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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar  Belakang  

Salah satu indikator untuk mengetahui derajat kesehatan 

masyarakat adalah Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian 

Bayi di Indonesia saat ini masih tergolong tinggi, yaitu tercatat 31 

per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2008, ini memang bukan 

gambaran yang indah, karena masih terbilang tinggi bila di 

bandingkan dengan negara-negara di bagian ASEAN dan 

penyebab kematian bayi terbanyak adalah karena gangguan 

perinatal. Dari seluruh kematian perinatal sekitar 2-27% disebabkan 

karena BBLR. Sementara itu, prevelensi BBLR di Indonesia saat ini 

diperkirakan 7-14% yaitu sekitar 459.200-900.000 bayi. (Depkes RI, 

2008). 

Upaya untuk meningkatkan kualitas manusia seyogyanya harus 

mulai sedini mungkin sejak janin dalam kandungan dan sangat 

tergantung kepada kesejahteraan ibu termasuk kesehatan dan 

keselamatan reproduksinya. Kemampuan pelayanan kesehatan 

suatu negara dilihat dengan perbandingan tinggi rendahnya angka 

kematian ibu dan kematian perinatal, dimana angka kematian 

perinatal lebih mencerminkan kesanggupan suatu negara untuk 

memberikan pelayanan kesehatan (Manuaba, 1998). 
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Kematian neonatal, digolongkan menjadi 2 yaitu kematian 

neonatal  (0 – 28 hari) dan kematian post natal (29 hari – 1 tahun). 

Pola penyakit penyebab kematian menunjukkan bahwa proporsi 

penyebab kematian neonatal tertinggi adalah berat badan lahir 

rendah (BBLR) selain asfiksia lahir dan infeksi (tetanus 

neonaturom, sepsis, pneumonia, diare) kemudian feeding problem 

(Sarimawar, 2003). 

BBLR dibedakan dalam 2 kategori yaitu : BBLR karena 

prematur (usia kandungan kurang dari 7 minggu) dan BBLR karena 

intra uterine growth retardation (IUGR) yaitu bayi cukup bulan tetapi 

berat kurang untuk usianya. Kebanyakan BBLR di negara 

berkembang dengan IUGR sebagai akibat ibu dengan status gizi 

buruk, anemia, malaria, dan menderita penyakit menular seksual 

(PMS) sebelum konsepsi / ketika hamil (Sarimawar, 2003). 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya BBLR/persalinan 

preterm (prematur) adalah :  

1)  Faktor ibu yang meliputi gizi saat hamil yang kurang, umur ibu 

kurang dari 20 tahun / di atas 35 tahun, jarak kehamilan dan 

bersalin terlalu dekat, penyakit menahun ibu seperti hipertensi, 

jantung, pembuluh darah, dan faktor pekerjaan terlalu berat.  

2) Faktor kehamilan yaitu dengan hidroamnion, hamil ganda, 

perdarahan antepartum, komplikasi hamil seperti preeklampsia/ 

eklampsia, ketuban pecah dini.  
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3)  Faktor janin yaitu cacat bawaan dan infeksi dalam rahim.  

4)  Faktor yang masih belum diketahui (Manuaba, 1998 ). 

Paritas adalah jumlah kehamilan yang diakhiri dengan kelahiran 

janin yang memenuhi syarat untuk melangsungkan kehidupan 28 

minggu atau 1000 gram (Manuaba, 1998).  

 

Gambar 1.1 Grafik Angka Kematian Ibu (Dinkes Propinsi Kalsel, 2009) 

 
Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan 

Selatan  Angka Kematian Ibu (AKI) di Kalimantan Selatan Tahun 

2006, terdapat kasus AKI sebanyak 79 orang, tahun 2007 menurun 

menjadi 77 orang, tetapi tahun 2008 meningkat menjadi 96 orang 

dan tahun 2009 turun lagi menjadi 94 orang. 
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Gambar 1.2 Grafik Kejadian BBLR DI RSUD Datu Sanggul 

 
 Dari data Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, 

angka kejadian BBLR pada tahun 2008 adalah 19 kasus BBLR dari 

495 bayi yang dilahirkan. Pada tahun 2009 ada 30 kasus BBLR dari 

601 bayi yang dilahirkan. Dan pada tahun 2010 sebesar 140 kasus 

BBLR dari 850 bayi yang dilahirkan (Medical Record, 2010). 

Oleh karena itulah, berdasarkan latar belakang di atas dan 

dengan adanya data yang ada, Maka penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan  Pendidikan dan Paritas Ibu 

Bersalin dengan Kelahiran Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di 

Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Tahun 2010.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah masih tingginya kejadian Berat Badan 

Lahir Rendah (BBLR) di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul 

Rantau Tahun 2010 (Medical Record, 2010). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk menganalisis hubungan Pendidikan dan paritas dengan 

kelahiran BBLR di RSUD Datu Sanggul Rantau tahun 2010. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengetahui pendidikan  ibu yang melahirkan BBLR di RSUD Datu 

Sanggul Rantau tahun 2010. 

1.3.2.2 Mengetahui paritas ibu yang melahirkan BBLR di RSUD Datu 

Sanggul Rantau 2010. 

1.3.2.3 Mengetahui hubungan antara pendidikan ibu  dengan BBLR di 

RSUD Datu Sanggul Rantau tahun 2010. 

1.3.2.4 Mengetahui hubungan antara paritas dengan BBLR di RSUD Datu 

Sanggul Rantau tahun 2010.   
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Bagi Bidan / Tenaga Kesehatan 

Dari penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan 

bagi siapa saja yang membaca khususnya pembaca untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang hubungan 

pendidikan dan paritas ibu dengan kelahiran BBLR serta dapat 

menurunkan terjadinya angka kematian bayi. 

1.4.2 Bagi Pasangan Usia Subur 

 Diharapkan lebih mengikuti program pemerintah dalam 

menggalakkan Keluarga Berencana (KB). 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

1.5.1 Penelitian ini sebelumnya pernah diteliti oleh  Melly Astuti pada 

tahun 2007 di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin dengan Judul 

Hubungan Pendidikan dan  Paritas Terhadap Kejadian BBLR. Hasil 

penelitian terdapat hubungan yang bermakna antara pendidikan 

dan paritas terhadap kejadian 

1.5.2 Rahayu di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin Tahun 2008 dengan 

Judul Hubungan Umur dan  Paritas Terhadap Kejadian BBLR. Hasil 

penelitian terdapat hubungan yang bermakna antara umur dan 

paritas terhadap kejadian. 
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Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan cara, tempat, 

waktu, serta tahun penelitian. 
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BAB  II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan  Teori 

2.1.1 Bayi Berat Lahir Rendah 

2.1.1.1 Pengertian 

1.  Bayi berat lahir rendah (BBLR) ialah bayi baru lahir yang berat 

badannya saat lahir kurang dari 2500 gram (sampai dengan 

2499 gram) (Saifudin 2002). 

2.  Bayi berat lahir rendah (BBLR) ialah berat badan yang kurang 

dari 2500 gram dan umur kehamilan yang kurang dari 37 

minggu (Manuaba, 1998). 

3.  BBLR ialah berat badan kurang dari 2500 gram pada waktu 

lahir bukan bayi prematur (Mochtar, 2000). 

 

2.1.1.2 Klasifikasi Bayi Baru Lahir 

 Menurut Mochtar R, (2000), klasifikasi bayi baru lahir adalah : 

1.  Prematuritas murni adalah bayi lahir pada kehamilan kurang 

dari 28 minggu dengan berat badan yang sesuai. 

2.  Small for date (SFD) / KMK adalah bayi yang berat badannya 

kurang dari seharusnya umur kehamilan. 

