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Abstract 
 

Background : The birth rate in adolescents is still very high in Indonesia, which is 48 of 

1000 women in 2010. More than 10% of young women are pregnant and give birth to 

their first child at 15 to 19 years of age. Pregnancy in adolescence and becoming a 

parent at an early age has a meaningful relationship with medical and psychosocial risks, 

both in the mother and the baby. Lack of knowledge about sex and household life, there is 

a trend of married early age nowadays, as well as the existence of customs that feel 

ashamed to marry in the old age (old virgins) cause increased marriage and early 

childhood pregnancy. 

Objective : This research aims to know the relationship of early childhood pregnancy 

with the weight of babies born in Public health center Temindung Samarinda. 

Methods : The design of this research is an analytical observational case control with 

retrospective approach. The population of the case is the mother who gave birth at the 

age risk of < 20 years and the control of mothers who give birth age is not at risk 20-35 

years. The sampling technique systematic sampling as much as 44 people. How to collect 

data using medical record data, observational sheets, and live interviews. Data is 

processed with univariate and bivariate analysis using Chi Square test. 

Results : The results of this study show that there is no meaningful link between early 

childhood pregnancy and the weight of the baby birth where the value of p value = 

1.000 > 0.05 and value OR = 1.244. 

Conclusion : Early childhood pregnancy is a risk factor in the weight of babies born in 

Public health center Temindung Samarinda. 
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Intisari 

 
Latar belakang : Angka kelahiran pada remaja masih sangat tinggi di Indonesia, yaitu 

48 per 1000 perempuan pada tahun 2010. Kurang lebih ada 10% remaja putri  yang hamil 

dan melahirkan anak pertamanya di usia 15 sampai 19 tahun. Kehamilan pada usia remaja 

dan menjadi orang tua di usia dini memiliki hubungan yang bermakna dengan risiko 

medis dan psikososial,baik pada ibu ataupun bayinya. Minimnya pengetahuan mengenai 

seks dan kehidupan rumah tangga, adanya trend menikah usia dini pada masa sekarang, 

serta adanya adat istiadat yang merasa malu menikah diusia tua  (perawan  tua) 

menyebabkan meningkatnya pernikahan dan kehamilan diusia dini. 

Tujuan penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kehamilan usia 

dini dengan berat bayi lahir di Puskesmas Temindung Samarinda. 

Desain penelitian : Desain penelitian ini adalah Observasional analitik yaitu case 

control dengan pedekatan retrospektif. Populasi kasus yaitu ibu yang melahirkan diusia 

beresiko <20 tahun dan kontrol yaitu ibu yang melahirkan diusia tidak beresiko 20-35 

tahun. Teknik pengambilan sampel systematic sampling sebanyak 44 orang. Cara 

pengumpulan data menggunakan data rekam medik, lembar observasional, dan 

wawancara langsung. Data diolah dengan analisa univariat dan bivariat menggunakan uji 

chi square. 

Hasil penelitian  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang 

berarti antara kehamilan usia dini dengan berat bayi lahir dimana nilai p value = 1,000 > 

0,05 dan nilai OR = 1,244.  

Kesimpulan penelitian : Kehamilan usia dini merupakan faktor risiko pada berat bayi 

lahir di Puskesmas Temindung Samarinda. 

 

Kata Kunci : Kehamilan Usia Dini, Berat Bayi Lahir 
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PENDAHULUAN 

Kehamilan usia dini merupakan 

kehamilan yang terjadi pada wanita 

usia dini atau remaja yaitu 14-19 

tahun dimana akibat dari perilaku 

seksual yang dilakukan setelah 

menikah ataupun pranikah 

(Pudjiastuti,2011). Jumlah kematian 

bayi 30% lebih besar terjadi pada 

bayi yang dilahirkan oleh remaja 

yang usianya kurang dari 20 tahun 

(Yulifah,2009).  

Kehamilan pada usia remaja dan 

menjadi orang tua di usia dini 

memiliki hubungan yang bermakna 

dengan risiko medis dan psikososial, 

baik pada ibu ataupun bayinya. 

Minimnya pengetahuan mengenai 

seks dan kehidupan rumah tangga, 

adanya trend menikah usia dini pada 

masa sekarang, serta adanya adat 

istiadat yang merasa malu menikah 

diusia tua  (perawan  tua) 

menyebabkan meningkatnya 

pernikahan dan kehamilan diusia 

dini. 

Berdasarkan data dari United 

Nations Children’s Fund (UNICEF) 

1 dari 4 anak perempuan menikah 

diusia kurang dari 18 tahun yakni 

sekitar 22 juta jiwa dan diperkirakan 

terdapat 280 juta remaja putri yang 

berisiko menikah diusia kurang dari 

18 tahun (UNICEF, 2015). 

