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Pendahuluan 
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 dibandingkan 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, 
prevalensi BBLR di Indonesia saat ini 
diperkirakan 7-14% yaitu sekitar 459.200-
900.000 bayi (1). 

Upaya untuk meningkatkan kualitas 
manusia seyogyanya harus dimulai sedini 
mungkin sejak janin dalam kandungan dan 
sangat tergantung kepada kesejahteraan ibu 
termasuk keselamatan dan kesehatan 
reproduksinya. Masa kehamilan merupakan 

periode yang sangat penting bagi 
pembentukan kualitas sumber daya manusia 
dimasa yang akan datang, karena tumbuh 
kembang anak akan sangat ditentukan oleh 
kondisi pada saat janin dalam kandungan. 
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 (2,3). 

Kematian neonatal, digolongkan 
menjadi 2 yaitu kematian neonatal (0-28 
hari) dan kematian postnatal (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 (4). 
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Abstract 
One of the indicators to determine the degree of public health is the Infant Mortality Rate 
(IMR). Infant Mortality Rate in Indonesia is still relatively high, which recorded 31 per 1000 
live births, it is relatively high when compared with countries in the ASEAN and the most 
infant deaths are due to perinatal disorders. From all around 2-27% perinatal mortality is due 
to LBW. Meanwhile, the prevalence of LBW in Indonesia is estimated at 7-14% which is 
about 459.200-900.000 baby. Purpose of the research was to analysing the correlation of 
education and mother’s parity with the birth of LBW in RSUD Datu Sanggul Rantau in 2010. 
This research is a cross sectional study using collected at the same time with the check list. 
The statistical test used chi-square test. Samples had been taken using the technique of 
random sampling from population of 850 mothers who gave birth. Data were analyzed with 
univariate analysis of the frequency distribution of independent and dependent variables, and 
bivariate analysis using chi-square test with significance level 0.05. The results showed there 
is a significant correlation between education and parity on the occurrence of LBW. For the 
health workers to give information about the occurrence of low birth weight, so it can lessen 
the occurrence of LBW. 
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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. Menurut Mecorwick dalam 
Rahmawati, secara internasional, BBLR 
masih dipandang sebagai masalah 
kesehatan yang cukup menonjol karena 
mempunyai risiko yang cukup tinggi untuk 
mengalami kematian pada masa neonatal 
sebesar 40 kali dibandingkan dengan bayi 
lahir dengan berat normal (4,5). 

Kejadian berat lahir rendah dapat 
ditanggulangi dengan cara yang lebih efisien 
yaitu dengan pencegahan apabila diketahui 
fakktor-faktor yang berhubungan dengan 
berat bayi lahir rendah. Berat badan lahir 
rendah juga dianggap sebagai indikator 
penting dari perawatan kesehatan 
kehamilan dan sebagai kriteria untuk 
menentukan kesehatan bayi yang baru lahir 
dalam sebuah komunitas tertentu. Oleh 
karena itu, tampaknya perlu untuk 
mengidentifikasi, memanipulasi atau 
mengontrol faktor-faktor berisiko yang 
berhubungan dengan berat badan lahir 
rendah untuk mencegah hal itu (3,6). 

Faktor-faktor risiko yang berhubungan 
dengan kejadian bayi lahir berat badan 
rendah meliputi umur, paritas, jarak 
kelahiran, umur kehamilan, status gizi, 
status ekonomi sosial, dan pelayanan 
perawatan kehamilan (7). Menurut Syaifudin 
(8), terdapat keterkaitan antara pendidikan 
ibu bersalin dengan berat bayi lahir. Tingkat 
pendidikan mempunyai hubungan yang 
eksponensial dengan tingkat kesehatan. 
Pendidikan dapat meningkatkan 
kematangan intelektual seseorang. 
Kematangan intelektual ini berpengaruh 
pada wawasan, cara berfikir, baik dalam 
cara pengambilan keputusan maupun dalam 
pembuatan kebijakan. Semakin tinggi 
pendidikan formal akan semakin baik 
pengetahuan tentang kesehatan (9). 

