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ABSTRAK

Latar Belakang :

Data di Rumah Sakit Umum Tangerang tahun 2014 dari 1954

kelahiran bayi yang lahir dengan berat badan < 2500 gram sebanyak 53%, berat
badan lahir antara 2500-4000 gram sebanyak 46% dan yang lebih dari 4000 gram
sebanyak 1%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir separuh dari kelahiran adalah bayi
dengan berat badan lahir rendah, dan angka kematian yang disebabkan BBLR
mencapai 73,2%. Sedangkan bila dilihat dari 10 besar kasus yang ada di ruang
perinatologi pada tahun 2014 menunjukkan dari 100 kasus rujukan 5,1% merupakan
kasus BBLR dan angka kematiannya mencapai 28%.
Tujuan :

Untuk mengidentifikasi Pengaruh Perawatan Metode Kanguru dengan

Inkubator terhadap Berat Badan Bayi Baru Lahir Rendah (BBLR) yang terpasang
Alat Medis di Ruang Perina A dan NICU Rumah Sakit Umum

Kabupaten

Tangerang.
Metode : Jenis penelitian yang digunakan dalam menggunakan sebelum dan sesudah
atau pre dan post dilakukan intervensi metode kanguru dan studi yang digunakan
yaitu quasi ekperimental design, pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah
perlakuan pada kedua kelompok sampel. Bayi dengan berat badan lahir rendah yang
terpasang Alat Medis, sebelum mendapatkan perlakuan dengan metode kanguru,
kemudian diukur berat badannya. Bayi dengan berat badan lahir rendah yang
terpasang Alat Medis, sesudah mendapatkan perlakuan metode kanguru, kemudian
diukur berat badannya. Pengukuran berat badan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali
yaitu sebelum perlakuan, setelah 5 (lima) hari dan setelah 10 (sepuluh) hari
perlakuan.

Hasil : Ada pengaruh perawatan metode kanguru dengan inkubator terhadap Berat
Badan Bayi Baru Lahir Rendah (BBLR) yang terpasang alat medis di Ruang Perina
A dan NICU Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.
Kesimpulan : Rata-rata usia ibu dengan bayi BBLR terpasang alat medis adalah 29
tahun, persentase paritas ibu lebih dari separuhnya paritasnya < 3 anak sebanyak 3
responden (60.0%), persentase sebagian besar berpendidikan ibu SMP sebanyak 3
responden (60.0%), rata-rata BB Lahir bayi BBLR terpasang alat medis adalah 1860
gram dan rata-rata berat badan bayi sebelum perawatan metode kanguru adalah
1641.0 dengan standar deviasi 541.126 dan standar error 241.999. Rata-rata berat
badan bayi sesudah perawatan metode kanguru adalah 1496.00 dengan standar
deviasi 406.485 dan standar error 181.786. Hasil uji statistik diperoleh nilai p =
0.000 (p < 0.05) yang artinya ada perbedaan yang signifikan antara berat badan bayi
pada sebelum (pengukuran 1) dilakukan perawatan metode kanguru dengan sesudah
(pengukuran 2) dilakukan perawatan metode kanguru.
Saran : Diharapkan perawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
meningkatkan kualitas pelayanan khususnya pada bayi dengan berat bayi lahir
rendah dengan menerapkan perawatan metode kanguru bukan hanya pada bayi yang
tidak terpasang alat medis tetapi juga diterapkan pada bayi yang terpasang alat
medis.
Kata Kunci : Perawatan Metode Kanguru, Berat Badan Bayi Baru Lahir Rendah
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diantara kedua payudara ibu Sehingga

masa gestasi. Berat lahir adalah berat

terjadi kontak langsung kulit ibu

bayi yang ditimbang dalam 1 (satu)

dengan kulit bayi (Arora, 2008).
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Sakit Umum Kabupaten Tangerang
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Intervesi Perawatan Metode Kanguru

METODE
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menggunakan sebelum dan sesudah

bayi lahir rendah.
Kriteria Inklusi : Kriteria inklusi

atau pre dan post dilakukan intervensi
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termuda 24 tahun dan usia tertua 37
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diyakini bahwa rata-rata usia ibu

perawatan metode kanguru adalah

adalah diantara 23.03 sampai dengan

1641

35.37 tahun.

541.13 dan standar error 241.9.

dengan

standar

deviasi

Persentase paritas ibu lebih dari
separuhnya paritasnya
sebanyak

3

(60.0%).sebagian
responden

baik

< 3 anak
responden

besar

lingkungan
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0.000 (p < 0.05) yang artinya ada
perbedaan

yang signifikan antara

Hasil uji statistik diperoleh nilai p =

berat badan bayi
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Usia ibu dengan berat badan bayi baru

b. Pengaruh Berat Badan Bayi

lahir rendah yang terpasang alat medis
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(60.0%).

tidur lebih lama. Pada keadaan

mempengaruhi

demikian konsumsi oksigen dan

seseorang termasuk perilaku seseorang

kalori berada pada tingkat paling
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