Menurut United Nations 

Development Economic and Social 

Affairs (UNDESA, 2010 dalam 

Infodatin, 2016), Indonesia berada 

diurutan ke-37 dengan persentase 

perkawinan usia muda yang tinggi 

dan merupakan tertinggi kedua di 

ASEAN. Proporsi perempuan usia 15 

hingga 19 tahun yang melahirkan 

juga mengalami peningkatan dari 9% 

di tahun 2007 menjadi 10% di tahun 

2012 (WHO, 2006; BKKBN, BPS, 

Kemenkes RI, & ICF-International, 

2013, 2013). 

Sedangkan data dari BPS (Biro 

Pusat Statistik) Kalimantan Timur 

pada tahun 2009 bahwa terdapat 

292.250 remaja putri berusia 10-19 

tahun yang berada di Samarinda. 

Dimana persentase wanita yang 

menikah untuk pertama kalinya pada 

saat usia 10-24 tahun sebanyak 

85,34%. 

Menurut Kementerian Agama 

Samarinda pernikahan remaja putri 

yang berusia ≤ 20 tahun di kawasan 

kecamatan sungai pinang mengalami 
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peningkatan yang cukup signifikan 

yakni sebesar 67% pada tahun 2016-

2017. 

Angka ibu bersalin di Puskesmas 

Temindung merupakan yang terbesar 

dari puskesmas lainnya. Di mana 

total ibu yang bersalin pada 

November 2018 berjumlah 141 

orang. Dan sebanyak 7 orang ibu 

mengalami risiko tinggi dimana 1 

orang mengalami risiko tinggi 

berdasarkan usia. Pada bulan Januari 

– November 2018 terdapat 22 ibu 

yang melahirkan diusia dini. 

Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Purba pada tahun 

2015 didapatkan hasil bahwa 

kehamilan remaja 1,72 kali lebih 

berisiko mengalami BBLR pada bayi 

yang dilahirkannya. Sedangkan 

menurut Endriana (2012) 

mengatakan bahwa ada hubungan 

antara  umur dan paritas ibu dengan 

berat bayi lahir di mana semakin tua 

umur dan tingginya paritas ibu 

bersalin maka semakin besar berat 

bayi yang dilahirkan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan antara 

kehamilan usia dini dengan berat 

bayi lahir di Puskesmas Temindung 

Samarinda pada tahun 2019. 

Diharapkan hasil penelitian ini 

dapat memberikan pengembangan 

serta dinamika ilmu kesehatan 

mengenai KIA khususnya berat bayi 

lahir pada ibu dengan kehamilan usia 

dini guna mengurangi risiko yang 

akan terjadi pad ibu maupun bayinya. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Rancangan penelitian ini 

menggunakan metode observasional 

analitik (non eksperimen) yaitu case 

control dengan  pendekatan 

Retrospektif yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk melihat hubungan 

faktor risiko dengan efek yang terjadi 

berdasarkan perjalanan waktu, 

namun seluruh kejadian telah terjadi 

di masa lampau. (Dharma, 2013). 

Dimana kelompok kasus yang 

dimaksud yakni ibu yang melahirkan 

diusia dini yaitu < 20 tahun dan 

kelompok kontrol yakni ibu yang 

melahirkan diusia ≥ 20 - 35 tahun. 

Sedangkan efek itu sendiri ialah 

berat bayi yang dilahirkan oleh 

faktor risiko yang terbagi menjadi 
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dua kategori yaitu berat bayi normal 

dan berat bayi tidak normal. 

Setelah itu dilakukan analisa 

data dengan menggunakan 

perhitungan uji Chi Square (X2) dan 

menghitung nilai Odds Rasio (OR). 

Waktu penelitian dilaksanakan 

pada 01 s/d 20 April 2019 dan 

dilakukan di Puskesmas Temindung 

Samarinda. 

Populasi dalam penelitian ini 

yaitu seluruh ibu yang melahirkan di 

wilayah kerja Puskesmas Temindung 

pada bulan Januari - November 2018 

yang berjumlah 1501 orang dimana 

22 orang diantaranya merupakan ibu 

yang melahirkan diusia dini. 

Sampel pada kelompok kasus 

adalah ibu yang melahirkan diusia 

dini sebanyak 22 orang, sedangkan 

penentuan jumlah sampel pada 

kelompok kontrol menggunakan 

teknik Systematic Sampling. 

