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Post partum care is critical but often overlooked. Risk often occur during the first 

week post partum, so that the recovery of  health is very important. Supportive and educative 

role of the nurse is needed to allow the patient to perform self-care. Yhe purpose from 

“Orem” toward the increase of postnatal maternal self-reliance inself care during the early 

post partum. 

 This was a quasy experiment research using pretest-posttest control group design. 

One group, consisting of 20 respondent. Were given guidance teaching on self care during 

the first week post partum with three times visit. Another group of 20 respondent served as 

control. The sampel were selected by consecutive sampling. Data collection was done by 

measuring the level of independence using observation sheet before and after guidance 

teaching. Statistical test were used to identify the different of independen before and after 

treatment using Wilcoxon Signed Rank Test. 

The result showed increasing independent for post partum mother before and after the 

guidance teaching in p (0,0001) < 0,005. 

Guidance and teaching necessary to post partum mother independent  in self care 
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PENDAHULUAN 

Perawatan masa nifas merupakan tindakan lanjutan bagi wanita sesudah melahirkan, 

(Bobak,2004).  Perawatan postpartum bersifat kritis tetapi sering diabaikan dalam komponen 

perawatan diri ibu nifas (Family Health International, 2009). Resiko sering terjadi ketika 

satu minggu pertama post partum (Early postpartum) karna hampir seluruh sitem tubuh 

mengalami perubahan secara drastis, sehingga pada masa early postpartum pemulihan 

kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi ibu .(Mochtar,1998). Di negara 

berkembang sekitar 70 % ibu nifas tidak mendapatkan perawatan nifas. Kebanyakan 

perawatan nifas diterima ketika ada resiko kematian pada ibu dan banyak dari kematian ibu 

terjadi pada wanita yang berada di rumah dengan perawatan minimal selama periode 

postpartum yaitu antara 11% - 17% dari kematian tersebut terjadi saat melahirkan dan 50% - 

71% pada periode postpartum (Fortney J.A et al, 1998).  

Penyebab paling umum kematian ibu adalah perdarahan penyebab langsung kedua yang 

paling umum adalah infeksi, bertanggung jawab untuk kebanyakan kematian postpartum 

akhir. Morbiditas pada minggu pertama pospartum (early postpartum) biasanya disebabkan 

karena endrometritis, mastitis, infeksi pada episiotomi atau laserasi, infeksi traktus urinerius, 

dan penyakit lain (Wheeler, 2003). Hasil penelitian Sustini (2000), di Kabupaten Lombok 

Propinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa kejadian demam nifas masih relatif 

tinggi sekitar 23%, dari seluruh demam nifas 46% dapat diidentifikasi sebagai infeksi. 

Penyuluhan kesehatan atau pengajaran yang dilakukan kepada pasien atau sasaran yang 

dikendaki tidak dapat lepas dari media karena melalui media, pesan-pesan yang disampaikan 

dapat lebih menarik dan dipahami, sehingga sasaran dapat mempelajari pesan tersebut 

sampai memutuskan untuk mengadopsi perilaku yang positif (Notoatmodjo, 2010 ). 

Penggunaan Booklet perawatan diri  sebagai media yang informatif dapat membantu perawat 

atau bidan dalam memberikan bimbingan dan pengajaran tentang perawatan diri pada ibu 

nifas agar tercapainya asuhan nifas yang oftimal. Hal ini dapat di berikan baik selama 

perawatan maupun saat ibu akan pulang sebagai bekal untuk melanjutkan asuhan nifas  

selama di rumah ( Maryunani, 2009 ). Menurut (Ruchala et al, 2000) Persepsi tentang topik 

pengajaran yang paling penting menurut ibu  nifas pada masa postpartum yaitu  prioritas 

pengajaran pada perawatan diri. Pengajaran perawatan diri sangat penting untuk 

diinformasikan bagi ibu yang pertama kali melahirkan saat berada di Rumah Sakit (Sword et 

al, 2005).  

