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ABSTRAK 
Latar Belakang: Masa Nifas (puerpurium) dimulai setelah plasenta keluar sampai alat-alat 

kandungan kembali normal seperti sebelum hamil. Salah satu tujuan kunjungan nifas dilakukan 

minimal 4 kali masa nifas adalah untuk melakukan screening secara komprehensif sehingga dapat 

memberikan penanganan sedini mungkin terhadap masalah pada masa nifas baik pada ibu ataupun 

bayi. Tujuan penelitian: untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan, usia, dan paritas ibu 

nifas dengan kunjungan masa nifas di Bidan Praktik Mandiri Suryati Palembang Tahun 2017. Metode 

Penelitian: Penelitian menggunakan metode survey analitik dengan metode “cross sectional”. 

Pengambilan sampel yang dilakukan dengan metode total populasi. Analisis data menggunakan 

analisis univariat dan analisis bivariat dengan menggunakan uji chi – square. Hasil Penelitian:Hasil 

uji statistik chi – square diketahui 153 responden berpendidikan tinggi50 (52,1%)responden 

didapatkan nilai ( p = 0,000) < α (0,05), mayoritas berusia dewasa muda (20 – 24) berjumlah 28 

(70,0%) (p = 0,002) < α (0,05) maka ada hubungan bermakna dengan kunjungan masa nifas, ibu yang 

berparitas rendah melakukan kunjungan nifas 57 (48,3%) responden dengan (p = 0,001) < α  (0,05), 

ada hubungan bermakna antara paritas dengan kunjungan masa nifas. Disarankan: pada klinik Bidan 

Praktik Mandiri Suryati Palembang untuk meningkatkan pemberian  informasi akan pentingnya 

kunjungan masa nifas, dan bahayanya jika terdapat komplikasi masa nifas yang tidak terdeteksi, 

sehingga menarik minat ibu nifas untuk melakukan kunjungan pada masa nifas. 

 

Kata Kunci : Kunjungan Nifas, Paritas, Pendidikan, Usia 

 
ABSTRACT 

Background : Childbirth ( puerperium ) period began after the placenta came out until the uterine 

device returned to normal as before pregnancy. One of the purposes of the childbirth visit was done at 

least 4 times the puerperium was to conduct a comprehensive screening so as to provide early 

treatment of problems during childbirth period either on mother or baby. The aim of this research 

was: to know the relationship between level of  education, age and parity of  postpartum‟s mothers 

with postpartum visits at BPM Suryati of Palembang 2017. Research Result : used analytical survey 

method with cross sectional method. Sampling was conducted by the total population method. Data 

analyses used univariate analysis and bivariate analysis by using chi square test. The result of chi 

square statistic test was known 153 respondents had high education 50 (52,1%) respondent got value 

(p = 0,000) < @ (0,05), majority of young adults (20-24) amounted 28 (70,0%) = 0,002) < @ (0,00) in 

order to there was a significant relationship with postpartum visit, mother‟s low-parity of postpartum 

visit amounted 57 (48.3%) of respondents with (p = 0,001) < @ (0.05), there was a significant 

relationship between parity with postpartum visit. Recomended: at the BPM Suryati Palembang clinic 

to improve the provision of information on the importance of postpartum visit, and its dangers if there 

were postpartum complications that were not detected, thus attracting the interest of postpartum 

mothers to make visits during the postpartum 

 

Keywords : Postpartum visit, parity, education, age. 
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PENDAHULUAN 

Nifas merupakan sebuah fase 

setelah ibu melahirkan dengan rentan 

waktu kira-kira selama 6 minggu.Masa 

Nifas (puerpurium) dimulai setelah 

plasenta keluar sampai alat-alat kandungan 

kembali normal seperti sebelum hamil. 

Selama masa pemulihan tersebut 

berlangsng, ibu akan banyak mengalami 

banyak erubahan, baik secara fisik maupun 

psikologis. Perubahan tersebut sebenarnya 

sebagian besar bersifat fisiologis, namun 

jika tidak dilakukan pendampingan melalui 

asuhan kebidanan, tidak menutup 

kemungkinan akan terjadi keadaan 

patologis (Purwanti,2012). 