Interval =
Populasi Kontrol

sampel yang diperlukan
 

=
(1501−22)

22
  

=
1479

22
= 67 

Sehingga didapatkan interval 

yaitu 67, dimana setiap unit populasi 

yang memiliki kelipatan 67 menjadi 

sampel hingga total sampel yang 

diperlukan terpenuhi sesuai dengan 

sampel pada kelompok kasus. 

Adapun kriteria dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Kriteria Inklusi 

1) Ibu  yang melahirkan bayi lahir 

hidup dengan kehamilan usia 

dini. 

2) Ibu yang memiliki buku KIA 

3) Ibu yang hidup bersama suami 

4) Ibu yang bersedia menjadi 

responden. 

5) Ibu yang mempunyai alamat 

yang jelas. 

6) Bayi yang lahir cukup bulan 

7) Tempat yang mudah dijangkau 

oleh peneliti. 

b. Kriteria Ekslusi 

1) Ibu yang tidak kooperatif. 

2) Ibu yang melahirkan bayi mati. 

3) Bayi dengan kelainan 

kongenital 

Variabel Independen pada 

penelitian ini yaitu kehamilan usia 

dini dan variabel dependen yaitu 

berat bayi lahir. 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan didapatkan hasil : 
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1. Karakteristik responden 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik responden 

 

No. Karakteristik 
Kasus Kontrol 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 

Pendidikan 

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. Perguruan Tinggi 

 

1 

9 

12 

- 

 

4,5 

40,9 

54,4 

- 

 

1 

6 

6 

9 

 

4,5 

27,3 

27,3 

40,9 

 Jumlah 22 100 22 100 

2 

Paritas 

a. Primigravida 

b. Multigravida 

c. Grandemultigravida 

 

19 

3 

- 

 

86,4 

13,6 

- 

 

9 

10 

3 

 

40,9 

45,5 

13,6 

 Jumlah 22 100 22 100 

3 
Penghasilan Keluarga 

a. < 1,8 juta 

b. ≥ 1,8 juta 

 

5 

17 

 

22,7 

77,3 

 

11 

11 

 

50,0 

50,0 

 Jumlah 22 100 22 100 

4 
LILA 

a. < 23,5 cm 

b. ≥ 23,5 cm 

 

6 

16 

 

27,3 

72,7 

 

5 

17 

 

22,7 

77,3 

 Jumlah 22 100 22 100 

5 

Kadar Haemoglobin 

a. < 11 gr/dL 

b. 11-12 gr/dL 
c. > 12 gr/dL 

 

9 

13 
- 

 

40,9 

59,1 
- 

 

10 

9 
3 

 

45,5 

40,9 
13,6 

 Jumlah 22 100 22 100 

6 

Usia Ibu 

a. < 20 tahun 

b. 20 – 35 tahun 

c. > 35 tahun 

 

22 

- 

- 

 

100 

- 

- 

 

- 

22 

- 

 

- 

100 

- 

 Jumlah 22 100 22 100 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan karakteristik 

responden pada tabel 1 diketahui 

bahwa pendidikan terakhir responden 

pada kelompok kasus mayoritas 

SMA sebanyak 12 orang (54,5%) 

dan minoritas SD sebanyak 1 orang 

(4,5%). Pada kelompok kontrol 

mayoritas perguruan tinggi sebanyak 

9 orang (40,9%). 

 Berdasarkan paritas responden 

pada kelompok kasus mayoritas 

primigravida sebanyak 19 orang 
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(86,4%) dan minoritas multigravida 

sebanyak 3 orang (13,6%). Pada 

kelompok kontrol mayoritas 

multigravida sebanyak 10 orang 

(45,5%) dan minoritas 

grandemultigravida 3 orang (13,6%). 

Berdasarkan penghasilan keluarga 

pada kelompok kasus mayoritas 

berpenghasilan ≥ 1,8 juta sebanyak 

17 orang (77,3%) dan minoritas 

berpenghasilan < 1,8 juta sebanyak 5 

orang (22,7%). Pada kelompok 

kontrol setengahnya berpenghasilan 

< 1,8 juta sebanyak 11 orang (50%) 

dan setengahnya berpenghasilan ≥ 

1,8 juta sebanya 11 orang (50,0%). 

Berdasarkan LILA kelompok 

kasus mayoritas memiliki LILA ≥ 

23,5 cm sebanyak 16 orang (27,3%) 

dan minoritas memiliki LILA < 23,5 

cm sebanyak 6 orang (72,7%). Pada 

kelompok kontrol mayoritas 

memiliki LILA ≥ 23,5 cm sebanyak 

17 orang (77,3%) dan minoritas 

memiliki LILA < 23,5 cm sebanyak 

5 orang (22,7%). 

