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ABSTRAK  

Latar belakang : Evaluasi maturitas otak neonatus merupakan hal yang penting dilakukan untuk 

menentukan outcome pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia selanjutnya, karena 

apabila ditemukan neurodevelopmental delay, seorang klinisi dapat mengambil langkah langkah 

yang tepat secara dini untuk melakukan koreksi keterlambatan maturitas otak neonatus 

tersebut.Ultrasonografi merupakan modalitas pilihan di daerah dengan fasilitas imaging yang 

terbatas 

Tujuan : Mengetahui korelasi maturitas otak neonatus yang dinilai dari ultrasonografi kepala 

dengan usia gestasional kelahiran berdasarkan Ballard Score 

Metode : Desain penelitian ini adalah studi analitik observasional. Metode pengambilan sampel 

secara konsekutif terhadap neonatus di RSUD Bima periode Februari –April 2017, dilakukan  

ultrasonografi kepala untuk menentukan maturitas otaknya ( evaluasi cingulate sulcus, sulcus 

lateralis, sulcus calcarine, inferior temporal sulcus dianalisa dengan tabel skor maturitas otak) , 

ditentukan pula usia gestasional kelahirannya berdasarkan Ballard Score. Hasil yang diperoleh 

dilakukan uji korelasi menggunakan Pearson dan Spearman Analysis. 

Hasil : Dari 115 sampel penelitian, 81% dengan skor maturitas otak diatas 10, usia gestasional 

kelahiran berdasarkan Ballard Score lebih banyak diatas 37 minggu ( 91% ). Terdapat korelasi 

yang bermakna maturitas otak neonatus yang dinilai dari  ultrasonografi kepala dengan usia 

gestasional kelahiran berdasarkan Ballard Score dengan kekuatan hubungan lebih kuat pada 

neonatus prematur ( r = 0,648, p<0,002) dibandingkan matur ( r = 0,263, p < 0,009 ) 

Kesimpulan : Terdapat korelasi yang bermakna maturitas otak neonatus yang dinilai dari  

ultrasonografi kepala dengan usia gestasional kelahiran berdasarkan Ballard Score dengan 

kekuatan hubungan lebih kuat pada neonatus premature dibandingkan matur 
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