Menurut kebijakan program 

nasional pada masa nifas yaitu paling 

sedikit empat kali melakukan kujungan 

pada masa nifas, dengan tujuan untuk, 

menilai kondisi kesehatan ibu dan bayi, 

melakukan pencegahan terhadap 

kemungkinan-kemungkinan adanya 

gangguan kesehatan ibu nifas dan bayinya, 

mendeteksi adanya komplikasi atau 

masalah yang terjadi pada masa nifas dan 

menyusui, menangani komplikasi atau 

masalah yang timbul dan mengganggu 

kesehatan ibu nifas maupun bayinya 

(Dewi, 2017) 

Kunjungan nifas juga berperan 

dalam proses kesembuhan pasca 

persalinan. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi kunjungan nifas adalah 

pendidikan, fasilitas kesehatan, paritas, 

jarak tempuh, pendapatan keluarga, usia, 

petugas kesehatan, dukungan keluarga, dan 

sosial budaya (Intan, 2013). 

 Asuhan selama periode nifas perlu 

mendapat perhatian karena sekitar 60% 

angka kematian ibu terjadi pada periode 

ini.Angka kematian Ibu (AKI) adalah 

banyaknya wanita yang meninggal dari 

suatu penyebab kematian terkait dengan 

gangguan kehamilan atau penanganannya 

(tidak termasuk kecelakaan atau kasus 

insidentil) selama kehamilan, melahirkan 

dan dalam masa nifas (42 hari setelah 

melahirkan) tanpa memperhitungkan lama 

kehamilan per 100.000 kelahiran hidup 

(Dewi,2017). 

Penyebab kematian ibu di 

Indonesia, seperti halnya di negara lain 

adalah perdarahan 30-35%, infeksi 20-

25%, gestosis, 15-17%, penyebab utama 

kematian bayi baru lahir yaitu Berat Bayi 

Lahir Rendah (BBLR), prematur/bayi 

kurang bulan, asfiksia 50-60%, infeksi: 

tetanus, sepsis, trauma lahir. Selain  faktor-

faktor tersebut di atas faktor dominan yang 

mempengaruhi adalah kurang 

terdeteksinya faktor-faktor komplikasi, 

secara dini (Manuaba, 2008). 

Menurut WHO (World Health 

Organization) ada sekitar 800 perempuan 

meninggal akibat komplikasi kehamilan 

atau melahirkan.Pada tahun 2010, sekitar 

287.000 perempuan meninggal selama dan 
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setelah kehamilan dan persalinan.Hampir 

99% kematian ibu terjadi di negara 

berkembang. 

 Berdasarkan profil kesehatan 

Indonesia, cakupan pelayanan ibu nifas 

capaian cakupan kunjungan nifas (KF3) di 

Indonesia mengalami kenaikan. Capaian 

indikator KF lengkap yang meningkat 

yakni (17,9%) pada tahun 2008, (55,58%) 

tahun 2009 (73,61%) tahun 2010, 

(76,96%) tahun 2011, (85,16%) tahun 

2012, (86,64%) tahun 2013. 

 Berdasarkan data Dinas Kesehatan 

Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 

2014, cakupan pelayanan nifas mencapai 

88,71%. Cakupan kunjungan nifas tahun 

2014 mengalami sedikit penurunan 

dibandingkan tahun 2013, hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya akses terhadap pelayanan yang 

cukup jauh dan kedua setelah masa nifas 

pertama pasien sudah merasa tidak perlu 

pelayanan adekuat oleh tenaga kesehatan 

dan kembali ke tempat tinggal semula.  

Berdasarkan data Dinas Kesehatan 

Kota Palembang, cakupan pelayanan nifas 

di Kota Palembang Tahun 2013 mencapai 

(95.90%), cakupan pelayanan nifas pada 

tahun 2014 mencapai (89,49%) dan 

cakupan pelayanan nifas di tahun 2015 

mencapai (91.95%), sudah memenuhi 

target pelayanan minimum yaitu (90%). 