Berdasarkan kadar haemoglobin 

pada kelompok kasus mayoritas 

kadar Hb 11-12 gr/dL sebanyak 13 

orang (59,1%) dan minoritas kadar 

Hb < 11 gr/dL sebanyak 9 orang 

(40,9%). Pada kelompok kontrol 

mayoritas kadar Hb < 11 gr/dL 

sebanyak 10 orang (45,5%) dan 

minoritas memiliki Hb > 12 gr/dL 

sebanyak 3 orang (13,6%). 

Berdasarkan usia pada kelompok 

kasus seluruhnya merupakan ibu 

berusia < 20 tahun sebanyak 22 

orang (100%). Pada kelompok 

kontrol seluruhnya merupakan ibu 

berusia 20-35 tahun sebanyak 22 

orang (100%). 

 

2. Analisa Univariat 

a. Usia 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Usia 

Umur 
Kelompok Kasus Kelompok Kontrol 

Jumlah (n) Persen (%) Jumlah (n) Persen (%) 

Beresiko 22 100 - - 

Tidak Beresiko - - 22 100 

Jumlah 22 100 22 100 

Sumber : Data Primer, 2019 
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Berdasarkan tabel 2 diketahui 

bahwa distribusi usia pada kelompok 

kasus seluruhnya berusia beresiko 

sebanyak 22 orang (100%). 

Sedangkan pada kelompok kontrol 

seluruhnya berusia tidak beresiko 

sebanyak 22 orang (100%). 

 

b. Berat Bayi Lahir 

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Berat Bayi Lahir 

Berat Bayi Lahir 
(gram) 

Kelompok Kasus Kelompok Kontrol 

Jumlah (n) Persen (%) Jumlah (n) Persen (%) 

Tidak Normal 7 31,8 6 27,3 

 Normal 15 68,2 16 72,7 

Jumlah 22 100 22 100 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3 diketahui 

bahwa distribusi berat bayi lahir pada 

kelompok kasus sebagian besar bayi 

lahir dengan berat normal sebanyak 

15 orang (68,2%). Sedangkan pada 

kelompok kontrol sebagian besar 

bayi lahir dengan berat normal 

sebanyak 16 orang (72,7%). 

 

 

3. Analisa Bivariat 

Tabel 4 Hubungan Kehamilan Usia Dini dengan Berat Bayi Lahir 

Berat Bayi Lahir 

Umur 

TOTAL P-Value OR 
Beresiko 

Tidak 

Beresiko 

Tidak Normal 7 6 13 

1,000 1,244 

 31,8% 27,3% 29,5% 

Normal 15 16 22 

 68,2% 72,7% 70,5% 

Jumlah 22 22 44 

(%) 100% 100% 100% 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 4 dimana 

penelitian yang dilakukan terhadap 

44 responden diketahui bahwa bayi 

yang lahir dengan berat tidak normal 

pada ibu usia beresiko sebanyak 7 

orang (31,8%) dan ibu dengan usia 

tidak beresiko sebanyak 6 orang 

(27,3), sedangkan bayi yang lahir 
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dengan berat normal pada ibu usia 

beresiko sebanyak 15 orang (68,2%) 

dan pada ibu dengan usia tidak 

beresiko sebanyak 16 orang (72,7%). 

Setelah dilakukan uji chi-square 

didapatkan nilai p-value 1,000 

dimana  nilai tersebut lebih besar dari 

nilai α= 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang bermakna antara 

kehamilan usia dini dengan berat 

bayi lahir. Nilai OR yang didapatkan 

yaitu 1,2  yang berarti ibu usia < 20 

tahun merupakan faktor risiko pada 

berat bayi lahir tidak normal. 

 

PEMBAHASAN 

 

1. Karakteristik Responden 

Berdasarkan karakteristik 

pendidikan responden sebagian besar 

besar responden berpendidikan SMA 

sebanyak 18 responden (40,9%). 

Menurut Notoadmojdo (2010) 

pendidikan adalah kegiatan atau 

proses belajar yang terjadi dimana 

saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. 

Pendidikan dapat mempengaruhi 

tingkat pengetahuan seseorang, 

semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang semakin mudah menerima 

informasi, sehingga makin baik 

pengetahuannya, akan tetapi 

seseorang yang berpendidikan 

rendah belum tentu berpengetahuan 

rendah karna informasi dapat 

diperoleh dari pendidikan nonformal 

seperti pengalaman dan media 

massa. 

