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ABSTRAK 

 

Latar belakang : Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator yang lazim 

digunakan unruk menentukan derajat kesehatan masyarakat baiionalk pada 

tatanan propinsi maupun nasional. Presentase BBLR  tertinggi  terdapat Propinsi 

Sulawesi tengah sebesar 16,8% .hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya 

paritas dan usia ibu serta faktor –faktor yang lain. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan pengetahuan, paritas dan usia ibu dengan kejadian 

BBLr di RSUd Mokopido Tolitoli 

Metode Penelitian : metode yang digunakan adalah analitik Observasional 

dengan pendekatan cros sectional. .Populasi penelitian adalah seluruh ibu bersalin 

yang ada di RSUD Mokopido Tolitoli sebanyaka 102 ibu bersalin .pengambilan 

sampel dilakukan dengan proportionate stratified random sampling sebanyak 50 

responden.data dikumpulkan dengan menggunakan instrumenpenelitian beurpa  

kusioner .Tekhnik analisa data Univariat dengan menggunakan Distribusi 

frekuensi dan analisa data bivariat dengan menggunakan uji Statistik Korelasi Chi 

Square. 

Hasil penelitian:  hasil penelitian menunjukkan bahwa 46% responden memiliki 

pengetahuan cukup, ,29% pengetahuan baik dan 26 % responden berpengetahuan 

kurang. Pada uji statistik chi square didapatkan p > 0,05 hal ini berarti Ho 

diterima dapat t diartikan tidak ada hubungan pengetahun dengan kejadian BBLR. 

Sementara dari hasil uji statistik paritas dan usia ibu  didapatkan p<0,05 berarti 

Ho ditolak ini berarti ada hubungan antara paritas  dan usia ibu dengan kejadian 

BBLR. 

Kesimpulan :Penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan antara pengetahuan 

ibu dengan kejadian BBLR, sementara paritas dan usia ibu terdapat hubungan 

yang bermakna dengan kejadian BBLR di RSUD Mokopido Tolitoli tahun 2016. 
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