mengalami 

pengeluaran ASI lancar sedangkan 21 responden (65,6%) mengalami pengeluaran ASI yang 

tidak lancar, dan setelah dilakukan perawatan payudara didapatkan sebanyak 24 responden 

(75%) mengalami pengeluaran ASI lancar sedangkan 8 responden (25%) mengalami 

pengeluaran ASI tidak lancar. 

 

METODE 

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian pra experimental, analisis kuantitatif 

dengan menggunakan rancangan pretest-posttest tanpa kelompok kontrol (one group pre and 

post test design) yang mana satu kelompok eksperimen diberikan intervensi. Sebelum 

melakukan perlakuan terhadap kelompok yaitu berupa pendidikan kesehatan akan dilakukan 

pengukuran (pretest) dan setelah diberikan perlakuan berupa pendidikan kesehatan akan 

dilakukan pengukuran kembali (posttest) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

(Notoatmodjo, 2012). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 48 ibu hamil yang ada di Puskesmas Takeran 

Magetan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 48 responden. Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu total sampling. 

Pengumpulan data ibu hamil secara langsung dilakukan di Puskesmas Takeran. Alat 

ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan skala guttman. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Responden 

No Karakteristik Responden Frekuensi Persentase (%) 

1 Umur Ibu : 

a. < 20 tahun 

b. 20-35 tahun 

c. >35 tahun 

 

2 

31 

15 

 

4,2 

64,5 

31,3 

2 Gravida : 

a. Primigravida 

b. Multigravida 

 

12 

36 

 

25,0 

75,0 

 

3 Pendidikan Terakhir : 

a. SD 

b. SLTP 

c. SLTA 

d. Diploma/Sarjana 

 

3 

7 

33 

5 

 

6,3 

14,6 

68,8 

10,4 

 

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil yang menjadi responden 

dalam penelitian ini adalah berusia antara 20-35 tahun sebesar 64,5%, ibu dengan kehamilan 

multigravida sebesar 75,0. Pendidikan terakhir yang dimiliki ibu sebagian besar adalah SLTA 

sebesar 68,8%. 
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Tabel 2. Analisis Bivariat dengan Uji Paired Sample t-test 

Pengetahuan 
Rata-

rata 

Standar 

Deviasi 
thitung 

p-

value 

Keputusan 

uji 

Pretest 15,98 2,245 
15,500 0,000 H0 ditolak 

Posttest 22,19 1,646 

 

Hasil menunjukkan bahwa rata-rata nilai pretest sebesar 15,98, standar deviasi 2,245 

sedangkan rata-rata posttest sebesar 22,19, standar deviasi 1,646. Nilai thitung dari kedua data 

tersebut sebesar 15,500. Dari hasil data diatas dapat diketahui bahwa nilai p-value sebesar 

0,000, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai signifikansinya <0,05 (0,000 < 

0,005). Sehingga dapat diambil keputusan bahwa adanya perbedaan nilai sebelum dan 

sesudah diberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan payudara kepada ibu hamil di 

Puskesmas Takeran Magetan. 

Tabel 3. Efektivitas Metode Brainstorming 

 Mean Median Mode 
Standar 

deviasi 

Persentase 

(%) 

Efektivitas 

Metode 

Brainstorming 

6,21 7,00 8 2,775 89,6 

 

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa hasil rata-rata 6,21 dengan nilai media 

7,00, nilai mode 8 serta nilai standar deviasi 2,775 dan perolehan persentase sebesar 89,6%. 

Berdasarkan hasil diatas, dapat dikatakan bahwa metode brainstorming efektif dalam 

pendidikan kesehatan tentang perawatan payudara pada ibu hamil di Puskesmas Takeran 

Magetan. 

 

Gambaran pengetahuan berdasarkan karakteristik responden 

 

Pendidikan 

Berdasarkan hasil analisa data menurut umur, ibu hamil yang menjadi responden 

paling banyak berusia antara 26-35 tahun sebanyak 26 responden (54,2%). Didapatkan dari 

penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa pengertian dari usia yaitu seseorang yang 

terhitung mulai saat dilahirkan sampai saat oseseorang berulang tahun, sehingga dapat 

dikatakan bahwa semakin cukup usia seseorang maka tingkat kematangan dan kekuatan akan 

lebih matang dalam berfikir dan bekerja (Sumiyati & Latifah, 2015). 
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Usia antara 20-35 anadalah usia paling ideal bagi seorang wanita untuk menjalani 

kehamilan serta persalinan. Kondisi fisik dalam keadaan prima dan secara psikologi pun siap 

untuk merawat dan menjaga kehamilannya secara hati-hati (Rahmawati & Realita, 2016). 

Paritas 

Dari 48 responden ibu hamil didapatkan data menurut jumlah anak paling tinggi yaitu 

ibu dengan jumlah anak 1 sebanyak 18 responden (37,5%), kemudian responden dengan 

jumlah anak 3 sebanyak 1 responden (2,1%). Penelitian yang dilakukan sebelumnya 

didapatkan hasil bahwa semakin banyak paritas maka semakin banyak pengalaman dan 

pengetahuan yang didapat sehingga mampu memberikan hasil yang lebih baik dimasa 

mendatang dan suatu pengalaman masa lalu mempengaruhi belajar (Nurtini, Dewi, & Noriani, 

2017). Paritas adalah jumlah kelahiran janin yang hidup bukan jumlah janin yang dilahirkan 

(Nilamsari, Wagiyo, & Elisa, 2014). 