Berdasarkan karakteristik paritas 

sebagian besar responden merupakan 

ibu primigravida sebanyak 28 

responden (63,6%). Menurut Varney 

(2010) menyatakan bahwa terlalu 

sering melahirkan atau berparitas 

tinggi, akan menjadi penyebab 

langsung terjadinya masalah 

kesehatan reproduksi. Dan semakin 

tinggi tingkat paritas ibu maka 

semakin banyak pengalaman yang 

telah didapatkan dalam menghadapi 

kehamilan.  

Berdasarkan karakteristik 

penghasilan keluarga sebagian besar 

responden berpenghasilan ≥ 1,8 juta 

sebanyak 28 orang (63,6%). Dalam 
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hal ini jika keluarga berpenghasilan 

yang cukup maka akan memiliki 

peluang untuk ibu memperoleh 

asupan nutrisi yang baik pada saat 

kehamilannya. 

Berdasarkan karakteristik Lingkar 

Lengan Atas sebagian besar 

responden memiliki LILA ≥ 23,5 cm 

sebanyak 33 orang (75%). 

Pengukuran LILA menjadi indikator 

dalam memantau status gizi ibu 

hamil. Menurut Mifbakhuddin 

(2012) bahwa pengukuran LILA 

lebih baik dalam menentukan status 

gizi ibu hamil dari pada berat badan 

ibu. 

Berdasarkan karakteristik kadar 

haemoglobin setengahnya memiliki 

kadar haemoglobin 11-12 gr/dL 

sebanyak 22 orang (50%).Menurut 

Madaan (2013) menyatakan bahwa 

kadar hb ibu hamil pada trimester 

ketiga dapat mempengaruhi pada 

berat bayi yang akan dilahirkan. 

Berdasarkan karakteristik usia ibu 

setengahnya merupakan ibu yang 

hamil dan melahirkan diusia < 20 

tahun sebanyak 22 orang (50%) dan 

setengahnya merupakan ibu yang 

hamil dan melahirkan diusia 20 - 35 

tahun sebanyak 22 orang (50%). 

Menurut Manuaba (2010), penyulit 

pada kehamilan remaja lebih tinggi 

dibandingkan dengan kurun 

reproduksi sehat yaitu umur 20-30 

tahun. 

2. Analisa univariat 

a. Usia 

Berdasarkan data di atas dapat 

diketahui bahwa 50% responden 

berusia beresiko dan 50% lainnya 

berusia tidak beresiko. Menurut 

Manuaba (2010) reproduksi yang 

sehat untuk hamil dan melahirkan 

yaitu pada usia 20-30 tahun, jika 

seorang wanita hamil di bawah 

ataupun di atas usia tersebut maka 

bisa dikatakan kehamilan berisiko 

dimana dapat menyebabkan 

terjadinya kematian 2 hingga 4 kali 

lebih tinggi dari reproduksi sehat. 

Terkait kesehatan reproduksi, 

kehamilan pada usia dini memberi 

risiko komplikasi yang dapat terjadi 

pada ibu maupun anak seperti  

anemia, preeklamsi, eklamsi, 

abortus, prematur,kematian perinatal, 

perdarahan dan tindakan operatif 
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obstetri yang lebih sering 

dibandingkan dengan  kehamilan 

pada ibu usia lebih dari 20 tahun 

(Soetjiningsih,2007). 

Menurut Susanti (2008), 

kehamilan pada usia dini akan 

menyebabkan berbagai macam 

masalah karena pertumbuhan tubuh 

yang belum sempurna,  kurang siap 

dalam hal sosial ekonomi, kesulitan 

saat persalinan, atau kurang siap 

dalam melaksanakan peran sebagai 

seorang ibu. 

Berdasarkan psikologis, sebagian 

besar pasangan muda memiliki 

psikologis yang cenderung masih 

belum matang, sehingga masih lebih 

dalam menghadapi masalah yang 

timbul dalam perkawinan 

(Lesnapurnawan, 2009). 

Menurut asumsi peneliti 

kehamilan pada usia berisiko 

memerlukan pendampingan dan 

dukungan dari keluarga selama 

kehamilannya terutama pada ibu 

yang masih diusia belia untuk dapat 

mengurangi risiko yang akan terjadi 

dikehamilannya, seperti menemani 

disaat melakukan pemeriksaan secara 

rutin di pelayanan kesehatan terdekat 

minimal 4 kali selama kehamilan 

agar dapat memantau tumbuh 

kembang janin dan ibu. 

b. Berat Bayi Lahir 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat diketahui 

bahwa sebagian besar responden 

memiliki bayi dengan berat lahir 

normal sekitar (70,5%) dan sebagian 

kecil memiliki bayi dengan berat 

bayi lahir tidak normal (29,5%).  