Berdasarkan data Puskesmas 11 ilir 

pada tahun 2013 cakupan kunjungan nifas 

(95,93%),2014 cakupan kunjungan nifas,( 

89,03%),  2015, (96.17%). 

Berdasarkan data di BPM Suryati 

Palembang pada  tahun 2015 cakupan 

kunjungan nifas (48,27%) tahun 2016 

terdapat (37,03%) cakupan kunjungan 

nifas  dan tahun 2017 dari bulan januari – 

Oktober terdapat 141 responden yang 

melakukan persalinan dan cakupan 

kunjungan nifas (53,19%). 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Ummi,dkk (2013) “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan 

Nifas Puskesmas Jepon Kabupaten Blora” 

dengan hasil tidak ada hubungan antara 

sikap ibu dengan kunjungan post partum p 

value 0,092 dan nilai signifikan atau 

probabilitas 0,01, ada hubungan antara 

dukungan suami dengan kunjungan post 

partum p value 0,05 didapat dari hasil nilai 

X
2
hitung 5,324 nilai signifikan 0,021. 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Siti dan Tarmi, (2013) 

“Hubungan Pengetahuan Ibu Nifas dengan 

Kepatuhan Kunjungan Masa Nifas di BPM 

NY. Subiyanah, SST Desa Parengan 

Kecamatan Maduran Kabupaten 

Lamongan” dengan hasil penelitian ada 

hubungan pengetahuan ibu nifas dengan 

kepatuhan kunjungan masa nifas 

didapatkan tingkat signifikan P value  

0,000≤0,05. 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Sinta dan Risna, (2017) 
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“Efektifitas Penggunaan Media Sosial 

Terhadap Peningkatan Pengetahuan 

Perawatan Nifas dan Kepatuhan 

Kunjungan Ulang Pada Masa Nifas di Kota 

Bogor” dengan hasil penelitian terdapat 

pengaruh yang signifikan media sosial 

terhadap peningkatan pengetahuan 

perawatan masa nifas Pvalue 0.000 

(p<0,005). Tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan media sosial terhadap kepatuhan 

kunjungan ulang  denganp value 0,534 

(p<0,005). 

Berdasarkan data diatas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul hubungan antara 

tingkat pendidikan, umur, dan paritas ibu 

nifas dalam kunjungan masa nifas di BPM 

Suryati Palembang tahun 2017. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis 

survey analitik yaitu survei atau penelitian 

yang mencoba menggali bagaimana dan 

mengapa fenomena kesehatan itu terjadi. 

Kemudian melakukan analisis dinamika 

korelasi antara fenomena risiko dengan 

faktor efek,dengan menggunakan 

pendekatan cross sectional yaitu suatu 

penelitian untuk mempelajari dinamika 

korelasi antara faktor-faktor risiko dengan 

efek, dimana data yang menyangkut 

variabel bebas (kunjungan nifas) dan 

variabel terikat (Pendidikan,Usia dan 

Paritas) di kumpulkan dalam waktu 

bersama. Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua ibu bersalin yang tercatat di 

BPM Suryati Palembang Tahun 2017 

berjumlah 153 responden.Sampel dalam 

penelitian ini adalah ibu nifas yang tercatat 

di BPM Suryati Palembang Tahun 2017 

berjumlah 153 responden. Analisis dibagi 

dalam tiga bentuk yaitu analisis univariat 

untuk melihat gambaran masing-masing 

variabel, analisis bivariat untuk melihat 

hubungan bebas dan terikat menggunakan 

Chi-Square dengan derajat kepercayaan 

95% (a=0,05). Bila p < 0,05 menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang bermakna 

antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. 

 

Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah yang 

dilakukan dengan melihat distribusi 

frekuensi dan persentase dari masing-

masing kategori variabel independen 

(tingkat pendidikan, usia dan paritas) dan 

variabel dependen (Kunjungan Pada Masa 

Nifas). 