Selain pendidikan, paritas juga 
merupakan faktor yang berhubungan 
dengan kejadian BBLR. Paritas adalah 
jumlah kehamilan yang diakhiri dengan 

kelahiran janin yang memenuhi syarat untuk 
melangsungkan kehidupan 28 minggu atau 
1000 gram. Paritas yang tinggi akan 
berdampak pada timbulnya berbagai 
masalah kesehatan baik bagi ibu maupun 
bayi yang dilahirkan. Salah satu dampak 
kesehatan yang mungkin timbul dari paritas 
yang tinggi adalah berhubungan dengan 
kejadian BBLR (2). 

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 (10). 

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.” 
 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan 
metode penelitian analitik. Teknik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah case 
control. 

Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh ibu yang melahirkan dari bulan 
Januari sampai November 2010 di RSUD 
Datu Sanggul Rantau adalah 850 orang. 

Sampel pada penelitian ini 136 orang 
sebagai case atau ibu yang melahirkan 
BBLR dan 136 orang sebagai control atau 
ibu yang melahirkan tapi tidak BBLR. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan data sekunder 
diambil dari catatan medical record  atau 
register Rumah Sakit Umum Daerah Datu 
Sanggul Rantau tahun 2010 dan digunakan 
check list sebagai panduan mengambil data 
dari “Medical Record” maupun register 
persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah 
Datu Sanggul Rantau Tahun 2010. 

Teknik pengolahan data masing-
masing variabel secara manual dan 
komputerisasi. Untuk mengetahui hubungan 
antara variabel bebas dan variabel terikat 
dengan analisis univariat dan analisis 
bivariat. Uji statistik dengan menggunakan 
uji chi-square, ntuk mencari atau melihat 
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hubungan pendidikan dan paritas ibu 
dengan terjadinya BBLR. 

 
Hasil Penelitian 
1. Hubungan antara Pendidikan dengan 
Berat Bayi Lahir Rendah 

Hubungan antara pendidikan dengan 
berat bayi lahir rendah dapat dilihat pada 
tabel 1 berikut : 
 
Tabel 1. Hubungan antara Pendidikan 

dengan Berat Bayi Lahir Rendah 

 
Tabel silang antara Pendidikan dan 

BBLR menunjukkan bahwa dari 136 kasus 
BBLR sebagian besar terjadi pada ibu 
dengan pendidikan rendah, yaitu sebanyak 
94 orang (69,1%), sedangkan sisanya terjadi 
pada ibu dengan pendidikan tinggi sebanyak 
42 orang (30,9%). Kemudian dari 136 
kontrol (ibu yang melahirkan tetapi tidak 
BBLR), terlihat bahwa ibu dengan tingkat 
pendidikan tinggi jumlahnya lebih banyak 
dibandingkan dengan ibu yang tingkat 
pendidikannya rendah, dengan persentase 
masing-masing sebesar 51.5% dan 48.5%. 
Berdasarkan hasil pengujian dengan 
menggunakan uji chi-square diperoleh nilai 
probability sebesar 0,001. 

 
2. Hubungan antara Paritas dengan Berat 
Bayi Lahir Rendah 

Hubungan antara paritas dengan berat 
bayi lahir rendah dapat dilihat pada tabel 2 
berikut : 

 
Tabel 2. Hubungan antara Paritas dengan 

Berat Bayi Lahir Rendah 

 

Tabel silang antara Paritas dan BBLR 
menunjukkan bahwa dari 136 kasus, 
kejadian BBLR banyak terjadi pada paritas 
berisiko yaitu sebanyak 124 orang (91,2%), 
sedangkan sisanya terjadi pada paritas tidak 
beresiko sebanyak 12 orang (8,8%). 
Kemudian dari 136 kontrol 86 orang (63,2%) 
tergolong paritas berisiko, sedangkan 
sisanya tergolong paritas tidak beresiko 
sebanyak 50 orang (36,8%). 

Berdasarkan hasil pengujian dengan 
menggunakan uji chi-square diperoleh nilai p 
= 0,000. 

 
Pembahasan 
1. Hubungan antara Pendidikan dengan 
Berat Bayi Lahir Rendah 

Hasil pengamatan terhadap hubungan 
antara pendidikan ibu dengan berat badan 
lahir disajikan pada tabel 1. Berdasarkan 
tabel tersebut diketahui 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 (ibu 
yang melahirkan tetapi tidak BBLR), terlihat 
bahwa ibu dengan tingkat pendidikan tinggi 
jumlahnya lebih banyak dibandingkan 
dengan ibu yang tingkat pendidikannya 
rendah, dengan persentase masing-masing 
sebesar 51.5% dan 48.5%. 