Perawatan diri pada masa nifas diperlukan karna  pada masa nifas wanita akan banyak 

mengalami perubahan pada dirinya, baik fisik maupun psikologis. Hal ini penting dilakukan 

karena dapat memulihkan kesehatan umum ibu nifas dengan cara: penyediaan makanan 

bergizi, pengembalian darah yang kurang untuk menghilangkan anemia, pencegahan 

terhadap infeksi, pergerakan otot agar tonus otot menjadi lebih baik dan melancarkan 

peredaran darah. Manfaat yang lain adalah untuk memulihkan kesehatan emosi, mencegah 

terjadinya infeksi, perdarahan dan komplikasi, dan memperlancar pembentukan ASI 

(Ibrahim, 1996). Kemandirian ibu nifas dalam merawat diri dipengaruhi oleh pengetahuan, 

motivasi, budaya, kepercayaan, pengalaman ibu, usia ibu, dukungan, tingkat kelelahan dan  

kondisi fisik ibu. (Bobak, 2004; Saleha, 2009). Kurangnya perawatan diri pada ibu nifas 

dapat menyebabkan masalah seperti: 1.  Infeksi nifas yang terdiri dari endometritis, 

peritonitis, salpingitis, infeksi pada payudara, mastitis dan infeksi saluran kemih. 2. 

Komplikasi perdarahan dan tromboembolik yang terdiri dari perdarahan postpartum, emboli 

paru,tromboplebitis akibat mobilisasi yang kurang, dan hematoma vulva. 3. Gangguan afektif 

postpartum yang terdiri dari depresi postpartum, postpartum blues dan psikosa nifas.(Bobak, 



2004 dan Maryunani, 2009). Kemandirian dalam perawatan post partum tidak hanya penting 

untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas ibu, tetapi juga penting untuk memperkuat dan 

meningkatkan perilaku sehat ibu post partum dalam perawatan. Perilaku sehat dimulai ketika 

post partum dan diperlukan untuk memastikan bahwa baik ibu mendapatkan perawatan 

kesehatan yang baik (United States Agency International Development, 2007).  

Periode postpartum terdiri dari periode immediate postpartum, early postpartum dan late 

postpartum. Immediate postpartum yaitu masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 

dua puluh empat jam pertama. Periode early postpartum mulai dari dua puluh empat jam 

sampai satu minggu dan periode late postpartum mulai satu minggu pertama sampai lima 

minggu (Saleha, 2009). Selama early postpartum, ibu sudah memiliki keinginan untuk 

merawat dirinya dan diperbolehkan berdiri dan berjalan untuk melakukan perawatan diri 

karena hal tersebut akan bermamfaat pada semua sistem tubuh. Pemberian beberapa 

informasi tentang beberapa hal penting akan lebih praktis pada masa nifas dini (Bobak, 

2004).  

Berdasarkan teori keperawatan Self Care Deficit yang dikemukakan oleh Dorothea Orem, 

manusia pada dasarnya mempunyai kemampuan dalam merawat dirinya sendiri. Yang 

dimaksud dengan self care (perawatan mandiri) adalah aktivitas seseorang untuk menolong 

dirinya sendiri dalam mempertahankan hidup, kesehatan dan kesejahteraan (Tommy and 

Alligood, 2006). Teori keperawatan ini dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan 

asuhan keperawatan nifas (Sikhan, 2009 ).  

Peran supportif dan edukatif perawat dibutuhan oleh pasien yang memerlukan dukungan 

pendidikan dengan harapan pasien mampu melakukan perawatan secara mandiri. Sistem ini 

dilakukan agar pasien mampu melakukan tindakan keperawatan setelah dilakukan 

pembelajaran ( Tommey and Alligood, 2006). Salah satu metoda bantuan yang diberikan 

menurut Orem adalah dengan memberikan Guidence and Teaching untuk memfasilitasi 

kemampuan klien dalam memenuhi kebutuhan secara mandiri (George, 1995) yang berguna 

untuk  membantu proses  penyelesaian masalah serta mendorong perawatan preventif 

(Bobak, 2004).  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasy ekperiment – pretest – 

posttest control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah Semua ibu postpartum di 

PKM karang taliwang Mataram. Sampel pada penelitian ini adalah sebagian dari populasi 

yang memenuhi kriteria inklusi sebagai berikut : Ibu post partum yang melahirkan 

pervaginan, Ibu post partum pada tahap early post partum, Berdomisili di wilayah kerja PKM 

Karang Taliwang Mataram, Pendidikan minimal tamat SMP, Usia 20-35 tahun, Bersedia 

menjadi responden dengan menandatangani surat persetujuan terlibat dalam penelitian. 