 

Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah yang 

bertujuan untuk melihat hubungan antara 

variabel independen (Tingkat Pendidikan, 

Usia dan Paritas )dengan variabel 

dependen (Kunjungan Pada Masa Nifas)  

menggunakan uji kai kuadrat (chi square) 

statistic chi square dengan menggunakan 



Volume 1, Februari 2018 

Jurnal Aisyiyah Medika  | 112  

batas kemaknaan α > 0.05 (level significant 

atau 5%) dan tingkat kepercayaannya 

(compidentce Interval (CI) atau 95%). 

Dengan ketentuan apabila p> α (p ≥ 0.05) 

maka keputusan Ho Diterima berarti tidak 

ada hubungan yang bermakna antara 

variabel independent dan variabel 

dependent dan sebaliknya apabila nilai p ≤ 

α (p< 0.05) maka keputusan Ho Ditolak. 

Berarti ada hubungan antara variabel 

independent dan variabel dependent dalam 

melakukan uji statistik ini dengan 

menggunakan sistem komputerisasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Univariat 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

analisis Univariat terhadap variabel  

Tingkat Pendidikan, usia, dan Paritas 

dengan Kunjungan Masa Nifas di Bidan 

Praktik Mandiri Suryati Palembang Tahun 

2017 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1  

Distribusi Frekuensi Variabel Menurut Tingkat Pendidikan, Usia dan Paritas dengan 

Kunjungan Masa Nifas di Bidan Praktik Mandiri Suryati Palembang Tahun 2017 

 Karakteristik n Presentasi 

1 

 

 

Kunjungan Masa Nifas 

Ya 

Tidak 

 

62 

91 

 

40,5 

59,5 

 Jumlah 153 100 

 

2 

 

Pendidikan 

Tinggi 

Rendah 

 

96 

57 

 

62,7 

37,3 

 Jumlah 153 100 

3 

 

 

 

Usia 

Remaja (11-19) 

Dewasa Muda  

(20-24) 

Dewasa (25-64) 

 

1 

40 

 

112 

 

0,7 

26,1 

 

73,2 

 Jumlah 153 100 

 4     

 

Paritas 

 Rendah (≤3) 

 Tinggi (>3) 

 

118 

35 

 

77,1 

22,9 

      Jumlah 153 100 

Berdasarkan Tabel 1 dari 153 

responden, yang tidak melakukan 

kunjungan nifas sebanyak 91 responden 

(59,5%), dan yang melakukan kunjungan 

nifas dengan jumlah 62 responden 

(40,5%). 

dari 153 responden sebanyak 96 

(62,7 %) responden yang berpendidikan 

tinggi dan responden yang berpendidikan 

rendah sebanyak 57 (37,3%). Responden 

yang berpendidikan tinggi lebih banyak 

dibandingkan ibu yang berpendidikan 

rendah. 

Dari tabel 1 153 responden sebanyak  

112 (73,2) responden yang berusia dewasa, 

40(26,1) responden dengan usia dewasa 

muda, dan 1(0,7) responden memiliki usia 

remaja. Dari tabel 1 menunjukkan 153 
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responden sebanyak 118 (77,1)responden 

memiliki paritas rendah dan responden 

yang memiliki paritas tinggi sebanyak 35 

(22,9) responden.  

Analisis Bivariat 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

analisis bivariat terdapat variabel 

independen(tingkat pendidikan, usia, dan 

paritas) dengan variabel dependen 

(kunjungan masa nifas) di Bidan Praktik 

Mandiri Suryati Palembang Tahun 2017 

dapat dilihat pada tabel berikut :

 