3. Dismaturitas adalah suatu sindroma klinik dimana terjadi 

ketidakseimbangan antara pertumbuhan janin dan lanjutnya 
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kehamilan  atau bayi-bayi yang lahir dengan berat badan yang 

tidak sesuai dengan tuanya kehamilan. 

4. Large for date adalah bayi yang dilahirkan lebih besar dari 

seharusnya tua kehamilan, misalnya pada diabetes mellitus. 

  Sedangkan menurut Asrining (2003), mengemukakan 

bahwa umur kehamilan atau masa gestasi diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

1.  Preterm infant / bayi prematur yaitu bayi yang lahir pada umur 

kehamilan tidak mencapai 37 minggu. 

2.  Term infant atau bayi yang cukup bulan (mature / aterm) yaitu 

bayi yang lahir pada umur kehamilan lebih dari pada 37 – 42 

minggu. 

3.  Post term infant atau bayi lebih bulan (post mature) yaitu bayi 

yang lahir sesudah umur kehamilan 42 minggu. 

Berdasarkan pengelompokkan tersebut di atas, bayi 

berat lahir rendah dapat dikelompokkan menjadi prematuritas 

murni dan dismaturitas. Prematuritas murni yaitu bayi dengan  

masa kehamilan kurang dari 28 minggu dan berat badan 

sesuai dengan berat badan untuk usia kehamilan. 

Dismaturitas yaitu bayi dengan berat badan kurang dari berat 

badan yang seharusnya untuk usia kehamilan. 
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2.1.1.3 Etiologi 

Menurut Manuaba (1998) dan Asrining (2003) faktor-

faktor yang dapat menyebabkan persalinan preterm (premature) 

atau bayi berat lahir rendah adalah : 

2.1.1.3.1 Faktor ibu 

1. Usia ibu pada waktu hamil kurang dari 20 tahun atau lebih 

dari 35 tahun. 

2. Paritas diatas 5 

3. Jarak hamil dan bersalin terlalu dekat 

4. Toksemia gravidarum 

5. Kelainan bentuk uterus 

6. Penyakit jantung / penyakit kronik lainnya 

7. Riwayat kelahiran premature sebelumnya 

8. Perdarahan Antepartum 

9. Hipertensi 

10. Malnutrisi 

11. Hidraamnion 

12. Infeksi 

13. Pekerjaan yang melelahkan 

14. Merokok 
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2.1.1.3.2 Faktor janin 

1. Hamil dengan hidroamnion 

2. Hamil ganda 

3. Ketuban pecah dini 

4. Cacat bawaan 

2.1.1.3.3 Faktor plasenta 

1. Plasenta  previa 

2. Solusio plasenta 

2.1.1.3.4   Faktor yang belum diketahui 

Menurut Mochtar (1998) faktor penyebab dari kelahiran 

BBLR adalah : 

1. Faktor genetik / kromosom 

2. Infeksi 

3. Bahan  toksik 

4. Radiasi 

5. Insufisiensi atau disfungsi plasenta 

6. Faktor  nutrisi 

7. Faktor-faktor lain seperti merokok, peminum alkohol, 

dekatnya jarak masa hamil, plasenta previa, kehamilan 

ganda, obat-obatan dan sebagainya. 
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Menurut sumber kadar folat rendah, menunjukkan 

bahwa kadar folat yang rendah pada masa kehamilan bukan 

hanya meningkatkan resiko terjadinya gangguan 

perkembangan otak, tapi juga kemungkinan berat badan 

lahir rendah. Penelitian yang dipublikasikan dalam British 

Journal of Nutrition ini juga mendapatkan bahwa wanita 

hamil yang merokok lebih umumnya memiliki kadar asam 

folat yang lebih rendah (dibanding mereka yang tidak 

merokok). Diduga, rokok mempengaruhi kemampuan sel 

dalam metabolisme dan penyimpanan asam folat. Hal ini 

juga menjelaskan mengapa wanita perokok seringkali 

memiliki bayi dengan berat badan lahir redah. (Yulkardi, 

2002).  

Menurut Sarimawar (2003) pengertian dari bayi kurus 

berarti kurang gizi dimana kandungan yang sehat ditentukan 

oleh ibu yang sehat. Bila ibu menderita penyakit, semisal 

infeksi paru, kondisi janin pun ikut terpengaruh. Darah yang 

tersuplai ketubuh janin bisa saja menjadi jalan untuk 

mewarisi penyakit yang diderita ibunya. Saat lahir, bayi bisa 

saja menderita penyakit atau kelainan organ tubuh. 

Akhirnya, bayi tak sehat dan bertubuh kurus. Faktor 

penyebab lain adalah asupan nutrisi yang dikonsumsi  ibu 

ketika hamil. Biasanya, berkurangnya nutrisi yang 
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dikonsumsi si ibu, otomatis berkurang pula asupan nutrisi 

pada janin yang ditransportasikan lewat plasenta. 

Kekurangan ini bisa disebabkan karena ibu sulit sekali untuk 

mengkonsumsinya saat sakit selama hamil atau memang 

malas memperhatikan nutrisi yang diperukan selama hamil. 

Gara-gara kurang nutrisi inilah, bayi bisa mengalami BB 

rendah. 

 

2.1.1.4 Upaya-upaya Menurunkan Kejadian BBLR 

1. Langkah-langkah untuk menghindari persalinan BBLR   

Menurut Manuaba, (2000) hal 326 adalah : 

1.1 Melakukan pengawasan hamil dengan seksama dan teratur. 

1.2 Melakukan konsultasi terhadap penyakit yang dapat 

menyebabkan kehamilan dan persalinan BBLR. 

1.3 Memberikan nasehat tentang : gizi saat kehamilan, meningkatkan 

pengertian KB – interval, memperhatikan tentang berbagai 

kelainan yang timbul dan segera melakukan konsultasi, 

menganjurkan untuk pemeriksaan tambahan sehingga secara dini 

penyakit ibu dapat diketahui dan diawasi atau diobati. 

1.4 Meningkatkan keadaan sosial ekonomi keluarga dan kesehatan. 

2. Menurut Prawiroharjo, (2006) beberapa saran untuk menurunkan bayi 

BBLR  antara lain : 
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2.1 Meningkatkan pemeriksaan kehamilan secara berkala 4 kali 

selama kurun waktu kehamilan dan dimulai sejak umur kehamilan 

muda. 

2.2 Pemantapan KIE pada ibu hamil antara lain penyuluhan 

kesehatan tentang pertumbuhan dan perkembangan janin dalam 

rahim, tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan perawatan diri 

selama kehamilan agar mereka dapat menjaga kesehatannya dan 

janin dengan baik. 

2.3 Hendaknya ibu dapat merencanakan persalinan pada kurun umur 

reproduksi sehat (20 – 34 tahun). 

2.4 Perlu dukungan sektor lain yang terkait untuk turut berperan 

dalam meningkatkan pendidikan ibu status ekonomi keluarga 

agar mereka dapat meningkatkan akses terhadap pemanfaatan 

pelayanan antenatal dan status gizi ibu selama hamil.  

 

3. Perawatan Bayi BBLR 

Perawatan bayi berat badan lahir rendah menurut Mochtar (1998)  : 

3.1. Pengaturan suhu lingkungan 

Bayi dimasukkan dalam inkubator dengan suhu yang diatur . 

1.1 Bayi berat badan di bawah  2 kg (350C) 

1.2 Bayi berat badan 2 kg sampai 2,5 kg (340C) 

Suhu inkubator diturunkan 10C setiap minggu sampai bayi dapat 

ditempatkan pada suhu lingkungan sekitar 24 – 270C 
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3.2 Makanan bayi berat badan lahir rendah  

Umumnya bayi prematur belum sempurna refleks menelannya. 