Adapun besar sampel yaitu 40 responden yang diambil secara consecutive sampling, 

kemudian responden dibagi 2 kelompok yaitu 20 responden sebagai kelompok perlakuan dan 

20 responden sebagai kelompok kontrol. Pengumpulan data dilakukan 2 kali yaitu sebelum 

dan setelah perlakuan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner dan lembar 

observasi cheklist 

Analisa statistik yang digunakan dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks 

dengan taraf signifikansi p <0,05. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:  

 



Distribusi kemandirian perawatan diri ibu nifas pre test dan post test pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil uji Wilcoxon Signed Test pada kelompok perlakuan diperoleh nilai p 

(0,000) < 0,005 sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan perawatan diri respoden 

sebelum dan setelah diberikan pendekatan Sopportive Educative dan pada kelompok 

kontrol diperoleh nilai p (0,274) > 0,005 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat 

perbedaan perawatan diri respoden pada saat pre dan post test 

 

1. Kemandirian Ibu Nifas Dalam Memenuhi Nutrisi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil uji Wilcoxon Signed Test 

diperoleh nilai p (0,004) < 0,005 sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan 

perawatan diri respoden sebelum dan setelah diberikan pendekatan Sopportive 

Educative dibandingkan dengan kelompok kontrol didapatkan nilai p (0,135) > 0,05 

bahwa tidak terdapat perbedaan perawatan diri respoden pada saat pre dan post test 

Menurut Notoadmodjo (2007). Makin tinggi pendidikan makin mudah orang tersebut 

menerima informasi. Pendapat ini juga sesuai dengan pernyataan Kuncoroningrat 

dalam Iqbal (2006) yang menyatakan bahwa makin tinggi pendidikan seseorang 

makin mudah menerima informasi baik dari orang lain maupun media massa 

sehingga makin banyak pula pengetahuannya yang dimiliki. 

Pengalaman belajar misalnya dalam mengikuti berbagai kegiatan dalam 

bentuk penyuluhan-penyuluhan tentang gizi yang diberikan oleh tenaga  kesehatan 

yang dikembangkan akan memberikan pengetahuan dan keterampilan professional 

serta pengalaman belajar dalam bentuk penyuluhan ini akan mengembangkan 

kemampuan dalam mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari 

keterpaduan nalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam 

bidang keperawatan. Peningkatan kemandirian pada pemenuhan nutrisi ini 

disebabkan karena adanya informasi yang diberikan secara lansung oleh peneliti dan 

sebagian ibu  nifas mengakui memperoleh informasi tersebut dari Kartu Menuju 

Sehat (KMS) ibu hamil, adanya kelas ibu hamil dan nutrisi ibu nifas atau menyusui 

sekarang sangat mudah diperolah melalui berbagai media (TV, Majalah, Koran dll) 

2. Kemandirian Ibu Nifas Dalam Perawatan Payudara 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil uji Wilcoxon Signed Test 

diperoleh nilai p (0,000) < 0,005 sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan 

perawatan diri respoden sebelum dan setelah diberikan pendekatan Sopportive 

Kemandirian Perlakuan (n=20) 

(Harga p) 

Kontrol (n=20)  

(Harga p) 

Memenuhi Nutrisi 0,004 0,135 

Perawatan payudara 0,000 1,000 

Perawatan perinium 0,005 0,153 

BAB (Buang air 

Besar) 

0,097 0,278 

Total 0,000 0,274 



Educative dibandingkan dengan kelompok kontrol didapatkan nilai p (1,000) > 0,05 

bahwa tidak terdapat perbedaan perawatan diri respoden pada saat pre dan post test 