3.2.3 Tingkat Pendidikan 

Hasil data yang diperoleh dari 48 responden menurut pendidikan terakhir, responden 

terbanyak dengan pendidikan terakhir SLTA sebanyak 33 responden (68,8%), tetapi masih 

ada responden dengan pendidikan terakhir SD sebanyak 3 responden (6,3%). Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh (Bahiyatun & Wahyuni, 2013 ) karena semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka akan semakin mudah orang tersebut menerima informasi dengan 

demikian pengetahuan yang diperoleh akan semakin banyak sebaliknya seseorang yang 

memiliki pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap dan perilaku orang 

tersebut. 

Perbedaan Pengetahuan Ibu Hamil Sebelum dan Sesudah diberikan Pendidikan 

Kesehatan dengan Metode Brainstorming Terstruktur 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan 48 responden, sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan responden yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 6 responden 

(12,5%), pengetahuan cukup sebanyak 38 responden (79,2%),  pengetahuan baik 4 responden  

(8,3%). Kemudian setelah diberikan pendidikan kesehatan pengetahuan responden meningkat 

yaitu responden yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 1 responden (2,1%), 

pengetahuan baik sebanyak 47 responden (97,9%). 

Pada uji Paired Sample t-test didapatkan hasil thitung dari kedua data sebesar 15,500, 

kemudian nilai p-value sebesar 0,000 atau nilai kepercayaan sebesar 0,001, karena <0,005 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau dikatakan bahwa metode Brainstorming terstruktur 
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efektif dalam pendidikan kesehatan tentang perawatan payudara pada ibu hamil di Puskesmas 

Takeran Magetan. 

Berdasarkan uji , hasil rata-rata nilai pretest sebesar 15,98 dan untuk nilaiposttest 

didapatkan sebesar 22,19. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai prestest lebih kecil 

dari nilai posttest yaitu (15,98<22,19). Sehingga kesimpulannya adalah pendidikan kesehatan 

dengan metode pembelajaran brainstorming terstruktur terbukti dapat menigkatkan 

pengetahuan responden tentang perawatan payudara di Puskesmas Takeran Magetan. 

Efektvitas metode brainstorming terstruktur dalam pendidikan kesehatan tentang 

perawatan payudara 

Berdasarkah hasil data yang diperoleh dapat disimpulkan dengan nilai rata-rata 6,21 

dengan standar deviasi 2,775 serta angka persentase yang didapat yaitu 89,6%. Dari hasil 

tersebut menunjukkan bahwa adanya keefektifan dengan metode brainstorming yang 

dibuktikan dengan nilai posttest yang didapat lebih besar daripada nilai pretest. Sehingga 

kesimpulannya adalah metode brainstorming terstruktur efektif dalam pendidikan kesehatan 

tentang perawatan payudara pada ibu hamil di Puskesmas Takeran Magetan. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Rohmanurmeta, Harsanti, & Widyaningrum, 

2016) bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan metode brainstorming terhadap 

motivasi dan hasil belajar peserta didik MIN Demangan pada sub tema kebersamaan dalam 

keberagaman. 

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan menggunakan 

metode pembelajaran brainstorming dapat meningkatkan pengetahian dan sikap ibu dalam 

pencegahan ISPA untuk toodler. Pendidikan kesehatan menggunakan metode curah pendapat 

digunakan sebagai cara alternatif untuk mecegah ISPA bagi anak-anak (Hardita, Qur'aniati, & 

Kristiawati, 2015). 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1) Sebelum diberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan payudara di Puskesmas 

Takeran sebagian besar ibu hamil berpengetahuan cukup dan kurang, tetapi setelah 

diberikan pendidikan kesehatan menggunakan metode pembelajaran brainstorming 

pengetahuan ibu hamil mengalami peningkatan dengan berpengetahuan cukup dan baik. 

2) Terdapat perbedaan nilai pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan menggunakan metode pembelajaran brainstorming tentang perawatan 
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payudara. Dibuktikan dengan nilai rata-rata posttest lebih besar dengan nilai prestest 

yaitu dengan nilai 22,19. 

3) Dari analisa data didapatkan hasil nilai p-value sebesar 0,000 atau nilai kepercayaan 

sebesar 0,001, karena <0,005 dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau dikatakan bahwa 

metode Brainstorming terstruktur efektif dalam pendidikan kesehatan tentang 

perawatan payudara pada ibu hamil di Puskesmas Takeran Magetan. 

 

Saran 

Bagi Ibu Hamil 

Bagi Ibu hamil diharapkan agar ibu hamil memiliki pengetahuan yang baik serta dapat 

termotivasi melalui pendidikan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan. 

Bagi Petugas Kesehatan 

Bagi petugas kesehatan atau dinas terkait diharapkan agar ikut serta dalam upaya 

meningkatkan kesadaran masyarakat setempat tentang pentingnya merawat payudara dengan 

cara melalui memberikan penyuluhan. Serta diharapkan bidan desa dan perawat dapat bekerja 

sama dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi ibu dan bayi. 

Bagi Peneliti  

Bagi peneliti diharapkan  dapat mencari referensi lain yang berkaitan tentang perawatan 

payudara dengan melakukan penelitian selanjutnya menggunakan metode pembelajaran lain 

untuk melihat kefektifan serta perbedaan metodenya. 
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