 Menurut Saifudin (2002) penanganan BBLR yang dapat dilakukan 

adalah : 

1. Mempertahankan suhu dengan ketat BBLR mudah mengalami 

hipotermi, oleh sebab itu suhu tubuhnya harus dipertahankan 

dengan ketat. 

2. Mencegah infeksi dengan ketat 

BBLR sangat rentan akan infeksi, perhatikan prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi termasuk mencuci tangan sebelum 

memegang bayi. 

3. Pengawasan nutrisi / ASI 

Refleksi menelan BBLR belum sempurna, oleh sebab itu 

pemberian nutrisi harus dilakukan dengan cermat. 

4. Penimbangan ketat 

Perubahan berat badan mencerminkan kondisi gizi / nutrisi bayi 

dan erat kaitannya dengan daya tahan tubuh, oleh sebab itu 

penimbangan berat badan harus dilakukan dengan ketat. 

 
Menurut Kosim (2001) cara perawatan dan mempertahankan 

suhu normal bayi BBLR : 

Pada bayi baru lahir yang sakit atau kecil (berat lahir < 2500 g atau 

umur kehamilan < 28 minggu), perlu penambahan kehangatan tubuh 

untuk mempertahankan suhu normal. Bayi tersebut dapat dengan 
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cepat terjadi hipotermi dan untuk menghangatkan kembali 

membutuhkan waktu yang lama. Resiko komplikasi dan kematian 

meningkat secara bermakna bila suhu lingkungan tidak optimal. 

 

2.2  LANDASAN TEORI 

2.2.1  Tanda dan Karakteristik BBLR 

Menurut Rusepno (2002), tanda dan karakteristik BBLR, yaitu : 

1. Berat badan < 2.500 gram 

2. Panjang < 45 cm 

3. Lingkar dada < 30 cm 

4. Lingkar kepala < 33 cm 

5. Umur kehamilan 28 minggu 

6. Kepala relative lebih besar 

7. Kulit tipis transparan, rambut lanugo masih banyak, lemak 

kulit kurang 

8. Otot hipotonik lemah 

9. Pernapasan tak teratur dapat terjadi apnoe (gagal napas) 

10. Ekstremitas ; paha abduksi, sendi lutut / kaki flexi lurus 

11. Kepala tidak mampu tegak 

12. Pernapasan sekitar 45 menit– 50 kali per menit 

13. Frekuensi nadi 100 -140 kali per menit 
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2.2.2 Prinsip  Umum BBLR 

1. Bayi harus tetap berpakaian atau diselimuti setiap saat, agar tetap 

hangat waktu dalam keadaan dilakukan tindakan. Misal bila 

dipasang jalur infus intravena, atau selama resusitasi dengan  cara;  

1.1 Memakai pakaian dan mengenakan topi 

1.2 Bungkus bayi dengan pakaian yang kering dan lembut dan 

selimuti 

1.3 Buka bagian tubuh yang diperlukan untuk pemantauan atau 

tindakan. 

2. Rawat bayi kecil di ruang yang hangat (tidak kurang 250C dan 

bebas dari aliran angin). 

3. Jangan meletakkan bayi dekat dengan benda yang dingin (misal 

dinding dingin atau jendela) walaupun bayi dalam inkubator atau di 

bawah pemancar panas. 

4. Jangan meletakkan bayi langsung di permukaan yang dingin (misal 

alasi tempat tidur atau meja periksa dengan kain atau selimut 

hangat sebelum bayi diletakkan). 

5. Pada waktu dipindahkan ke tempat lain, jaga bayi tetap hangat dan 

gunakan pemancar panas atau kontak kulit dengan perawat. 

6. Berikan tambahan kehangatan pada waktu dilakukan tindakan 

(misal menggunakan pemancar panas). 

7. Ganti popok setiap kali basah. 
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8. Bila ada sesuatu yang basah ditempelkan di kulit (misal kain kasa 

yang basah), usahakan agar bayi tetap hangat. 

9. Jangan memandikan atau menyentuh bayi dengan tangan dingin. 

 
Tabel 2.1  Pengukuran suhu tubuh 

Keadaan 
bayi 

Bayi sakit Bayi kecil 
Bayi 

sangat 
kecil 

Bayi 
keadaan 
membaik 

Frekuensi 
pengukuran 

Tiap jam 
Tiap 12 

jam 
Tiap 6 jam 

Sekali 
sehari 

 

Cara menghangatkan dan mempertahankan suhu tubuh ada lima 

cara yaitu  : 

1. Kontak kulit dengan kulit; 

2. Kangaroo Mother Care (KMC); 

3. Pemancar panas; 

4. Inkubator 

5. Ruangan yang hangat 

 
Tabel 2.2  Cara menghangatkan bayi 

Cara Petunjuk Penggunaan 

Kontak kulit - Untuk semua bayi 
- Untuk menghangatkan bayi dalam waktu singkat, 

atau menghangatkan bayi hipotermi (32 – 36,4 
0C) apabila cara lain tidak mungkin dilakukan 

KMC - Untuk menstabilkan bayi dengan berat 
badan<2500gram,terutama direkomendasikan 
untuk perawatan berkelanjutan bayi dengan berat 
badan < 1800 g. 

- Tidak untuk bayi yang sakit berat (sepsis, 
gangguan napas berat).  

- Tidak untuk ibu yang menderita penyakit berat 
yang tidak dapat merawat bayinya. 
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Pemancar panas - Untuk bayi sakit atau bayi dengan berat badan 
1500 g atau lebih. 

- Untuk pemeriksaan awal bayi, selama dilakukan 
tindakan, atau menghangatkan kebali bayi 
hipotermi. 

Inkubator - Penghangatan berkelanjutan bayi dengan berat  
< 1500 g yang tidak dapat dilakukan KMC. 

- Untuk bayi sakit berat (sepsis, gangguan napas 
berat). 

Penghangat 
ruangan 

- Untuk merawat bayi dengan berat < 2500 g yang 
tidak memerlukan tindakan diagnostik atau 
prosedur pengobatan. 

- Tidak untuk bayi sakit berat (sepsis, gangguan 
napas berat). 

 

2.2.3 Kontak kulit 

Bayi dengan kontak kulit, biasanya suhu tubuhnya 

dipertahankan 36,5 – 37,50C (suhu aksiler). 

1. Lekatkan kulit bayi pada kulit ibu/orang lain, diusahakan bayi 

dalam keadaan telanjang menempel kulit ibu. 

2. Lihat KMC untuk cara pelaksanaannya. 

3. Suhu ruangan minimal 250C. 

4. Ukur suhu tubuh bayi 2 jam setelah dilakukan kontak kulit. Bila 

suhu < 36,50C, periksa kembali bayi dan tentukan langkah 

selanjutnya. 

 

2.2.4 Kanggaroo Mother Care (KMC) atau Perawatan Bayi Lekat 

(PBL) 

KMC adalah kontak kulit di antara ibu dan bayi secara dini, 

terus menerus dan dikombinasi dengan pemberian ASI eksklusif. 

Tujuannya agar bayi kecil tetap hangat. Dapat dimulai segera 
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setelah lahir atau setelah bayi stabil. KMC dapat dilakukan di 

rumah sakit atau di rumah setelah bayi pulang. Bayi tetap bisa 

dirawat dengan KMC meskipun belum bisa menyusu, berikan ASI 

peras dengan menggunakan salah satu alternatif cara pemberian 

minum.  