Perubahan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinata 

(2008), menunjukkan hasil ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang cara 

perawatan payudara terhadap pengetahuan ibu post partum 

Perawatan payudara adalah suatu tindakan untuk merawat payudara terutama 

pada masa nifas (masa menyusui) untuk melancarkan pengeluaran ASI. Perawatan 

payudara pasca persalinan merupakan kelanjutan perawatan payudara semasa hamil 

yang dilakukan 2x sehari dan dimulai sedini mungkin yaitu 1-2 hari sesudah bayi 

dilahirkan. Pengajaran lansung yang dilakukan oleh peneliti sangat dirasakan 

mamfaatnya oleh responden terlihat dari antusiasme responden ketika proses 

bimbingan dan pengajaran, sehingga perawatan payudara tersebut selalu dilakukan 

lebih sering pada sat pagi atau sore sebelum mandi maupun pada saat akan menyusui. 

Ibu nifas pada kelompok primipara maupun multipara rata-rata mengaku belum 

pernah mendapatkan informasi mengenai perawatan payudara ibu nifas, dan 

responden yang melakukan perawatan payudara tersebut sangat merasakan perbedaan 

payudara ketika waktu hamil sebelumnya 

 

3. Kemandirian Ibu Nifas Dalam Perawatan perineum 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil uji Wilcoxon Signed Test diperoleh 

nilai p (0,005) < 0,005 sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan perawatan diri 

respoden sebelum dan setelah diberikan pendekatan Sopportive Educative 

dibandingkan dengan kelompok kontrol didapatkan nilai p (0,153) > 0,05 bahwa tidak 

terdapat perbedaan perawatan diri respoden pada saat pre dan post test 

 Perawatan vulva atau perineum adalah untuk menjaga kebersihan dan 

mencegah infeksi di daerah vulva, perineum dalam uterus serta penyembuhan luka 

perineum. Menghindari  tekanan diarea perineum dengan berbaring miring dan 

mnghindari posisi duduk atau berdiri yang lama juga bisa membantu mengatasi 

ketidaknyamanan perineum. Sering melakukan latiha kegel sesudah melahirkan akan 

meransang peredaran darah didaerah perineum, mempercepat penyembuhan dan 

meningkatkan kebugaran otot (Murkoff, 2006).  

Kemandiri ibu dalam perawatan perineum setelah dilakukan penelitian yaitu 

adanya pembelajaran bahwa perineum merupakan daerah yang rentan terhadap 

kejadian infeksi karea sudah dilalui seorang bayi dan adanya luka episiotomy 

sehingga motivasi ibu untuk melakukan perawatan perineum menjadi lebih sering 

untuk mengganti pembalut yaitu setiap selesai Buang Air Besar atau Buang air Kecil 

yang pada mulanya ibu biasanya mengganti pembalut hanya 2 kali dan paling banyak 

3 kali. Pengetahuan dapat membentuk keyakinan tertentu, sehingga berprilaku sesuai 

dengan keyakinan tersebut dan akan membantu memandirikan responden. Latihan 

Kegel juga sangat membantu mempercepat penyembuhan perineum karena akan 

mempelancar peredaran darah disekitar daerah perineum tersebut, dimana latiha kegel 

ini rata-rata responden mengetahui sesudah kegiatan bimbingan dan pengajaran 

4. Kemandirian Ibu Nifas Dalam Memenuhi Buang Air Besar 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil uji Wilcoxon Signed Test diperoleh 

nilai p (0,097) < 0,005 sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan perawatan diri 

respoden sebelum dan setelah diberikan pendekatan Sopportive Educative 



dibandingkan dengan kelompok kontrol didapatkan nilai p (0,278) > 0,05 bahwa tidak 

terdapat perbedaan perawatan diri respoden pada saat pre dan post test 

Perbedaan nilai yang signifikansi terebut berbeda pada kelompok perlakun 

dan kelompok kontrol yaitu tetap ada peningkatan signitifikansi pada kelompok 

prlakuan setelah bimbingan dan pengajaran di banding kelompok  kontrol walaupun 

sama-sama memerlukan bantuan yaitu ada 15 (75%) orang responden yang sudah 

terkategori mandiri pada kelompok perlakuan dan hanya 8 (40%) orang responden 

yang terkategori mandiri pada kelompok kontrol. 