Tabel 2 

Hubungan antara Variabel Independen Dengan Dependen 
 

Pendidikan 

Kunjungan Masa Nifas 
Jumlah P Value 

Ya Tidak 

n % n % n  % 

0,000 
Tinggi 

Rendah 

50 

12 

52,1 

21,1 

46 

45 

47,9 

78,9 

96 

57 

100 

100 

Total 62 40,5 91 59,5 153 100 

Usia        

Remaja 11-19 

Dewasa muda 20-

24 

Dewasa 25-64 

0 

28 

34 

0,0 

70,0 

30,4 

1 

12 

78 

100 

30,0 

69,6 

1 

40 

112 

100 

100 

100 0,002 

Total 62 40,5 91 59,5 153 100  

Paritas       

0,01 Rendah 

Tinggi 

57 

5 

48,3 

14,3 

61 

30 

51,7 

85,7 

118 

35 

100 

100 

Total 62 40,5 91 59,5 153 100  

 

Hubungan antara Pendidikan Dengan 

Kunjungan Masa Nifas di BPM Suryati 

Palembang 

Hasil analisis untuk pendidikan ibu 

(lihat Tabel 1) diperoleh p value 0,000 < α 

= 0,05,maka statistik dapat dinyatakan ada 

hubungan yang bermakna antara 

pendidikan ibu dengan kunjungan masa 

nifas. 

Teori Walyani, (2015) tingkat 

pendidikan sangat mempengaruhi 

bagaimana seseorang untuk bertindak dan 

mencari penyebab serta solusi dalam 

hidupnya. Orang yang berpendidikan 

tinggi biasanya akan bertindak lebih 

rasional. Oleh karena itu orang yang 

berpendidikan tinggi akan lebih mudah 

menerima gagasan baru. 

Penelitian Ria (2012) ada hubungan 

antara pendidikan ibu post partum dengan 

pelaksanaan kunjungan masa nifas p value 

= 0,023 lebih kecil dari 0,05 tedapat 
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hubungan bermakna antara pendidikan 

dengan pelaksanaan kunjungan masa nifas. 

Dari hasil penelitian dan teori yang 

ada maka peneliti berasumsi bahwa, 

pendidikan sangat berpengaruh pada ibu 

yang akan melakukan kunjungan nifas. Ibu 

dengan pendidikan yang rendah tidak 

terlalu mengetahui manfaat melakukan 

kunjungan ulang pada masa nifas, dan 

cenderung mengabaikan tentang kesehatan 

karena kurangnya wawasan dan 

pendidikan, dibandingkan dengan ibu yang 

berpendidikan tinggi. Ibu yang 

berpendidikan tinggi akan memiliki 

pengetahuan dan wawasan yang lebih 

dalam menerima informasi saat melakukan 

kunjungan masa nifas, selain itu ibu yang 

memiliki pendidikan tinggi memicu rasa 

ingin tahu yang lebih besar untuk 

mengetahui kondisi ibu dan bayinya. 

Hubungan Antara Usia Ibu dengan 

Kunjungan Masa Nifas 

Hasil analisis untuk pendidikan ibu 

(lihat Tabel 1) diperoleh p value0,002< α = 

0,05,maka statistik dapat dinyatakan ada 

hubungan yang bermakna antara usia ibu 

dengan kunjungan masa nifas. 

Menurut teori Serebriakoff dan 

Langer (2001), semakin tinggi usia atau 

semakin matang individu, dan IQ semakin 

stabil (Sunaryo, 2004). 

Hal ini sejalan dengan penelitian 

Tri,dkk(2017) “Faktor-faktor yang 

Berhubungan dengan Niat Kunjungan Ibu 

Nifas ke Pelayanan Kesehatan di Wilayah 

Kerja Puskesmas Tlogosari Kulon Kota 

Semarang ibu yang berumur <20 atau >35 

tahun sebanyak 15 responden (23,4%) dan 

ibu yang berumur 20-35 tahun sebanyak 49 

responden (76,6%). 

Dari hasil penelitian dan teori peneliti 

berasumsi bahwa usia dapat 

mempengaruhi ibu untuk melakukan 

kunjungan pada masa nifas, karena 

semakin dewasa ibu akan semakin matang 

pola pikirnya, maka dari itu ibu yang 

memiliki usia matang akan lebih 

mengantisipasi untuk terjadinya hal – hal 

yang tidak di inginkan, oleh sebab itu ibu 

ingin memeriksakan kesehatannya. 