 

 

2.2.5 Durasi 

2.2.5.1 Dijalankan sampai bayi berat badan 2500 g atau mendekati 40 

minggu, atau sampai bayi kurang nyaman dengan KMC, misalnya  

1. Sering  bergerak 

2. Gerakan ekstremitas berlebihan 

3.    Bila akan dilakukan KMC lagi, bayi menangis 

2.2.5.2 Bila ibu perlu istirahat, dapat digantikan ayah, saudara atau 

petugas kesehatan. Bila tidak ada yang menggantikan, bayi diberi 

pakaian hangat dan topi, dan diletakkan di boks bayi dalam 

ruangan yang hangat. 

2.2.5.3 Bila bayi sudah kurang nyaman dengan KMC, anjurkan ibu untuk 

menyapih bayi dan KMC, dan dapat melakukan kontak kulit lagi 

pada waktu bayi sehabis mandi, waktu malam yang dingin, atau 

kapan saja ia menginginkan. 
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2.2.6 Pakaian dan posisi 

2.2.6.1 Berilah bayi pakaian, topi, popok, dan kaos kaki yang telah 

dihangatkan lebih dulu. 

2.2.6.2  Letakkan bayi di dada ibu  : 

1. Dengan posisi tegak langsung ke kulit ibu, dan lihat apakah 

kepala bayi sudah terfiksasi pada dada ibu. 

2. Posisikan bayi dalam ”Frog position” yaitu fleksi pada siku dan 

tungkai, kepala dan dada bayi terletak di dada ibu dengan 

kepala agak ekstensi. 

3. Tutupi bayi dengan pakaian ibu ditambah selimut yang sudah 

dihangatkan sebelumnya (Gambar 1) 

1. Tidak perlu baju khusus bila baju yang dikenakan sudah 

cukup hangat dan nyaman selama bayi kontak dengan kulit 

ibu; 

2. Pada waktu udara dngin, kamar harus hangat; 

3. Bila baju ibu tidak dapat menyokong bayi, dia dapat 

menggunakan handuk/kain (dilipat diagonal, dan difiksasi 

dengan ikatan atau peniti yang aman di bahu ibu). Kain 

lebar yang elastik, atau kantong yang dibuat sedemikian 

untuk menjaga tubuh bayi; 

4. Diletakkan di antara payudara ibu, baju ditangkupkan, 

kemudian ibu memakai selendang yang dililitkan di perut 

ibu agar bayi tidak terjatuh 
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Gambar 2.1  Posisi bayi dengan KMC di bawah pakaian ibu 

(Sumber : Kosim, 2001) 
 

2.2.7 Aktivitas Ibu 

2.2.7.1 Ibu dapat bebas bergerak walau berdiri, duduk, jalan, makan dan 

mengobrol. 

2.2.7.2 Pada waktu tidur, KMC dapat dilakukan dengan cara posisi ibu  

setengah duduk (150 horisontal) atau dengan jalan meletakkan 

beberapa bantal di belakang punggung ibu. 

2.2.8 Nutrisi dan pertumbuhan bayi 

2.2.8.1 Posisi KMC ideal untuk menyusui bayi 

2.2.8.2 Ajari ibu cara menyusui dan pelekatan yang benar 

2.2.8.3 Bila ibu cemas tentang pemberian minum pada bayi kecil, dorong 

ibu agar mampu melakukannya. 

2.2.8.4 Bila ibu tidak dapat menyusui, berilah ASI peras dengan 

menggunakan salah satu alternatif cara pemberian minum. 
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2.2.8.5 Pantau dan nilai jumlah ASI yang diberikan setiap hari. Bila ibu 

menyusui, catat waktu ibu menyusui bayinya. 

2.2.8.6 Timbang berat badan bayi setiap hari dan nilai peningkatannya. 

2.2.9 Pemantauan 

2.2.9.1 Jelaskan pada ibu mengenai pola pernapasan dan warna kulit 

bayi normal serta kemungkinan variasinya yang masih dianggap 

normal. Mintalah pada ibu waspada terhadap tanda yang tidak 

biasanya ditemui atau tidak normal. 

2.2.9.2 Jelaskan  pula bahwa KMC penting agar pernapasan bayi baik 

dan mengurangi resiko terjadinya apnea, dibanding bila bayi 

diletakkan di dalam boxs. 

2.2.9.3 Menyentil kaki bayi bila bayi tampak biru di daerah lidah, bibir 

atau sekitar mulut atau napas berhenti lama. 

2.2.9.4 Tidak perlu melakukan pemantauan suhu selama bayi kontak 

dengan kulit ibu : 

a. Bila KMC tidak dapat dilakukan terus menerus, ukur suhu 

aksila tiap 6 jam.  

b. Bila suhu normal selama 3 hari berturut-turut, ukur suhu tiap 

12  jam selama 2 hari kemudian hentikan pengukuran.  

2.2.10 Pencegahan BBLR 

Menurut Saifudin (2002), pada kasus berat lahir rendah 

(BBLR) pencegahan yang dapat dilakukan adalah sebagai     

berikut : 
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2.2.10.1 Meningkatkan pemeriksaan kehamilan secara berkala minimal 4 

kali selama kurun waktu kekamilan dan dimulai sejak umur 

kehamilan muda. Ibu hamil yang diduga beresiko, terutama 

faktor resiko yang mengarah melahirkan bayi BBLR harus cepat 

dilaporkan, dipantau dan dirujuk pada institusi pelayanan 

kesehatan yang lebih mampu. 

2.2.10.2 Memberikan penyuluhan kesehatan kepada ibu-ibu hamil untuk 

merawat dan memeriksakan kehamilan dengan baik dan teratur 

dan mengkonsumsi makanan yang bergizi sehingga dapat 

menanggulangi masalah ibu hamil resiko tinggi sedini mungkin 

untuk menurunkan resiko lahirnya bayi berat badan lahir 

rendah. 

2.2.10.3 Hendaknya ibu dapat merencanakan persalinannya pada kurun 

reproduksi sehat (20 - 34 tahun). 

2.2.10.4 Perlu dukungan sektor lain yang terkait untuk turut berperan 

dalam mereka dapat meningkatkan akses terhadap 

pemanfaatan pelayanan antenatal dan status gizi ibu selama 

hamil 

2.3   Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses pelajaran untuk 

mengembangkan atau meningkatkan pengetahuan tertentu sehingga 

sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri (Machfoedz Ircham, 

2008). 
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Berdasarkan tingkat pendidikan ibu dapat dijelaskan bahwa 

terdapat kecenderungan terhadap kematian bayi yang jumlahnya 

lebih banyak pada ibu yang memiliki tingkat pendidikan rendah (SD) 

hingga tidak sekolah),namun dalam uji korelasi tidak terdapat 

hubungan yang bermakna (Arikunto, 2008). 

Pendidikan banyak menentukan sikap dan tindakan dalam 

menghadapi berbagai masalah misalnya membutuhkan vaksinasi 

untuk anaknya, memberi oralit waktu mencret misalnya kesedian 

menjadi peserta keluarga, termasuk pengaturan makanan bagi ibu 

hamil untuk mencegah timbulnya bayi dengan berat badan lahir 

rendah (BBLR) bahwa ibu mempunyai peranan yang cukup penting 

dalam kesehatan dan pertumbuhan, akan dapat ditunjukan oleh 

kenyataan berikut, anak- anak dan ibu mempunyai latar belakang. 

Pendidikan lebih tinggi akan mendapat kesempatan hidup serta 

tumbuh kembang yang baik (Rahayu, 2008).  