Menurut muchtar  (1998) pada defekasi atau buang air besar harus dilakukan 

3-4 hari setelah melahirkan. Tapi hal in terkadang masih sulit dilakukan karena 

kebanyakan penderita mengalami obstipasi setelah melahirkan. Hal ini disebabkan 

karena sewaktu melahirkan alat pencernaan mendapat tekanan yang menyebabkan 

kolon menjadi kosong, selain itu mempengaruhi pristaltik usus, pengeluaran cairan 

yang lebih banyak pada waktu persalinan juga mempengaruhi terjadinya konstipasi. 

System gastrointestinal selama kehamilan dipengaruhi oleh beberapa hal, 

diantaranya tingginya kadar progesteronen yang dapat mengganggu keseimbangan 

tubuh dan melambatkan konraksi otot-otot polos pasca melahirkan, kadar 

progesterone juga mulai menurun. Namun demikian, faal usus memerlukan waktu 3-4 

hari untuk kembali normal, apabila kesulitan buang air besar atau obstipasi lakukan 

diet teratur,cukup cairan, konsumsi makanan berserat, olahraga atau bergerak berikan 

obat rangsang peroral atau per recktal, buang air besar secara spontan bisa ditunda 

selama dua sampai tiga hari setelah ibu melahirkan. Keadaan  ini bisa disebabkan 

karena otot usus menurun selama proses persalinan, dan pada awal masa 

pascapartum, diare sebelum persainan, enema sebelum meahirkan,kurang makan atau 

dehidrasi. Ibu sering sekali sudah menduga nyeri saat defekasi karena nyeri yang 

dirasakannya diperineum akibat episiotomi, laserase atau hemoroid. System 

pencernaan pada masa nifas membutuhkan waktu yang berangsur-angsur untuk 

kembali normal dan perineum ibu akan terasa`sakit untuk defekasi. Factor-factor 

tersebut mendukung konstipasi pada ibu nifas pada minggu pertama (Marmi, 2011). 

Suplementasi besi juga dapat menyebabkan konstipasi (bobak, 2004). 

Responden yang terkategori memerlukan bantuan rata-rata buang air besar 

pada hari ke 5-6 pasca melahirkan.  Berdasarkan hasil wawancara sebagian responden 

sudah melakukan diet makanan berserat namun pada hari ke 5-6 masih belum buang 

air besar, hal tersebut kemungkinan disebabkan porsi / jumlah dan frekuensi yang 

dikonsumsi kurang dari yang dibutuhkan tubuh sehingga konstipasi masih terjadi, di 

samping itu setiap responden pada kelompok perlakuan maupun pada kelompok 

kontrol sama-sama mendapatkan tablet besi dari puskesmas selama 40 hari, sehngga 

hal tersebut juga sangat mempengaruhi teradinya konstipasi. Beberapa responden 

juga ada yang sengaja menunda buang air besar karena adanya nyeri perineum dan 

takut jahitan terlepas. 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

 

1. Pendekatan Supportive-Educative “Orem” dapat meningkatkan Self Care Agency 

(kemampuan perawatan diri) ibu dalam pemenuhan Self Care Demand 

(kebutuhan perawatan diri) selama masa nifas (Early Post Partum) 

2. Peningkatan Self Care Agency ibu akan mempengaruhi kemandirian ibu dalam 

memenuhi parawatan diri selama masa nifas (Early Post Partum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARAN 

1. Perlunya pengkajian secara menyeluruh dan penekanan informasi dengan bimbingan 

dan pengajaran lansung tentang perawatan diri ibu nifas oleh tenaga kesehatan 

(perawat atau bidan) kepada ibu nifas setelah melahirkan dan ketika melakukan 

pemeriksaan ke Puskesmas atau rumah sakit agar bisa segera menangani masalah 

yang ditemukan 

2. Perlunya penelitian lanjut dalam perawatan bayi dan perawatan diri ibu nifas pada 

aspek lain yang belum di teliti selama masa nifas 
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