Dari uji statistik dengan menggunakan 
uji chi-square menunjukkan ada hubungan 
yang bermakna antara pendidikan ibu 
bersalin dengan kelahiran BBLR dimana 
nilai p = 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 antara 
522-834. Disini berarti ibu yang 
pendidikannya rendah memiliki resiko 
mengalami kelahiran BBLR 2 kali lebih 
banyak dibandingkan dengan ibu yang 
pendidikannya tinggi. Pendidikan ibu 
menjadi salah satu faktor yang mempunyai 
arti penting terhadap kejadian BBLR karena 
pendidikan ibu yang memadai akan lebih 
mudah untuk menerima informasi yang 
diterima, serta lebih mudah pula untuk 
mempengaruhi persepsi ibu dalam menilai 
segala hal yang perlu dilakukan sehubungan 

        BBLR Ya Tidak Total 

Pendidikan n % n % n % 

< SMA/ 
Sederajat 
(rendah) 

94 69,1 66 48,5 160 58,8 

SMA/ 
Sederajat 
(tinggi) 

42 30,9 70 51,5 112 41,2 

Total 136 100 136 100 272 100 

      BBLR Ya Tidak Total 

Paritas n % n % n % 

1 & >3 kali 
(beresiko) 

94 69,1 66 48,5 160 58,8 

2 – 3 kali 
(tdk 
beresiko) 

42 30,9 70 51,5 112 41,2 

Total 136 100 136 100 272 100 
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dengan pengaturan pola kehamilannya 
hingga lahirnya janin yang dikandung (5). 

Hasil penelitian ini didukung dengan 
penelitian Rahayu (2008) yang menunjukkan 
bahwa pendidikan lebih tinggi dapat 
mencegah kelahiran bayi dengan berat 
badan lahir rendah. Hasil penelitian ini sama 
dengan hasil penelitian yang dilakukan 
Astuti (2007) di RSUD Ulin Banjarmasin 
bahwa terdapat hubungan yang bermakna 
antara pendidikan ibu dengan kejadian 
BBLR, hal ini disebabkan pendidikan ibu 
yang rendah (11,12). 

 
2. Hubungan antara Paritas dengan Berat 
Bayi Lahir Rendah 

Secara reproduktif paritas menjadi 
salah satu aspek yang dapat meningkatkan 
risiko terjadinya berbagai permasalahan 
berkaitan dengan kesehatan reproduksi, 
termasuk kelahiran bayi dengan berat bayi 
lahir rendah (5). 

Hasil pengamatan terhadap hubungan 
antara paritas ibu melahirkan dengan berat 
badan lahir disajikan pada tabel 2. 
Berdasarkan tabel tersebut diketahui 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 86 orang 
(63,2%) tergolong paritas berisiko, 
sedangkan sisanya tergolong 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 dimana nilai p = 
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 (13), 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. Sri Gunartin dalam 
Rahmawati (5) juga menyatakan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan antara 
paritas dengan kejadian BBLR. Secara teori 
bahwa dengan paritas yang tinggi atau telah 
mengalami kehamilan yang berulang-ulang 
beresiko tinggi untuk melahirkan BBLR, 
karena kehamilan tersebut menimbulkan 
kerusakan pada pembuluh darah dinding 
uterus yang dapat mempengaruhi sirkulasi 
nutrisi ke janin. 

Beberapa penelitian menyimpulkan 
bahwa untuk menerima ide yang baru oleh 
masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat 
pendidikan. Tingginya pendidikan 
masyarakat menjadi penunjang dalam 
mempermudah untuk mencerna informasi 
yang diterima untuk dapat dimengerti 
termasuk untuk menyebarluaskan program 
penurunan angka kematian bayi dengan 
menekan angka kejadian BBLR (5). 

 
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 bahwa terdapat 
hubungan yang bermakna antara pendidikan 
ibu dengan kelahiran BBLR dengan 
kemungkinan bahwa kelompok pendidikan 
rendah beresiko 2 kali dibandingkan 
pendidikan yang tinggi dan 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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