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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk 

mengetahui kesehatan perempuan.  Angka kematian ibu (AKI) di dunia 

menurut World Health Organization (WHO) Selama kurun waktu 25 tahun 

yaitu 1990 sampai dengan 2015, WHO memperkirakan 10,7 juta perempuan 

telah meninggal karena melahirkan. Tahun 2015, sebanyak 303.000 kematian 

ibu terjadi di seluruh dunia. Kematian wanita usia subur di negara miskin 

diperkirakan sekitar 25-50% penyebabnya adalah masalah kesehatan, 

persalinan, dan nifas (WHO, 2015). 

Pembangunan kesehatan di Indonesia di prioritaskan progam 

meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak karena hal ini merupakan 

kelompok yang paling rentan kesehatannya (Kemkes RI, 2011). Survei  

Demogravi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012,  dengan hasil AKI  

di Indonesia adalah 359/100.000 KH dan masih dibawah target SDG’s tahun 

2030 yaitu 70/100.000 KH (BKKBN, 2013). Provinsi Jawa Tengah pada 

tahun 2014 Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 126,55/100.000 KH (Dinkes 

Jawa Tengah, 2015). Sampai saat ini masalah angka kematian ibu  menjadi 

masalah yang serius yang dihadapi oleh kementerian kesehatan. Kematian ibu 

sering terjadi pada masa nifas karena perawatan nifas yang dilakukan ibu 

secara mandiri kurang optimal. Masa nifas menjadi masa yang rawan akan 
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kematian pada ibu (Bobak L, 2004).  Kematian ibu bisa disebabkan oleh 2 

penyebab yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyebab kematian ibu 

secara langsung adalah perdarahan, hipertensi, infeksi, partus lama/macetdan 

abortus. Sedangkan penyebab kematian ibu secara tidak langsung yaitu 

penyakit pada ibu yang meningkatkan resiko kesakitan dan kematian seperti 

tuberkulosis (Kemkes RI, 2013). 

Pasangan usia subur di Indonesia memang cukup besar. Wanita usia 

subur pada tahun 2010 yang berusia 15-49 tahun terdapat sekitar 66.053.730, 

sejumlah 44.431.227 di antaranya adalah pasangan usia subur dan 1.606.004 

dengan kehamilan (BKKBN, 2012). Sejumlah wanita usia subur tersebut 

berisiko mengalami permasalahan kesehatan reproduksi. Salah satu di antara 

masa reproduksi adalah  masa  nifas. Bagi ibu dan bayi baru lahir masa nifas 

menjadi periode penting (WHO, 2009). Masa ini merupakan masa transisi, 

namun dalam perawatan kesehatan wanita, ini menjadi aspek yang sering 

diabaikan. Selama masa nifas, ibu mengalami serangkaian perubahan fisik, 

emosional dan sosial (Bahadoran Dkk, 2009). Perubahan fisik, emosi dan 

sosial dapat mengganggu rutinitas sehari-hari mereka (Mirmolaei ST Dkk, 

2014).  

Masalah fisik pada periode nifas telah dilaporkan yaitu mental, dan 

emosional termasuk kelelahan, kekhawatiran berkaitan dengan hubungan 

seksual, wasir, sembelit, masalah menyusui, kecemasan, stres, gangguan tidur, 

depresi, perdarahan, inkontinensia urin, dan gangguan stres pasca trauma. 
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kesehatan wanita setelah melahirkan adalah faktor yang paling penting yang 

mempengaruhi kesehatan anak-anak mereka (Huang K Dkk, 2012). 

Selama bertahun-tahun, sesi pelatihan antenatal telah direkomendasikan 

untuk ibu hamil (Chittleborough Dkk,2012). Adanya kesalahan informasi dan 

adat/kebiasaan di masyarakat yang dinilai cenderung tidak rasional, membuat 

kebingungan bagi ibu nifas, terutama ibu yang pertama kali melahirkan 

(primipara). Persiapan masa nifas yang tidak diberikan sejak masa kehamilan, 

menyebabkan ibu tidak mengetahui cara perawatan diri dan bayinya dengan 

baik. Persiapan menghadapi kondisi postpartum perlu dilakukan sejak masa 

kehamilan. Ibu merasa kurang waktu dan ruang pribadi dalam mengendalikan 

kehidupan mereka. (Eldawati, 2015) menyatakan bahwa berdasarkan hasil 

penelitian persentase dari 53 jumlah responden lebih dari setengah (58,5%) 

mempunyai tingkat pengetahuan buruk yaitu sebanyak 31 orang terkait dengan 

perawatan masa nifas.  

Metode pembelajaran Take and Give adalah pembelajaran yang 

didukung oleh penyajian data yang diawali dengan pemberian kartu kepada 

siswa. Di dalam kartu take and give, ada catatan yang harus dikuasai atau 

dihafal masing-masing siswa. Siswa kemudian mencari pasangannya masing-

masing untuk bertukar pengetahuan sesuai dengan apa yang didapatnya di 

kartu. Lalu, kegiatan pembelajaran diakhiri dengan mengevaluasi siswa 

dengan menanyakan pengetahuan yang mereka miliki dan pengetahuan yang 

mereka terima dari pasangannya (Huda, 2013 dalam Adiani, NPW, 2016). 
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Dengan menggunakan tipe Take and Give responden bukan hanya 

mempelajari materi yang diberikan oleh peneliti tetapi responden juga dapat 

belajar melalui teman sehingga pengetahuan ibu hamil menjadi bertambah dan 

hasil belajar dengan tingkat pengetahuan yang rendah juga dapat meningkat.  

