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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Saat ini kesakitan maternal di Indonesia masih sangat tinggi, 

berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002-2003 

menunjukkan bahwa prevalensi infeksi pada masa nifas mencapai 10% 

umumnya terjadi akibat kebersihan (hygiene) yang buruk, selain itu prevalensi 

eklamsia pada masa nifas mencapai 28% kejadian eklamsia biasanya tidak 

dapat diperkirakandan terjadi secara mendadak, untuk prevalensi aborsi 

mencapai 11% hal tersebut terjadi akibat minimnya informasi dan pelayanan 

kontrasepsi serta akses perawatan terhadap komplikasi aborsi sedangkan 

prevalensi partus lama mencapai 9% biasanya disebabkan oleh disproposi 

(kelainan letak), dan prevalensi tertinggi pada kesakitan masa nifas adalah 

anemia pada ibu masa nifas yaitu mencapai 45% (Depkes, 2003).  

Perawatan masa nifas merupakan tindakan lanjutan bagi wanita paska 

melahirkan. Bahadoran (2007) menyatakan bahwa perawatan paska bersalin 

sangat menentukan kesehatan dan kualitas ibu masa nifas. Perawatan masa 

nifas dapat mendeteksi dini adanya komplikasi, sehingga keluhan dan 

permasalahan ibu selama masa nifas dapat diatasi dengan segera, sehingga 

meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan ibu setelah melahirkan. 

Salah satu tindakan keperawatan masa nifas adalah pelaksanaan 

aktivitas oleh ibu masa nifas. Aktivitas dapat mengurangi bendungan lochea 

dalam rahim, meningkatkan peredaran darah sekitar alat kelamin, 
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mempercepat mobilisasi alat kelamin kekeadaan semula (Manuaba cit 

Oktavia, 2009). Aktivitas yang dapat dilakukan ibu yaitu pada 2 jam pertama 

dengan istirahat di tempat tidur, miring ke kanan dan miring ke kiri 

(Anggraini, 2010). 

Namun beberapa studi di daerah benua Asia Tenggara termasuk 

Indonesia memilih untuk tetap berada di tempat tidur dalam ruangan hangat 

untuk mencegah masalah jangka panjang karena angin dingin. Kerabat dan 

anggota komunitas tidak memperkenankan ibu untuk memasak, mencuci, dan 

berbelanja. Perawatan pada masa nifas dahulu dilakukan secara konservatif, 

dimana pada masa nifas ibu diharuskan tidur terlentang selama 40 hari (Wals, 

2007). 

Hasil studi pendahuluan di Puskesmas Gemolong II Sragen pada bulan 

Januari 2011, diperoleh informasi tentang masalah-masalah yang berkaitan 

dengan aktivitas ibu masa nifas. Ibu-ibu beranggapan bahawa pada masa nifas 

tidak boleh banyak bergerak, mereka lebih sering berbaring karena 

kebanyakan mereka takut bila terlalu banyak bergerak akan membuat 

keadaanya semakin parah dan memperlambat proses penyembuhan pada masa 

nifas. Kebayakan ibu mengalami keterbatasann dalam beraktivitas setelah 

melahirkan dan masih ada beberapa daerah yang mempercayai bahwa ibu 

masa nifas sebelum 40 hari tidak boleh tidur siang dan tidak boleh makan 

makanan yang berbau amis seperti telur dan daging.  

Bahadoran (2007) menyatakan kualitas hidup ibu masa nifas dapat 

ditingkatkan dengan melakukan pencegahan terjadinya permasalahan pada 
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masa nifas. Kualitas hidup ibu masa nifas terpenuhi bukan hanya dengan 

terpenuhinya kebutuhan fisik ibu saja, namun juga kebutuhan psikologis, 

karenanya dibutuhkan keterampilan seorang perawat untuk melakukan 

pengawasan dengan melakukan  kunjungan ke rumah ibu masa nifas melalui 

kunjungan nifas dan neonatal.  

Saifuddin (2002) menyatakan kunjungan dilakukan dengan 4 kali 

kunjungan, namun di wilayah Puskesmas Gemolong II Sragen kunjungan 

rumah tidak dilakukan selama 4 kali namun hanya dilakukan beberapa hari 

paska melahirkan, setelah itu pemeriksaan ibu  dilakukan  saat ibu 

mengimunisasikan hepatitis anaknya (1 minggu paska melahirkan) dengan ibu 

mengunjungi bidan. Sehingga pemantauan kualitas hidup ibu masa nifas tidak 

dapat maksimal.  