2.4   Paritas 

2.4.1 Pengertian 

2.4.1.1 Paritas adalah jumlah persalinan yang pernah dialami oleh ibu 

(Depkes, 1992) sedangkan menurut (Manuaba, 1998) Para 

adalah jumlah kehamilan yang diakhiri dengan kelahiran janin 

yang memenuhi syarat untuk melangsungkan kehidupan (28 

minggu atau 1000 gram). 
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2.4.1.2 Paritas yang tinggi akan berdampak pada timbulnya berbagai 

masalah kesahatan baik bagi ibu maupun bayi yang dilahirkan. 

Salah satu dampak kesehatan yang mungkin timbul dari paritas 

yang tinggi adalah berhubungan dengan kejadian BBLR. 

Sebagaimana hasil penelitian menunjukan bahwa ibu dengan 

paritas tinggi secara merata terdistribusi pada kelompok kasus 

dan control (50%) yang memberi interprestasi bahwa paritas yang 

tinggi tidak mempengaruhi kesehatan ibu sehingga melahirkan 

dengan berat lahir yang cenderung normal. 

2.4.2   Pembagian 

Menurut Prawiroharjo, Para terbagi dalam beberapa digit : 

Digit pertama : Jumlah kelahiran bayi cukup bulan (> 36 

minggu atau < 2500 gram). 

Digit kedua : Jumlah kelahiran premature (28 – 36 minggu 

atau 1000 – 2499 gram) 

Digit ketiga : Jumlah kehamilan yang diakhiri dengan 

abortus spontan atau terinduksi pada usia 

mencapai 28 minggu atau berat janin kurang 

1000 gram. 

Digit keempat : Jumlah bayi yang lahir hidup 

Digit kelima : Jumlah kehamilan yang menghasilkan 

kelahiran Multipel (jarang digunakan) 
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Menurut Safe motherhood (2001) paritas dibagi 4 bagian. 

1. Nullipara : Ibu yang belum pernah melahirkan persalinan 

2. Primipara : Persalinan pertama kali yang dialami ibu 

3. Multipara : Jumlah persalinan yang telah dialami ibu       

2 kali atau lebih 

4. Grandemulti :  Jumlah persalinan yang telah dialami ibu 

lebih dari 5 kali  

Menurut Manuaba (1998) dari sudut kematian maternal paritas 

terbagi atas : 

1. Paritas 1 tidak aman 

2. Paritas 2 – 3 aman untuk hamil dan bersalin 

3. Paritas  > 3 tidak aman 

Bayi berat lahir rendah sering terjai pada paritas di atas lima 

karena pada saat ini sudah terjadi kemunduran fungsi pada alat-

alat reproduksi. 

BBLR ialah bayi baru lahir yang berat badannya < 2500 

gram dan umur kehamilan yang < dari 37 minggu serta bukan bayi 

premature. 

BBLR terbagi menjadi prematuritas murni dari dismaturitas. 

Prematuritas murni yaitu bayi dengan masa kehamilan < dari 37 

minggu dan berat badan sesuai dengan berat badan untuk usia 

kehamilan. Sedangkan Dismaturitas yaitu bayi dengan berat badan 

kurang dari berat badan yang seharusnya untuk usia kehamilan. 
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2.5. Kerangka Konsep  Penelitian 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

 Keterangan  : 

   ______  :  variabel yang diteliti    

                  :  variabel yang tidak diteliti 

 

2.6. Hipotesis 

 1. Ada hubungan pendidikan ibu dengan kelahiran BBLR 

 2. Ada hubungan paritas ibu dengan kelahiran BBLR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Pengetahuan 

 

-  Paritas 

BBLR 

 

-  Pendidikan 

 

-  Sikap 
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BAB  III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan  Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik, 

yaitu survei atau penelitian yang menggali bagaimana dan mengapa 

fenomena kesehatan itu terjadi. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah case control. Teknik case control adalah suatu 

penelitian (survey) analitik yang menyangkut bagaimana faktor resiko 

dipelajari dengan menggunakan pendekatan ”retrospektif” dengan 

kata lain, efek (penyakit atau status kesehatan) diidentifikasi pada 

saat ini, kemudian faktor resiko diidentifikasi adanya atau terjadinya 

pada waktu yang lalu (Machfoedz Ircham, 2008). 

Rancangan penelitian Retrospektif, dikatakan demikian  karena  

penelitian ini melihat kasus-kasus penyakit atau status kesehatan 

yang dilihat masa sekarang saat ini, akan tetapi faktor risikonya 

diidentifikasi terjadinya atau dilihat kearah masa lalu (Machfoedz 

Ircham, 2008).  

 
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1  Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di ruang kamar bersalin dan ruang 

bayi RSUD Datu Sanggul Rantau. 
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3.2.2  Waktu Penelitian  

Pengambilan data diambil dari bulan Januari sampai 

November 2010 di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul 

Rantau. Penelitian mulai dilakukan bulan Nopember 2010. 

 
3.3. Subjek Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek 

yang diteliti (Machfoedz Ircham, 2008). 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu yang 

melahirkan dari bulan Januari sampai November 2010 di RSUD 

Datu Sanggul Rantau adalah 850 orang. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan 

objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi 

(Machfoedz Ircham, 2008). 

Pada penelitian ini rumus sampel yang digunakan adalah : 

Rumus  n  =          N        . 
   1  + N  ( d2 ) 

n   =            850        . 
  1 + 850 (0,052) 

 =  272 orang 

� 136 orang sebagai case atau ibu yang melahirkan BBLR 

� 136 orang sebagai control atau ibu yang melahirkan tapi 

tidak BBLR. 
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3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.4.1. Klasifikasi variabel 

Variabel adalah suatu ukuran atau ciri yang memiliki 

anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang 

dimiliki oleh kelompok lain (Machfoedz Ircham, 2008). 

1. Variabel  bebas (independen) 

Adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependen. 

(Machfoedz Ircham, 2008). Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah pendidikan dan paritas. 

2. Variabel terikat (dependen) 

 Adalah variabel tergantung, terpengaruh atau terikat 

(Machfoedz Ircham, 2008). Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah terjadinya BBLR. 

3.4.2.  Definisi Operasional 

Variabel 
Definisi 

operasional 
Alat 
ukur 

Kategori / hasil 
ukur 

Skala 
data 

-  Pendidikan Pendidikan 
adalah  Suatu 
kegiatan atau 
proses 
pembelajaran 
untuk 
mengembangkan 
atau 
meningkatkan 
pengetahuan 
tertentu sehingga 
sasaran 
pendidikan itu 
dapat berdiri 
sendiri  
 

Register 1) Rendah :  
Bila pendidikan < 
SMA / Sederajat 
 
2) Tinggi :  
Bila pendidikan 
ibu ≥ SMA / 
Sederajat 
 
     
 

Ordinal 
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-  Paritas Keadaan wanita 
berkaitan dengan 
jumlah anak 
yang dilahirkan 
 

Register Paritas 
dikategorikan 
menjadi : 
1.  1 dan > 3  :  
beresiko  
2.  2  -  3  :  tidak  
beresiko 
 

Ordinal 

-  Kejadian   
   BBLR 

Bayi yang baru 
lahir yang berat 
badan lahirnya 
pada saat 
kelahiran kurang 
dari 2500 gram 

Register 1.  BBLR 
2.  Tidak  BBLR 
 

Ordinal 

 

 
3.5   Instrumen  Penelitian  

Dalam pengumpulan data digunakan Check List sebagai 

panduan mengambil data dari “Medical Record” maupun Register 

persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau 

Tahun 2010. 

 
3.6   Teknik Pengumpulan Data 

Data sekunder adalah data yang didapat dari suatu lembaga 

atau instansi (Arikoento, 2007). Dalam penelitian ini menggunakan 

Data sekunder diambil dari catatan medical record  atau Register 

Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau tahun 2010.  

