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ABSTRAK

PERBEDAAN GANGGUAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
ANAK DENGAN RIWAYAT KELAHIRAN PREMATUR DAN ATERM

PADA USIA 2-3 TAHUN

Innas Tiara Ardhiani, Ahmad Suryawan, Martono Tri Utomo

Latar belakang: Kasus kelahiran prematur masih menjadi masalah di negara
berkembang. Data WHO pada tahun 2013 menunjukkan tingkat kelahiran
prematur di Indonesia pada 2010 adalah 15,5% dari total kelahiran. Prevalensi
kelahiran prematur di Kabupaten Probolinggo cenderung meningkat dari tahun
2011 hingga 2013. Bayi prematur memiliki risiko lebih besar mengalami
penurunan tingkat pertumbuhan fisik, keterlambatan perkembangan bahasa,
keseimbangan motorik, dan koordinasi. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak dengan
riwayat kelahiran prematur dan aterm.

Bahan dan Cara: Data yang digunakan adalah data primer melalui pengisian
kuesioner dan wawancara kepada subyek. Penelitian ini adalah analitik
observasional dengan desain kohort retrospektif. Populasi adalah semua anak
berusia 2-3 tahun di Kabupaten Probolinggo. Pengambilan sampel diperoleh
dengan menggunakan purposive sampling dan diperoleh 100 anak yang dibagi
menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah 50 anak yang lahir saat lahir.
Kelompok kedua adalah 50 anak yang lahir prematur.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan
pada pertumbuhan anak antara anak prematur dan anak prematur (p> 0,05).
Analisis risiko relatif (RR) menunjukkan bahwa nilainya tidak cukup signifikan.
Namun, ada perbedaan yang signifikan pada perkembangan anak antara aterm dan
anak yang lahir prematur (p <0,05). Analisis risiko relatif (RR) menunjukkan
bahwa nilainya cukup signifikan. Perkembangan anak-anak dipengaruhi oleh jenis
kelahiran (RR = 1.647)

Kesimpulan: Perkembangan pertumbuhan anak usia 2-3 tahun sangat penting,
terutama anak-anak dengan riwayat kelahiran prematur yang memiliki risiko
kelainan perkembangan. Orang tua harus memberikan perhatian lebih dalam
memberikan stimulasi perkembangan yang tepat sesuai dengan usia anak.

Kata kunci: pertumbuhan dan perkembangan, kelahiran prematur, keterlambatan
perkembangan
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