Hubungan Antara Paritas Ibu dengan 

Kunjungan Masa Nifas 

Hasil analisis untuk pendidikan ibu 

(lihat Tabel 1) diperoleh p value0,001< α = 

0,05,maka statistik dapat dinyatakan ada 

hubungan yang bermakna antara paritas 

ibu dengan kunjungan masa nifas. 

Menurut teori Notoatmodjo, (2007) 

tingkat paritas telah menarik perhatian para 

peneliti dalam hubungan si ibu maupun 

anak. Dikatakan umpamanya terdapat 

kecenderungan ibu yang berparitas rendah 

lebih baik dari yang berparitas tinggi, 

terdapat asosiasi antara tingkat paritas 

dengan penyakit-penyakit tertentu. 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Tri,dkk (2017) “Faktor-

faktor yang Berhubungan dengan Niat 
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Kunjungan Ibu Nifas ke Pelayanan 

Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Tlogosari Kulon Kota Semarang ibu yang 

memiliki anak >3 sebanyak 5 responden 

(7,8%), dan ibu yang memiliki anak 1-3 

berjumlah 59 responden (92,2%). 

Dari hasil penelitian dan teori peneliti 

berasumsi bahwa paritas berpengaruh pada 

kunjungan masa nifas.Ibu yang baru 

pertamakali melahirkan menganggap 

kunjungan masa nifas adalah hal yang 

baru, sehingga termotivasi untuk 

melakukan kunjungan pada masa nifas, 

berbeda halnya ibu yang memiliki paritas 

tinggi beranggapan bahwa sudah memiliki 

pengalaman yang cukup sehingga tidak 

perlu melakukan kunjungan pada masa 

nifas. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian Hubungan 

Antara Tingkat Pendidikan, Usia, dan 

Paritas Ibu Nifas dengan Kunjungan Masa 

Nifas di Bidan Praktik Mandiri Suryati 

Palembang Tahun 2017. Dari 153 

responden sebanyak 62  responden dan 91 

lainnya tidak melakukan kunjungan masa 

nifas. Responden  berpendidikan tinggi 

yang melakukan kunjungan masa nifas 

sebanyak 50 responden (52,1%). 

Responden yang melakukan kunjungan 

nifas berusia dewasa muda (20 – 24) 

berjumlah 28 (70,0%) responden, dan 

dewasa (25 – 64) berjumlah 4 (30,4%) 

responden. Responden yang berparitas 

rendah melakukan kunjungan nifas 

sebanyak 57 responden (48,3%). 

Ada hubungan bermakna antara 

pendidikan dengan kunjungan masa nifas 

di Bidan Praktik Mandiri Suryati 

Palembang Tahun 2017 didapatkan p value 

= 0,000. Terdapat hubungan bermakna 

antara umur dengan kunjungan masa nifas 

di Bidan Praktik Mandiri Suryati 

Palembang Tahun 2017 didapatkan p value 

= 0,002.Terdapat hubungan bermakna 

antara paritas dengan kunjungan masa 

nifas di Bidan Praktik Mandiri Suryati 

Palembang Tahun 2017 didapatkan p value 

= 0,001. 

Saran 

1. Bagi BPM Suryati Palembang, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan informasi 

bagi BPM Suryati Palembang untuk 

meningkatkan penyuluhan kunjungan 

pada masa nifas. 

2. Bagi Institusi STIKES „Aisyiyah 

Palembang diharapkan agar penelitian 

ini digunakan sebagai dasar ataupun 

referensi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya tentang faktor – faktor 

yang mempengaruhi kunjungan masa 

nifas. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan 

dapat melakukan penelitian lebih 
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lanjut mengenai kunjungan masa nifas 

dengan variabel yang lebih bervariasi 

dan dan menggunakan metode 

penelitian yang berbeda sehingga 

penelitian tentang kunjungan masa 

nifas dapat terus dikembangkan. 
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