3.6.1  Teknik Pengolahan Data 

Agar analisis penelitian menghasilkan informasi yang benar 

ada empat tahapan dalam pengolahan data yang harus dilalui. 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah baik secara manual 
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maupun dengan menggunakan komputer dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

3.6.1.1. Pengeditan Data (Editing) 

Memeriksa semua yang diperoleh dari kegiatan mengumpulkan 

data dan diteliti satu persatu untuk mengetahui apakah data 

tersebut sudah lengkap, jelas, relevan dan konsisten. 

3.6.1.2.  Mengkode data (Coding) 

Mengklarifikasi data dan memberi kode untuk masing-masing 

jawaban dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat 

pada saat memasukan data ke komputer. 

3.6.1.3   Memasukkan data (Processing) 

Setelah semua Check List ke tabulasi penuh dan benar, juga 

sudah melewati pengkodean, selanjutnya dilakukan pemprosesan 

data (memasukkan data) agar dapat dianalisis. Pemprosesan 

data dilakukan dengan cara memasukkan data dari Check List 

kedalam program komputer. 

3.6.1.4.  Membersihkan data (Cleaning Data) 

Merupakan kegiatan pembersihan data dengan cara 

pengecekan kembali data yang sudah masuk kedalam komputer 

dengan cara yang umum dilakukan, yaitu melihat distribusi 

frekuensi dari variabel-variabel 
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3.7 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dibagi menjadi 2 yaitu  : 

3.7.1. Analisis  Univariate 

 Analisis univariate adalah analisa untuk satu variabel 

penelitian. Pada penelitian ini analisa univariate digunakan dengan 

mengumpulkan data tentang pendidikan dan paritas ibu, setelah 

data tersebut terkumpul ditabulasi dan dipersentasikan. 

3.7.2. Analisis  Bivariate 

 Analisis bivariate adalah yang untuk digunakan lebih dari satu          

variabel pada penelitian ini analisis bivariate digunakan untuk 

mencari atau melihat hubungan pendidikan dan paritas ibu dengan 

terjadinya BBLR. Analisis data ini menggunakan uji statistik dan 

cara chi-square (X2) dengan bantuan program komputer SPSS 

VERSI.14. 

 
3.8 Prosedur  Penelitian 

Sebelum pengambilan / pengumpulan data dilakukan, terlebih 

dahulu peneliti meminta persetujuan kepada Direktur RSUD Datu 

Sanggul Rantau, dengan cara membuat surat pengantar yang telah 

ditandatangani oleh pembimbing akademik, baru meminta ijin kepada 

Kepala Ruang Bersalin setelah mendapat izin maka dilakukan 

pengumpulan data oleh peneliti. 
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3.9  Keterbatasan dan Kelemahan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah waktu yang terlalu 

singkat dalam melakukan penelitian ini sehingga peneliti sulit untuk 

menyesuaikan waktu. 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan 

data sekunder yang diambil dari catatan register yang diambil di 

ruang bersalin Datu Sanggul. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1.  Gambaran Umum 

Penelitian dilaksanakan di  RSUD Datu Sanggul Sebagai rumah 

sakit tipe C. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul  

merupakan rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Kabupaten 

Tapin. Berdasarkan letak geografisnya, kabupaten Tapin terletak 

diantara 20.32’.43” – 30.00’.43” bujur timur dan 1140.46’.13 – 

1150.30’33” Lintang Selatan,dengan batas wilayah  

Sebelah Utara :  Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Sebelah Selatan :  Kabupaten Banjar 

Sebelah Barat :  Kabupaten Barito Kuala 

Sebelah Timur :  Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Luas daerah kabupaten Tapin adalah 2.626,72 km2,  

Kabupaten Tapin terdiri dari 12 kecamatan, 131 desa dan                  

5 kelurahan.Daerah yang paling luas adalah candi laras utara 

dengan luas 730,48 km2 atau sebesar 27,9 persen dari luas 

keseluruhan  Kabupaten Tapin, sementara daerah yang paling 

sempit adalah Tapin Utara dengan luas  71,29 km2. 

Kabupaten Tapin berada pada alur strategis, merupakan 

jalan poros yang menghubungkan kabupaten-kabupaten lain di 

36 
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wilayah benua enam keibu kota propinsi Kalimantan Selatan. 

Adapun letak Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul berada 

tepat pada jantung kota Rantau, tepatnya dijalan Brigjen H.Hasan 

Basry km.1 Rantau berbatasan dengan : 

Sebelah Utara :  Jalan Negara 

Sebelah Selatan :  Dinas Kesehatan Tapin 

Sebelah Barat :  Jalan Telkom Rantau 

Sebelah Timur :  Jalan pengadilan Rantau 

Luas bangunan RSUD Datu Sanggul  Sekitar 28.673 m2 

(2,83 hektar). 

 
Tabel 4.1  Pembagian Ruang Bersalin di RSUD Datu Sanggul  

Rantau Tahun 2009 

No Ruang Jumlah 

1. 

2. 

3. 

VK Bersalin 

Perawatan (nifas) 

Perinatologi 

1  

4  

1  

 
Jumlah 6 

(Sumber : Laporan Tahunan Ruang Bersalin RSUD Datu Sanggul 
Rantau Tahun 2009) 
 

Dari tabel 4.1 di atas terlihat bahwa keadaan ruang bersalin 

di RSUD Datu Sanggul Rantau ada 4 ruangan yang terdiri dari 1 

ruang VK bersalin, 4 ruang perawatan (nifas) dan 1 orang 

Perinatologi. 
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Tabel 4.2  Sarana dan Prasarana Ruang Bersalin di RSUD Datu  
Sanggul Rantau Tahun 2009 

No Ruang Jumlah 

1. 
2. 
 

3. 
4. 
5. 
6. 
7.. 

Tempat tidur bayi 
Lemari obat-obatan, buku, dan alat 
pemeriksaan ibu dan bayi 
Meja instrumen 
Incubator 
O2 
Resusitator 
Foto Terapy 

10  buah 
- 
 
- 
- 

4  buah 
5  buah 
2  buah  

 
Jumlah 21 buah  

(Sumber : Laporan Tahunan Ruang Bersalin RSUD Datu Sanggul 
Rantau Tahun 2009) 
 

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa sarana dan prasarana di RSUD 

Datu Sanggul Rantau dilengkapi dengan 10 buah tempat tidur 

bayi, ada lemari obat-obatan, buku, dan alat pemeriksaan ibu dan 

bayi, terdapat meja instrumen, Incubator, 4 buah O2, 5 buah 

resusitator, 2 buah fototherapy. 

Tabel 4.3 Jumlah Tenaga Ruang Bersalin Di RSUD Datu Sanggul  
                Rantau Tahun 2009 
 

No Jenis Tenaga Jumlah 

1. 

2. 

3. 

Dokter spesialis anak 

Dokter spesialis kandungan dan kebidanan 

Staf paramedik/ bidan 

1 orang 

2 orang 

17 orang 

 
Jumlah 20 orang 

(Sumber : Laporan Tahunan Ruang Bersalin RSUD Datu Sanggul 
Rantau Tahun 2009) 
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Dari tabel 4.3 terlihat bahwa jumlah tenaga kesehatan di 

RSUD Datu Sanggul Rantau 1 orang Dokter anak, 2 orang Dokter 

spesialis kandungan dan kebidanan serta 17 orang staf paramedik 

atau bidan. 

