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ABSTRACT
Background: Data obtained from the Kudus District Health Office in 2012 stated
of 16 678 deliveries with 15 mothers died. While the data obtained from the
results of preliminary studies at the Hospital Mardi Rahayu Kudus indicate
Maternal Mortality Rate (MMR) in 2012-2013 by 7 mothers, three of them due to
postpartum hemorrhage due to abnormal blood clotting and 4 others due to
preeclampsia that occur during childbirth.
Methods: Diskriptif with Cross Sectional approach. Measuring instruments used
in this study was a questionnaire. Sampling technique used is non probability
sampling with accidental sampling technique.
Result: Most of puerperal women have enough knowledge of as many as 21
people (70%), who have less knowledge as much as 5 people (16.67%) while the
least have a good knowledge of 4 people (13.33%).
Conclusions: The level of knowledge about postpartum mothers Ruling Danger
Signs in Mardi Rahayu Hospital Kudus is enough.
Suggestion: It is expected that a mother, especially puerperal women more active
role for the source of the hazard information to be able to cope with postpartum
postpartum distress signal in case himself and giving knowledge to others.
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ABSTRAK
Latar belakang : Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
tahun 2012 menyatakan dari 16.678 jumlah persalinan terdapat 15 orang ibu
meninggal. Data yang diperoleh dari hasil studi pendahuluan di Rumah Sakit
Mardi Rahayu Kudus menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2012
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- 2013 sebesar 7 ibu, 3 di antaranya karena perdarahan postpartum akibat kelainan
pembekuan darah dan 4 orang lainnya disebabkan Pre-Eklamsi yang terjadi pada
masa nifas.
Metode penelitian : Diskriptif dengan pendekatan Cross Sectional. Alat ukur
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Tehnik sampling yang
digunakan adalah Non probability sampling dengan tehnik accidental sampling.
Hasil penelitian: Sebagian besar ibu nifas memiliki pengetahuan cukup yaitu
sebanyak 21 orang (70%), yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 5 orang
(16,67%) sedangkan yang paling sedikit memiliki pengetahuan baik sebanyak 4
orang (13,33%).
Simpulan : Tingkat pengetahuan ibu nifas tentang Tanda Bahaya Nifas di Ruang
Eva Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus adalah cukup.
Saran : Diharapkan seorang ibu, terutama ibu nifas lebih berperan aktif untuk
mencari sumber informasi mengenai tanda bahaya nifas agar mampu mengatasi
tanda bahaya nifas bila terjadi pada dirinya sendiri maupun memberi pengetahuan
terhadap orang lain.
Kata kunci :Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas Tanda Bahaya Nifas
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METODE PENELITIAN
Variable penelitian ini adalah

accidental sampling. Dalam pene-

pengetahuan ibu nifas tentang tanda

litian ini peneliti menggunakan ana-

bahaya

lisa data univariate.

nifas.

Jenis

penelitian

HASIL DAN BAHASAN
Tabel 4.2

HASIL
1. Karakteristik Responden
a. Karakteristik

Frekuensi Menurut Tingkat Pendidi-

Responden

kan

Menurut Umur

Pendidikan

Jumlah Prosentase

Tabel 4.1

Tidak sekolah

0

0%

Frekuensi Menurut Umur

SD/ Sederajat

6

20%

Umur

Jumlah

Prosentase

SMP/ Sederajat

11

36,67%

< 20 tahun

0

0%

SMA/ Sederajat

11

36,67%

20 - 30 tahun

19

63,33%

Diploma/ Sarjana

2

6,67%

> 30 tahun

11

36,67%

Jumlah

30

100%

Jumlah

30

100%
Berdasarkan

Berdasarkan

tabel

4.1

tabel

4.2

dapat

dapat

diketahui bahwa dari 30 responden,

diketahui bahwa dari 30 responden

mayoritas ibu nifas berpendidikan

mayoritas ibu nifas berumur 20-30

SMP dan SMA masing – masing

tahun sebanyak 19 orang dengan

sebanyak

prosentase 63,33%.

prosentase 36,67%.

b. Karakteristik Responden

c. Karakteristik Responden

Menurut Tingkat Pendidikan

11

orang

dengan

Menurut Tingkat Pekerjaan

Tabel 4.3
Frekuensi Menurut Jenis Pekerjaan
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Jenis Peker-

Tabel 4.9

Jumlah Prosentase

Distribusi Frekuensi Berdasarkan

jaan

Tingkat Pengetahuan

Tidak Bekerja

17

56,66%

Swasta

6

20%

Kriteria

Jumlah

Prosentase

Wiraswasta

3

10%

Baik

4

13,33%

Buruh

4

13,33%

Cukup

21

70%

Jumlah

30

100%

Kurang

5

16,67%

Jumlah

30

100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat
diketahui bahwa dari 30 responden,

Berdasarkan tabel 4.9 didapat-

mayoritas ibu nifas tidak memiliki

kan hasil bahwa sebagian besar re-

pekerjaan atau dengan kata lain se-

sponden

bagai ibu rumah tangga berjumlah

sebanyak 21 orang dengan jumlah

17

prosentase 70%.

orang

dengan

prosentase

berpengetahuan

cukup

56,66%.
2. Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas
Tentang Tanda Bahaya Nifas