Studi pendahuluan yang dilakukan di wilayah Puskesmas Gemolong 

jumlah ibu hamil keseluruhan 95 ibu hamil dan 60 ibu hamil trimester III. Dari   

hasil wawancara dengan 8 ibu hamil trimester III didapatkan bahwa 3 orang 

yang  paham dengan perawatan ibu nifas selama masa nifas, dan ibu hamil 

trimester 3 sejumlah 5 orang tidak mengetahui bagaimana cara melakukan 

perawatan ibu nifas yang baik. Tenaga kesehatan mengatakan bahwa sebagian 

ibu hamil mengenai pengetahuan tentang perawatan nifas kurang baik karena 

kadang sering di sepelekan oleh ibu yang baru saja melahirkan padahal itu 

sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan anak ketika setelah 

melahirkan. Tetapi tenaga kesehatan terutama ibu bidan sudah membagian 

buku KIA untuk ibu hamil yang berisi tentang perawatan ibu dan anak akan 

tetapi ibu setelah melahirkan sering kali mengabaikan perawatan ibu nifas 

seperti itu. 

Berdasarkan studi literatur dan studi pendahuluan diatas peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang efektifitas pendidikan kesehatan tentang 

perawatan ibu nifas terhadap pengetahuan ibu hamil di wilayah kerja 

Puskesmas Gemolong. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang dan masalah penelitian di atas, pertanyaan 

penelitian ini adalah:  “Apakah ada perbedaan yang signifikan antara 

pengetahuan ibu hamil dengan dan tanpa diberikan Pendidikan Kesehatan 

Perawatan Ibu Nifas?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum: 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifas metode take and 

give dalam pendidikan kesehatan perawatan  nifas sebagai upaya 

meningkatkan pengetahuan pada ibu hamil di Puskesmas Gemolong. 

2.   Tujuan khusus: 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil sebelum diberikan  

pendidikan kesehatan perawatan nifas dengan metode take and 

give.  

b. Mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil sesudah diberikan  

pendidikan kesehatan perawatan nifas dengan metode take and 

give.  

c. Mengetahui adanya efektifitas pendidikan kesehatan tentang 

perawatan  nifas terdadap tingkat pengetahuan ibu hamil dengan 

metode take and give. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Fasilitas kesehatan tingkat pertama (fasilitas kesehatan primer), yaitu 

memberikan pendidikan kesehatan perawatan ibu nifas untuk digunakan 

sebagai cara meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang perawatan 

nifas. Kuesioner yang dihasilkan dapat digunakan sebagai sarana 

pengukuran dan bahan evaluasi dalam pencapaian tingkat pengetahuan  

dalam perawatan ibu nifas. 

2. Ibu Nifas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 

mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan depresi postpartum  

sehingga ibu nifas dapat melakukan tindakan pengendalian dan  

pencegahan terhadap kejadian depresi postpartum. 

3. Bagi Peneliti Lain : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian pengembangan ilmu 

pengetahuan untuk menambah informasi tentang faktor-faktor yang  

berhubungan dengan depresi postpartum, serta dapat menjadi bahan 

referensi untuk pustaka. 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1  Keaslian Penelitian 

No. Judul Persamaan Perbedaan 
1  Bahadoran dkk.  

(2009). The 
relation 
between social 
support and 
postpartum 
physical health 
in mothers 
  

− ibu hamil  − Multistage cluster 
sampling strategy 

− Crossectional 
− Ibu nifas 6-7  

2 Bahrami dkk. 
(2013). The 
Effect of 
Prenatal 
Education on 
Mother’s 
Quality of Life 
during First 
Year 
Postpartum 
among Iranian 
Women: A 
Randomized 
Controlled 
Trial 

− Sampel ibu hamil trimester 
III primravida 

− Variabel bebas=kelas   
antenatal.Variabel terikat= 
postpartum quality of life   

− Kelompok kontrol hanya 
menerima perawatan 
prenatal rutin 

− Single-blind randomized 
control trial study. 

− Pengukuran kualitas 
hidup ibu nifas pada 6-8 
minggu dan 1 tahun post 
partum 

− Kuesioner WHOQOL-
BREF 

− Kelompok eksperimen 
menerima kelas antenatal 

− Analisis t test, chi-square 
dan Mann-Withney. 

3 Handajani 
dkk.(2012). 
Childbirth 
Education 
dan 
perubahan 
pengetahuan 
ibu hamil 
tentang 
kehamilan, 
persalinan, 
nifas dan bbl 

− Quasi Experiment 
− Membandingkan hasil 

sebelum dan setelah 
mengikuti Kelas Ibu. 

− Sampel ibu-ibu 
primigravida dan 
hamil trimester III 

− Dengan pendekatan 
one group pre-test 
post-test  
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No. Judul Persamaan Perbedaan 
4 Khafidzoh. 

(2016) 
Hubungan 
Keikutsertaan 
Kelas Ibu 
Hamil 
Dengan 
Perilaku Ibu 
Dalam 
Perawatan 
Masa Nifas   

− Sampel ibu hamil 
trimester III 

− Menggunakan 
pendekatan Cross 
sectional 
 

 

 

Berdasarkan dari penelitian pada Tabel 1, penelitian ini terdapat kebaruan 

dari penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dalam judul ataupun 

variabel, yaitu dalam penelitian ini media yang digunakan adalah Power Point 

dengan didampingi oleh Kartu dari metode Take and give . Pada penelitian 

sebelumnya media yang digunakan hanya menggunakan media poster.