 
4.1.2 Gambaran Khusus 

1. Pendidikan 

Berdasarkan sampel Sebanyak 272 orang ibu yang 

melahirkan, maka pendidikan ibu yang melahirkan di RSUD datu 

sanggul adalah seperti tersaji pada tabel berikut 

Tabel 4.4.  Pendidikan ibu hamil yang melahirkan di RSUD Datu 
Sanggul Rantau Tahun 2010 

 

Kelompok Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

< SMA/Sederajat (Rendah) 160 58,8 

SMA Sederajat (Tinggi) 112 41,2 

Jumlah 272 100,0 

(Sumber : Rekam Medik RSUD Datu Sanggul, 2010) 

Berdasarkan tabel 4.4. diketahui bahwa ibu hamil yang 

melahirkan di RSUD Datu Sanggul, sebanyak 160 orang (58,8%) 

termasuk dalam ibu yang mempunyai pendidikan yang rendah, 

sedangkan sebanyak 112 orang (41,2%) termasuk dalam 

kelompok ibu .yang mempunyai pendidikan tinggi. 
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2.  Paritas 

Berdasarkan sampel sebanyak 272 orang ibu yang 

melahirkan, maka paritas dari ibu yang melahirkan di RSUD Datu 

Sanggul adalah seperti tersaji pada tabel 4.5. berikut ini. 

Tabel 4.5  Paritas ibu yang melahirkan di RSUD Datu Sanggul 
Rantau Tahun 2010. 

 

Kelompok paritas Jumlah Persentase (%) 

1 - >3 (beresiko) 210 77,2 

2 – 3 (tidak beresiko) 62 22,8 

Jumlah 272 100,0 

(Sumber : Rekam Medik RSUD Datu Sanggul, 2010) 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas diketahui bahwa ibu hamil 

yang melahirkan di RSUD Datu Sanggul Rantau, sebanyak 210 

orang (77,2%) termasuk dalam paritas yang beresiko, sedangkan 

sebanyak 62 orang (22,8%) termasuk kedalam kelompok paritas 

yang tidak berisiko. 

3. Hubungan Pendidikan dengan berat badan lahir 

Tabel 4.6  Tabel hubungan pendidikan dengan berat badan lahir 
rendah 

 

                   BBLR 
   Pendidikan Ya Tidak  Total 

< SMA / Sederajat 
(Rendah) 

94 66 160 

 69,1% 48,5% 58,8% 

SMA Sederajat (Tinggi) 42 70 112 

 30,9% 51,5% 41,2% 

Total 136 136 272 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabel silang antara Pendidikan dan BBLR menunjukkan 

bahwa dari 136 kasus BBLR kebanyakan terjadi pada pendidikan 

rendah sebanyak 94 orang (69,1%), sedangkan sisanya terjadi 

pada pendidikan tinggi sebanyak 42 orang (30,9%). Kemudian 

dari 136 kontrol kebanyakan terjadi pada pendidikan tinggi 

sebanyak 70 orang (51,5%), sedangkan sisanya terjadi pada 

pendidikan rendah sebanyak 66 orang (48,5%). 

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji chi-

Square diperoleh nilai probabilitynya sebesar 0,001 

4.  Hubungan paritas dengan berat badan lahir 

Tabel 4.7  Tabel hubungan paritas dengan berat badan lahir 
rendah 

 

  BBLR 
Paritas Ya Tidak Total 

1 kali - > 3 kali 
(beresiko) 

124 86 210 

 91,2% 63,2% 78.0% 

2 - 3 kali  
(tidak beresiko) 

12 50 62 

 8,8% 36.8% 22.0% 

Total 136 136 272 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabel silang antara Paritas dan BBLR menunjukkan bahwa 

dari 136 kasus BBLR kebanyakan terjadi pada paritas beresiko 

sebanyak 124 orang (91,2%), sedangkan sisanya terjadi pada 

paritas tidak beresiko sebanyak 12 orang (8,8%). Kemudian dari 

136 kontrol kebanyakan terjadi pada paritas beresiko sebanyak 
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86 orang (63,2%), sedangkan sisanya terjadi pada paritas tidak 

beresiko sebanyak 50 orang (36,8%).   

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji chi-

Square diperoleh nilai probabilitynya sebesar 0,000. 

 
4.2. Pembahasan 

Pendidikan 

Hasil penelitian  pendidikan dari tabel 4.4 terdapat 272 ibu yang 

melahirkan di RSUD dtu sanggul, sebanyak 160 orang (58,8%) adalah ibu 

yang memiliki pendidikan  yang rendah. Penelitian ini sama dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Melly Astuti 2007 di RSUD ulin Banjarmasin, 

bahwa pendidikan ibu yang rendah mempengaruhi kelahiran berat badan                            

lahir rendah. 

Paritas 

Hasil penelitian dari tabel 4.5 bahwa paritas yang melahirkan di 

RSUD datu sanggul Rantau sebanyak 272 orang, 210 orang (77,2%) 

termasuk dalam paritas yang beresiko. Penelitian ini didukung oleh 

pendapat Prawiroharjo (2006) paritas 1 dan < 3 adalah paritas yang tidak 

aman untuk hamil dan bersalin. 

Hubungan pendidikan dengan berat badan lahir 

Hasil pengamatan terhadap hubungan antara pendidikan ibu 

dengan berat badan lahir disajikan pada tabel 4.6. Berdasarkan tabel 

tersebut diketahui bahwa dari 136 kasus BBLR kebanyakan terjadi pada 

pendidikan rendah sebanyak 94 orang (69,1%), sedangkan sisanya terjadi 
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pada pendidikan tinggi sebanyak 42 orang (30,9%). Kemudian dari 136 

kontrol kebanyakan terjadi pada pendidikan tinggi sebanyak 70 orang 

(51,5%), sedangkan sisanya terjadi pada pendidikan rendah sebanyak 66 

orang (48,5%).  

Dari uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square menunjukkan 

ada hubungan yang bermakna antara pendidikan ibu bersalin dengan 

kelahiran BBLR di mana nilai p Value 0,001 lebih kecil dari α = 0,05. 

Besarnya odd ratio untuk pendidikan rendah sebesar 2.374 dengan risk 

estimasi antara 1.446-3.896. Untuk kelompok kelahiran dengan BBLR 

1.567 dengan risk estimasi 1.193-2.057. Untuk kelompok kelahiran yang 

tidak BBLR ,660 dengan risk estimasi ,522-,834. Disini berarti ibu yang 

pendidikannya rendah memiliki resiko mengalami kelahiran BBLR 2 kali 

lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang pendidikannya tinggi. Hasil 

penelitian ini didukung dengan teori (Rahayu 2008) bahwa pendidikan 

lebih tinggi dapat mencegah kelahiran bayi dengan berat badan lahir 

rendah. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Melly Astuti 2007 di RSUD Ulin Banjarmasin bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara pendidikan ibu dengan kejadian BBLR,hal ini 

disebabkan pendidikan ibu yang rendah. 

Hubungan paritas dengan berat badan lahir 

Hasil pengamatan terhadap hubungan antara paritas ibu 

melahirkan dengan berat badan lahir disajikan pada tabel 4.8. 

Berdasarkan  tabel tersebut diketahui bahwa dari 136 kasus BBLR 
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kebanyakan terjadi pada paritas beresiko sebanyak 124 orang (91,2%), 

sedangkan sisanya terjadi pada paritas tidak beresiko sebanyak 12 orang 

(8,8%). Kemudian dari 136 kontrol kebanyakan terjadi pada paritas 

beresiko sebanyak 86 orang (63,2%), sedangkan sisanya terjadi pada 

paritas tidak beresiko sebanyak 50 orang (36,8%). 

Dari uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square menunjukkan 

ada hubungan yang bermakna antara paritas ibu bersalin dengan 

kelahiran BBLR di mana nilai p Value 0,000 lebih kecil dari α = 0,05. 