BAHASAN
Responden dalam penelitian ini

karena menurunya fungsi – fungsi

yaitu ibu nifas (postpartum) di Ru-

organ sehingga dapat menyebabkan

ang Eva Rumah Sakit Mardi Rahayu

komplikasi terutama pada masa nifas

Kudus dengan rata – rata berusia 20

seperti: perdarahan, atonia uteri, re-

– 30 tahun yang merupakan masa

tensio plasenta, dll.

periode reproduksi. Suatu keadaan

Berdasarkan penelitian yang telah

pada wanita yang berusia kurang dari

dilakukan, tingkat pendidikan ibu

20 tahun akan berdampak selain pada

nifas di Rumah Sakit Mardi Rahayu

psikis juga pada alat reproduksinya

Kudus sangat bervariasi rata – rata

yang belum siap untuk bereproduksi

adalah berpendidikan SMP/ sederajat

dan usia yang lebih dari 30 tahun,

dan SMA/ sederajat masing – masing

lebih dominan terjadinya komplikasi

berjumlah 11 orang dengan jumlah
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prosentase 36,67%. Dari data terse-

ya nifas terdapat terdapat 14 orang

but dapat disimpulkan bahwa tingkat

ibu nifas dalam kategori baik dengan

pendidikan

mempengaruhi

jumlah prosentase 46,67%, hal terse-

tingkat pengetahuan seseorang di-

but dapat dipengaruhi dari tingkat

mana dalam penelitian ini tingkat

pengetahuan mereka yang dalam

pengetahuan ibu nifas sebagian besar

kategori cukup sehingga sumber in-

dalam kategori cukup sebesar 21

formasi mengenai tanda bahaya nifas

orang dengan jumlah prosentase

dapat mereka terima.

dapat

70%.

Pengetahuan tentang penyebab

Tingkat pengetahuan dapat di-

tanda bahaya nifas hanya terdapat 5

pengaruhi dari faktor pendidikan,

ibu nifas yang sudah mengetahui

dimana semakin tinggi pendidikan

penyebab tanda bahaya nifas dalam

seseorang maka semakin banyak pu-

kategori baik dengan prosentase

la pengetahuan yang mereka dapat

16,67%, sedangkan yang lainya ber-

(Mubarak, 2011). akan tetapi selain

pengetahuan cukup dan kurang. Hal

pendidikan, tingkat pengetahuan ibu

tersebut dapat dipengaruhi karena

nifas tersebut juga dipengaruhi oleh

tingkat pendidikan mereka yang

pekerjaan, umur, lingkungan dan

sekolah menengah saja dan hanya

sosial budaya seseorang dan sumber-

sebagian yang berpendidikan diplo-

sumber

ma/ sarjana. Jadi dapat disimpulkan

informasi

lainnya

yang

mereka miliki.
Tingkat

pengetahuan

bahwa sebagian besar ibu sudah
tentang

mengerti tentang tanda bahaya nifas

pengertian masa nifas terdapat 15 ibu

namun untuk penyebab terjadinya

nifas yang berpengetahuan kurang

hal tersebut masih banyak ibu nifas

dengan jumlah prosentase 50%, hal

yang belum mengetahuinya, padahal

tersebut dapat dipegaruhi karena

penyebab tanda bahaya nifas yang

tingkat pendidikan mereka yang rata

dapat terjadi pada seorang ibu nifas

– rata menengah yaitu setara SMP

harus sudah dapat dikenali sejak

dan SMA.

awal

Sedangkan tingkat pengetahuan

sehingga

dengan

cepat

mendapatkan penanganan dan tidak

tentang macam – macam tanda baha-

berdampak pada kematian.
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Sedangkan pengetahuan tentang
tanda dan gejala tanda bahaya nifas
terdapat 26 ibu nifas dalam kategori
kurang dengan prosentase 86,67%.
Hal tersebut dapat disebabkan selain
dari tingkat pendidikan mereka
sekolah menengah dengan tingkat
pengetahuan yang rata – rata cukup,
juga dapat dipengaruhi dari pekerjaan mereka yang sebagian besar tidak bekerja dan menjadi ibu rumah
tangga. Hal tersebut terbukti dari
tingkat pekerjaan 56,66% tidak
bekerja, sehingga sulit bagi mereka
untuk memperoleh sumber pengetahuan dari luar. Padahal hal tersebut
sangat penting bagi seorang ibu nifas
demi kesehatan dan kesejahteraan
ibu dan bayi.
Pengetahuan tentang cara mengatasi tanda bahaya nifas terdapat 17
ibu nifas dalam kategori cukup
dengan jumlah prosentase 56,67%,

hal tersebut dapat dipengaruhi oleh
tingkat pendidikan juga yang rata rata sekolah menengah. Selain itu
sumber informasi dari luar atau lingkungan sekitar mengenai cara
mengatasi tanda bahaya nifas sudah
cukup baik sehingga sebagian ibu
sudah dapat mengatasi jika terdapat
tanda bahaya pada ibu nifas.
SIMPULAN
Tingkat pengetahuan ibu nifas kategori cukup (70%).
SARAN
Diharapkan seorang tenaga kesehatan mampu memberikan pengetahuan
tentang tanda bahaya nifas terutama
pada ibu nifas yang dimulai dari kehamilan trimester III, kunjungan nifas pertama dan kedua karena lebih
cepat mencegah terjadinya komplikasi.
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