Kajian tentang aktivitas ibu nifas dan kualitas hidup ibu nifas perlu 

dilakukan sebagai upaya awal peningkatan kualitas hidup ibu masa nifas. Oleh 

karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan 

antara aktivitas ibu masa nifas dengan kualitas hidup ibu masa nifas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara aktivitas ibu masa 

nifas dengan kualitas hidup ibu masa nifas di Puskesmas Gemolong II 

Sragen?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara aktivitas ibu masa nifas dengan kualitas 

hidup ibu masa nifas di Puskesmas gemolong II Sragen. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui aktivitas ibu masa nifas meliputi ambulasi dini, istirahat, 

senam nifas, dan olah raga. 

b. Mengetahui kualitas hidup ibu masa nifas.  

 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pengetahuan mengenai hubungan antara aktivitas 

ibu masa nifas dengan kualitas hidup ibu masa nifas di Puskesmas 

Gemolong II Sragen.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi profesi keperawatan 

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan profesionalisme perawat 

dalam memberikan pelayanan kepada klien khususnya pada perawatan 

masa nifas.  

b. Bagi  Pendidikan 

Memberikan informasi sebagai masukan untuk mengembangkan 

keilmuan dan kesehatan maternitas.  

c. Bagi Puskesmas 

Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dalam pelaksanaan kerja 

dibidang maternitas. 
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d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Menjadi data awal untuk penelitian lanjutan. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini belum pernah dilakukan, namun beberapa penelitian tentang 

aktivitas ibu masa nifas dan kualitas hidup ibu masa nifas adalah : 

1. Ika Oktavia (2009). Meneliti Pengetahuan Ibu Postpartum Tentang 

Pelaksanaan Mobilisasi Dini Dalam Pemulihan Alat Reproduksi Di RB 

Melati Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri, desain 

penelitian ini adalah deskriptif, jumlah responden 13 orang diambil dengan 

tehnik accidental sampling yang memenuhi kriteria inklusi. Analisis data 

menggunakan analisa data kualitatif. Hasil penelitian didapatkan 

pengetahuan ibu masa nifas tentang pelaksanaan mobilisasi dini dengan 

kriteria baik sebanyak 2 responden (15,39%), kriteria cukup baik 5 

responden (38,46%), dan kriteria kurang baik 6 responden (46,15%). 

Perbedaan penelitian Ika Oktavia dengan penelitian ini adalah : Tempat, 

waktu penelitan, jumlah responden, dan alat analisis. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah subyek penelitian yang digunakan yaitu ibu masa 

nifas dan tehnik pengambilan sampel yaitu accidental sampling. 

2.  Anjarwati (2004). Gambaran penerapan asuhan sayang ibu selama proses 

persalinan dan ambulasi dini pada ibu nifas di rumah bersalin Puri Adisty 

Yogyakarta, jenis penelitian ini adalah diskriptif dengan pendekatan cross 

sectional. Instrument yang digunakan wawancara dan observasi. Hasil 

menunjukkan bahwa sebanyak 23 dari 27 responden (95,8 %) mampu 
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melakukan ambulasi dini secara mandiri dengan penerapan asuhan sayang 

ibu selama proses persalinan sebagian besar dalam kriteria baik. 

Perbedaan penelitian Anjarwati dengan penelitian ini adalah : Tempat, 

waktu penelitian, jumlah responden. Persamaan dengan penelitian ini 

adalah jenis penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan cross sectional, 

dan subjek penelitian yang digunakan adalah ibu masa nifas. 

3. Freike (2002). Meneliti Hubungan Pengetahuan Tentang Nifas dengan 

Sikap dalam Perawatan Masa Nifas pada Ibu Post Partum Di Puskesmas 

Tegal Rejo Kota Jogja, jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik 

dengan rancangan penelitian cross sectional, jumlah responden 35 orang. 

Instrument yang digunakan adalah lembar kuesioner. Alat analisis 

menggunakan uji regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan p= 0,006 

dengan nilai R2 = 0,205 (20,5%). Hasil  penelitian disimpulkan ada 

hubungan antara pengetahuan tentang nifas dengan sikap dalam perawatan 

masa nifas pada ibu post partum. 

Perbedaan penelitian Frieke dengan penelitian ini adalah : Tempat, waktu 

penelitian, jumlah responden, alat analisis. Persamaan dengan penelitian 

ini adalah subjek penelitian yang digunakan adalah ibu masa nifas. 

 

 