Besarnya odd ratio untuk kelompok paritas beresiko terhadap kelahiran 

BBLR sebesar 6.008 dengan risk estimasi antara 3.021-11.947. Untuk 

kelompok kelahiran dengan BBLR 3.021 dengan risk estimasi 1.813-

5.134. Untuk kelompok kelahiran yang tidak BBLR ,508 dengan risk 

estimasi ,414-,622. Hal ini menunjukkan bahwa ibu dengan paritas 

beresiko memiliki resiko 6 kali lebih banyak dibandingkan dengan paritas 

yang tidak beresiko. Hasil penelitian ini didukung oleh Prawiroharjo 

(2006), paritas 1 dan < 3 adalah paritas yang tidak aman untuk hamil dan 

bersalin. Serta didukung lagi pendapat dari Manuaba (2000) ibu dengan 

paritas 1 dan < 3 (beresiko) lebih sering melahirkan BBLR, Hal tersebut 

dimungkinkan alat-alat Reproduksi yang sudah menurun, dan sel-sel otot 

yang mulai melemah sehingga ibu dengan paritas beresiko cenderung 

melahirkan BBLR. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan antara hubungan 

pendidikan dan paritas ibu dengan terjadinya BBLR di RSUD Datu 

Sanggul Rantau tahun 2010. Setelah itu dilakukan tabulasi dan uji 

statistik dapat disimpulkan : 

1. Pendidikan ibu terbanyak yang melahirkan BBLR di RSUD Datu 

Sanggul Rantau tahun 2010 adalah pendidikan < SMA / Sederajat 

sebanyak 94 orang (69.1%). 

2. Paritas ibu terbanyak yang melahirkan BBLR di RSUD Datu 

Sanggul Rantau tahun 2010 pada kisaran 1 - >3 adalah 124 orang 

(91,1%). 

3. Terdapat hubungan yang bermakna antara pendidikan ibu dengan 

kelahiran BBLR dengan kemungkinan bahwa kelompok pendidikan          

rendah beresiko 2 kali dibandingkan pendidikan yang tinggi. 

4. Terdapat hubungan yang bermakna antara paritas ibu dengan 

kelahiran BBLR dengan kemungkinan bahwa kelompok paritas          

1 - >3 yang beresiko 6 kali dibandingkan paritas yang tidak 

beresiko. 
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5.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat menyarankan 

beberapa hal antara lain :  

5.2.1 Bagi bidan ataupun tenaga kesehatan : 

1. Menganjurkan kepada semua ibu hamil normal maupun 

beresiko untuk memeriksakan kehamilannya secara teratur 

minimal 4 (empat) kali selama kehamilan. 

2. Ibu hamil yang diduga beresiko terutama faktor resiko yang 

mengarah melahirkan BBLR harus dideteksi dini, dilaporkan, 

dipantau, dan dirujuk pada institusi pelayanan kesehatan yang 

lebih mampu. 

3. Perlunya pemantapan KIE (komunikasi informasi edukasi) pada 

ibu hamil antara lain penyuluhan kesehatan tentang 

pertumbuhan dan perkembangan janin dan rahim, tanda-tanda 

bahaya selama kehamilan dan perawatan dari selama kehamilan 

agar mereka dapat menjaga kesehatan janin dan dirinya sendiri 

dengan baik, serta mempersiapkan kelahiran. 

4. Salah satu upaya menurunkan resiko BBLR maka dapat 

dilakukan melalui penapisan (screening) dengan menggunakan 

selain umur dan paritas ibu seperti tingkat pendidikan dan 

pengetahuan, jarak kelahiran, riwayat kehamilan, ibu hamil 

dengan KEK (kekurangan energi kronis), dan ibu hamil dengan 

anemia. 
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5.2.2 Bagi pasangan usia subur 

Hendaknya dapat merencanakan persalinan dan memperhatikan 

jumlah anak yang ada. 

 

 



48 

 

 

DAFTAR  PUSTAKA 

 
Arikunto, (2008). Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: Rineka Cipta 
 
Departemen Kesehatan  Republik Indonesia. 1992. Tetanus Neonatorum 

dan Bayi Berat Lahir Rendah. Depkes RI, Jakarta 
 
Departemen Kesehatan  Republik Indonesia. 2008. Tetanus Neonatorum 

dan Bayi Berat Lahir Rendah. Depkes RI, Jakarta 
 
Departemen Kesehatan  Republik Indonesia. 2008, Angka kematian Ibu 

dan Bayi. html. Diakses tanggal 10 agustus 2010 
 
Dinas Kesehatan dan Kalimantan Selatan,2008 Bidang Kesehatan Ibu 

dan Anak:Banjarmasin. 
 
Hidayat, Alimul ( 2010). Metode Penelitian Kebidanan dan Tekhnik 

Analisis Data.Jakarta:Salemba Medic (7) 
 
Kosim, Sholeh M. 2001. Buku Panduan Manajemen Masalah Bayi Baru 

Lahir Untuk Dokter, Bidan dan Perawat di Rumah Sakit. Depkes RI. 
 
Machfoedz. (2005). Teknik Membuat Alat Ukur Penelitian Bidang 

Kesehatan Keperawatan dan Kebidanan Yogyakarta 
 
Manuaba, Ida Bagus. 1998. Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan KB 

untuk Bidan, ECG. Jakarta. 
 
Melly Astuti 2007. KTI Hubungan Pendidikan dan Paritas Terhadap 

Kejadian BBLR. Banjarmasin 
 
Mochtar, Rustam. 1998. Sinopsis Obstetri. Jakarta.EGC. 
 
Notoadmodjo, S. 1993. Pendidikan dan Ilmu Perilaku Kesehatan. Andi 

Offset. Yogyakarta. 
 
Prawiraharjo, Sarwono. 2006. Ilmu Kebidanan. Yayasan Bina Pustaka. 

Jakarta 
 
Rahayu, Sri 2008. KTI Hubungan Pendidikan dan Paritas Terhadap 

Kejadian BBLR. Banjarmasin 
 
Record Medical, 2010. RSUD Datu Sanggul Rantau. 
 



49 

 

 

Rusepno, Hasan, dkk. 2002. Ilmu Kesehatan Anak. FKUI, Jakarta. 
 
Saifudin A.B.2002. Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta. 
 
Sarimawar, Djaja, 2003 Penyakit Penyebab Kematian BBL dan Sistem 

Pelayanan Kesehatan yang berkaitan di Indonesia : 
sarimd@litbang.depkes.go.id, diakses tanggal 24 April 2006. 

 
Sitohang, Nur Asnah, 2004. Asuhan Keperawatan pada BBLR; 

http://library.usu.ac.id/modules.php?. diakses tanggal 8 Mei 2006. 
 
Surasmi, Asrining. 2003. Perawatan Bayi Resiko Tinggi. EGC, Jakarta. 
 
Yulkardi, 2002. Pemberdayaan Polindes, UGM dan Ford Foundation, 

Yogyakarta. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI RUANG BERSALIN 

RSUD DATU SANGGUL RANTAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur 
Noorifansyah, SKM 

Kepala SMF 
Dr. Hardyan Sauqi,SpOG 

 

Kepala Ruangan Nifas 
Hj. Lies R .Am.keb 

 

Kepala Ruangan VK 
Rohana Arman,Am.Keb 

 

Kepala Ruangan 
Perinatologi 
Dwi Hastuti 

 

Administrasi 
1. St. Aisah (Umum) 
2. Sri Lanjari (Kepegawaian) 

3. Sadirah Hanim (Bendahara) 

 

Bagian Logistik 
Ainum Musrifah Am.Keb 
 

Bagian Kebersihan 
Endang S 

 

Bagian 

Pelayanan 

Bagian Askeb 

Masliana AmKeb 