Menurut Rochjati (2011) 

mengatakan faktor yang 

mempengaruhi berat bayi lahir antara 

lain faktor lingkungan internal yakni 

usia ibu, jarak kelahiran, paritas, 

kadar haemoglobin, status gizi, 

kunjungan ANC, dan penyakit yang 

dialami saat hamil. Faktor 

lingkungan eksternal meliputi 

kondisi lingkungan, asupan zat gizi, 

dan tingkatan sosial ekonomi. Faktor 

sosial dan ekonomi yang terdiri dari 

jenis pekerjaan, tingkat pendidikan 

dan pekerjaan ibu. 

Menurut asumsi peneliti berat 

bayi tidak normal tidak memiliki 

hubungan antara usia ibu 
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dikarenakan berat bayi lahir 

dipengaruhi oleh banyak faktor 

terutama asupan nutrisi yang 

dikonsumsi oleh ibu selama masa 

kehamilan, dimana ibu yang kurang 

mengonsumsi makanan bergizi 

seimbang cenderung melahirkan 

anak dengan berat yang kurang 

begitupun sebaliknya. 

 

3. Analisa bivariat 

a. Hubungan Kehamilan Usia 

Dini dengan Berat Bayi 

Lahir 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan diperoleh hasil bahwa p = 

1,000 > α = 0,05, hasil tersebut 

menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang bermakna antara 

kehamilan usia dini dengan berat 

bayi lahir karena nila p value lebih 

besar dari alfa. 

Menurut peneliti tidak adanya 

hubungan yang bermakna dengan 

hasil penelitian ini dikarenakan 

minimnya sampel yang digunakan 

yaitu sebanyak 22 responden pada 

masing-masing kelompok kasus dan 

kontrol dengan total keseluruhan 

yaitu 44 responden. 

Menurut Arikunto (2010) jika 

peneliti memiliki beberapa ratus 

subjek dalam penelitian, maka 

mereka dapat menentukan kurang 

lebih 25 – 30% dari jumlah tersebut. 

Sehingga dapat diketahui bahwa 

sampel pada penelitian ini tidak 

memenuhi jumlah yang disarankan 

oleh Arikunto. Sehingga jumlah 

sampel yang diteliti belum mewakili 

jumlah populasi. 

Hasil penelitian sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh A. 

Tirta (2012) yang menyatakan bahwa 

tidak ada hubungan antara usia ibu 

dengan berat bayi lahir dengan hasil 

uji statistik Fisher Exact nilai p= 

0,649 > α= 0,05. Begitu pula dengan 

Chairani (2015) yang mendapatkan 

hasil bahwa ibu dengan usia 

reproduktif yaitu 20 - 35 tahun 

cenderung melahirkan berat bayi 

normal.  

Namun faktor yang 

mempengaruhi berat bayi lahir tidak 

hanya dari umur ibu. Menurut Polin 

RA dan Spitzer AR (2013) bahwa 
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ada beberapa faktor  yang 

berhubungan dengan berat bayi lahir 

dapat digolongkan menjadi empat 

faktor antara lain faktor ibu yakni 

usia, paritas, jarak kelahiran, status 

gizi, penyakit ibu, anemia, teratogen, 

dan riwayat obstetri. Faktor plasenta 

meliputi implantasi plasenta 

abnormal, solusio plasenta, infark, 

infeksi dan anomali plasenta. Faktor 

janin meliputi kelainan kromosom, 

kelainan kongenital, jenis kelamin, 

kehamilan kembar, infeksi dan faktor 

lingkungan meliputi status sosial 

ekonomi, stres, tempat tinggal dan 

pendidikan. 

Pada penelitian ini peneliti juga 

mengambil data faktor lain yang 

dapat mempengaruhi berat bayi, dari 

data tersebut didapatkan hasil bahwa 

sebagian besar responden memiliki 

status gizi yang baik, rutin 

memeriksakan kehamilannya serta 

kadar haemoglobin dalam batas 

normal. Menurut peniliti, hal ini 

dapat mempengaruhi hasil penelitian 

yang didapat karena kondisi ibu yang 

baik walau ibu masih berusia belia.

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara kehamilan usia dini 

dengan berat bayi lahir dengan p = 

1,000 > α = 0,05. Nilai OR sebesar 

1,2 dimana kehamilan usia dini atau 

< 20 tahun merupakan faktor risiko 

pada berat bayi lahir. 

Saran 

Setelah melihat hasil penelitian 

yang telah dilakukan sebagai tindak 

lanjut dari kesimpulan dianjurkan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi Instasi Pelayanan Kesehatan 

Bidan maupun tenaga kesehatan 

lainnya hendaknya memberikan 

informasi mengenai risiko hamil 

diusia dini, menganjurkan ibu untuk 

selalu rutin berkunjung untuk 

melakukan pemeriksaan kehamilan 

secara berkala. 

2. Bagi Masyarakat 

Disarankan kepada masyarakat 

terutama pasangan suami istri diusia 
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beresiko untuk aktif dalam 

mendapatkan informasi kesehatan 

agar lebih memahami dan mencegah 

komplikasi yang akan terjadi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya, 

disarankan untuk melakukan 

penelitian dengan menggunakan 

metode yang lain, menggunakan uji 

yang berbeda, serta jumlah sampel 

yang digunakan sebaiknya lebih 

besar dan menambahkan variabel 

lain untuk diteliti.  

DAFTAR PUSTAKA  

Amnesty International. (2010). Left 

Without A Choice: Barrriers to 

Reproductive Health in Indonesia. 

Retrieved December 10, 2018, 

from 

http://www2.ohchr.org/english/bo

dies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInt

ernational_for_PSWG_en_Indone

sia.pdf 

Arikunto, Suharsini. 2010. Prosedur 

Penelitian : Suatu Pendekatan 

Praktik.    Jakarta : Rineka Cipta 

Aryani. 2010. Kesehatan Remaja. 

Jakarta : Salemba Medika. 

BKKBN, BPS, Kemenkes RI, 

Measure DHS & ICF 

International. (2013). Survei 

Demografi dan Kesehatan 

Indonesia. Jakarta: BKKBN, BPS, 

Kemenkes RI, Measure DHS & 

ICF Internasional. 

Cunningham, G. 2006. Obstetri 

William ed. 21. Jakarta : EGC 

Dewi, Vivian Nanny Lia. 2010. 

Asuhan Neonatus Bayi dan Anak 

Balita.   Jakarta: Salemba Medika 

Dharma, Kelana K. 2013. 

Metodologi Penelitian 

Keperawatan. Jakarta : Trans Info 

Media. 

Dinas Kesehatan Kota 

Samarinda.2017. Jumlah Ibu 

Bersalin. 

Endriana, Siti Dewi. 2012. 

Hubungan Umur Dan Paritas Ibu 

Dengan Berat Bayi Lahir Di RB 

Citra Insani Semarang. 

Hidayat,  AAA. 2009. Metode  

Penelitian  Teknik  Analisa  Data.  

Jakarta  :  Salemba Medika. 

Hurlock, Elizabeth B. (2011). 

Psikologi Perkembangan : Suatu 

Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan. Jakarta : Erlangga. 

Israr, Y. Akhyar. 2008. Berat Badan 

Lahir Rendah (BBLR). 

http://yayanakhyar.wordpress.com

/2008/04/25/bayi-berat-lahir-

rendah-bblr/. Diakses  tanggal 11 

Desember  2018. 

Kementerian Agama Kota 

Samarinda. 2017. Jumlah 

Pernikahan Remaja 

Kosim  MS,  Yunanto  A, Dewi  R,  

Sarosa  GI,  Usman  A.  2012. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
http://yayanakhyar.wordpress.com/2008/04/25/bayi-berat-lahir-rendah-bblr/
http://yayanakhyar.wordpress.com/2008/04/25/bayi-berat-lahir-rendah-bblr/
http://yayanakhyar.wordpress.com/2008/04/25/bayi-berat-lahir-rendah-bblr/


 
 

13 
 

Buku  Ajar  Neonatologi. Edisi ke-

1. Jakarta : IDAI 

Lesnapurnawan.2009. Wanita  Hamil  

Pranikah.  Diakses  tanggal  10 

Desember  2018 dari 

http://lesnapurnawan.wordpress.c

om/2009/08/19/wanita-hamil-

pranikah/ 

Manuaba,  IBG.  Dkk.  2010.  Ilmu  

Kebidanan,  Penyakit  

Kandungan,  dan  KB  Untuk  

Pendidikan Bidan. Edisi 2. Jakarta 

: EGC. 

Maryunani, Anik. 2013. Asuhan 

Kegawatdaruratan Maternal & 

Neonatal. Jakarta : Trans Info 

Medika 

Mitayani. 2009. Asuhan 

Keperawatan Maternitas. Jakarta 

: EGC 

Notoatmodjo, S. 2010. Ilmu Perilaku 

Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta. 

Notoatmodjo, S. 2010. Metodologi 

Penelitian Kesehatan. Jakarta : 

Rineka Cipta. 

Pantiawati, Ika dan Saryono. 2011. 

Asuhan Kebidanan I (Kehamilan). 

Yogyakarta : Nuha Medika 

Prawirohardjo, Sarwono dkk. 2010. 

Ilmu Kebidanan. Jakarta : YBP- 

SP. 

Prawirohardjo,  S.  2006.  Buku  

Panduan  Praktis  Pelayanan  

Kesehatan  Maternal  dan 

Neonatal. Jakarta : Yayasan Bina 

Pustaka. 

Pudjiastuti, RD. 2012. Asuhan 

Kebidanan Hamil Normal & 

Patologi. Yogyakarta : Nuha 

Medika 

Purba, Edy Marjuang. 2015. 

Hubungan Kehamilan Usia 

Remaja Dengan Kejadian Bayi 

Berat Lahir Rendah (BBLR) Di 

Kabupaten Gunung Kidul Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Pusat Data dan Informasi 

(INFODATIN) Kementerian 

Kesehatan RI.2016. Situasi 

Kesehatan Reproduksi Remaja. 

Jakarta: INFODATIN. 

R.A Polin dan Spitzer A.R.2014. 

Fetal dan Neonatal Secret 3rd 

edition. Philadelphia: 

Mosby,Elsevier. 

Reeder, Sharon.J, dkk.2011. 

Keperawatan Maternitas 

Kesehatan Wanita, Bayi, dan 

Keluarga. Jakarta : EGC 

Riyanto, Agus. 2011. Aplikasi 

Metodologi Penelitian Kesehatan. 

Yogyakarta: Nuha Medika. 

Rochjati, Poedji . 2011. Skrining 

Antenatal Pada Ibu Hamil. 

Surabaya: Airlangga university 

press. 

Romauli,S.Vindari,AV. 2011. 

Kesehatan  Reproduksi  Buat  

Mahasiswi  Kebidanan. 

Yogyakarta : Muha Medika.   

Saifuddin,  A.  B.  2010.Panduan  

Praktis  Pelayanan  Kesehatan  

Maternal  danNeonatal. Jakarta: 

Bina Pustaka Sarwono 

Prawirohardjo. 

Salmah, dkk. 2006. Asuhan 

Kebidanan Antenatal. Jakarta 

:EGC.  

Sastroasmoro, S dan Ismael Sofyan. 

2010. Dasar-dasar Metodologi 

http://lesnapurnawan.wordpress.com/2009/08/19/wanita-hamil-pranikah/
http://lesnapurnawan.wordpress.com/2009/08/19/wanita-hamil-pranikah/
http://lesnapurnawan.wordpress.com/2009/08/19/wanita-hamil-pranikah/


 
 

14 
 

Penelitian Klinis. Jakarta. CV 

Sagung Seto. 

Soetjiningsih.  2007. Tumbuh 

Kembang  Remaja  dan  

Permasalahannya.  Jakarta: 

Sagung  Seto. 

Sudjana,  Nana.  2011. Penilaian  

Hasil  Proses  Belajar  Mengajar.  

Bandung :  PT  Remaja 

Rosdakarya. 

Sugiyono. 2012. Statistika untuk 

Penelitian. Bandung : Alfabeta. 

Susanti, Ni Nengah. 2008. Psikologi 

Kehamilan. Jakarta : EGC 

UNICEF.  Really  Simple  Stats:  the  

UNICEF  Ghana internal   

Statistical    bulletin.   In:   

UNICEF,   editor.: UNICEF; 

2015. 

Wahyuhidaya, Pratika. 2015. 

Hubungan Kehamilan Remaja 

Dengan Kejadian Berat Bayi 

Lahir Rendah Di RSUD Wates. 

WHO. 2006. Using Human Rights 

for Maternal and Neonatal 

Health: A Tool for Strengthening 

Laws, Policies and Standards of 

Care. A Report of Indonesia Field 

Test Analysis.Jakarta: WHO, 

Ministry of Health of the Republic 

of Indonesia. 

WHO.2013. Indonesia profile. 

Retrieved 10th December 2018 

from 

http://ino.searo.who.int/EN/Sectio

n3.htm 

WHO. 2013. Global Health 

Observatory Data Repository. 

Geneva: World Health 

Organization. 

Yulifah, dkk, 2009. Konsep 

Kebidanan. Jakarta: Salemba 

Medika.  

 

http://ino.searo.who.int/EN/Section3.htm
http://ino.searo.who.int/EN/Section3.htm

	COVER + Abstract.pdf (p.1-2)
	MANUSKRIP.pdf (p.3-16)

