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 INTISARI  
Gambaran Pengetahuan dan Sikap Tenaga Kesehatan  

Terhadap Pelaksanaan Metode Kanguru di Ruang Perinatalogi  
RSUD Banjarbaru Tahun 2010 

 

         Bayi dengan BBLR merupakan salah satu penyebab tingginya 
kematian neonatus di indonesia 38,85%. Salah satu penanganannya adalah 
dengan menggunakan metode kanguru. Metode Kanguru adalah metode 
perawatan dini dengan sentuhan kulit ke kulit antara ibu dan bayi baru 
lahir dalam posisi seperti kanguru. Dengan metode ini mampu memenuhi 
kebutuhan asasi bayi baru lahir prematur dengan menyediakan situasi dan 
kondisi yang mirip dengan rahim ibu. Sehingga memberi peluang untuk 
dapat beradaptasi baik dengan dunia luar. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dan sikap tenaga kesehatan 
terhadap pelaksanaan metode kangguru di ruang perinatalogi RSUD 
Banjarbaru. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh Tenaga Kesehatan diruang perinatalogi 
RSUD Banjarbaru yang berjumlah 16 orang dengan sampel total populasi. 
Dari penelitian ini diketahui bahwa sebagian besar tenaga kesehatan 
memiliki pengetahuan baik (62,5%) dan memiliki sikap yang baik dalam 
pelaksanaan metode kanguru (81,3%), serta pelaksanaan metode kanguru 
oleh tenaga kesehatan sebanyak (68,75%). Berdasarkan hasil yang didapat 
maka pelatihan pelaksanaan metode kanguru harus ditingkatkan lagi, agar 
kematian bayi yang disebabkan BBLR dapat terselamatkan dan terhindar 
dari kematian.  

 
Kata kunci : Pengetahuan, Sikap, Metode Kanguru  
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ABSTRACT 
The Describtion Of Knowledge and Attitudes Of Health Workers 

About  Of The Kangaroo Method Implementation in  Perinatalogi Room 
Banjarbaru Hospital On 2010 

 
 
 

      Neonatal with low birth weight is one of the causes of high neonatal 
mortality in Indonesia that is 38.85%. one of method to handle it is 
kangaroo method. The kangaroo method is a method of early treatment 
with skin to skin contact between mother and neonatal in a position such 
as kangaroos. This method can find the basic needs of premature neonatal 
by providing situations and conditions that are similar to the mother's 
womb. This provide the opportunity to be able to adapt better to the 
outside world. This study aimed to know the describ of Knowledge and 
Attitudes Health Workers on the implementation of the Kangaroo Method 
in Perinatalogi room Banjarbaru Hospital. Research used descriptive 
method. The population in this study are all health worker in perintalogi 
room Hospital Bajarbaru about 16 people with a total sample population. 
The result is most health workers have good knowledge (62.5%) and has a 
good attitude in the implementation of kangaroo method (81.3%), and the 
implementation of the kangaroo method of health worker (68.75%). Based 
on the results obtained from  the baining of kangaroo method 
implementation should be increased, so that neonatal with low birth 
weight can be saved and spared from death. 
 
Key words: Knowledge, Attitude, Kangaroo Method 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Strategi Pembangunan Kesehatan di indonesia mengisyaratkan bahwa 

pembangunan kesehatan ditujukan pada upaya menyehatkan bangsa. 

Indikator keberhasilannya antara lain ditentukan oleh angka mortalitas dan 

morbiditas, angka kematian ibu dan angka kematian bayi (1). 

       Berdasarkan data yang tersedia, dapat diidentifikasi bahwa 

kesehatan dan kelangsungan hidup ibu dan bayi baru lahir erat kaitannya 

dengan kesehatan ibu hamil yang juga akumulasi masalah perilaku, mutu 

pelayanan kesehatan, status gizi, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan 

juga masalah sosial budaya. Rawannya derajat kesehatan ibu memberi 

dampak yang bukan terbatas pada kesehatan ibu saja. Hal ini juga 

berpengaruh secara langsung terhadap janin / bayi pada minggu pertama 

kehidupannya ( Perinatal ) (1). 

Dengan demikian, upaya peningkatan kesehatan ibu perlu mendapat 

perhatian khusus. Meskipun telah terjadi penurunan Angka Kematian Ibu 

(AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Anak namun AKI dan 

Kematian Bayi Baru Lahir (BBL) masih tinggi. Cakupan AKI pada tahun 

2010 adalah, menurunkan AKI menjadi 125 per 100.000 kelahiran hidup dan 

menurunkan angka kematian neonatal menjadi 15 per 1000 kelahiran hidup 

(2). 

1 
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Rata-rata kematian bayi di Indonesia masih cukup besar, berdasarkan 

survei lainnya, yaitu Riset Kesehatan Dasar Depkes 2007, BBL (neonatus) 

merupakan penyumbang kematian terbesar pada tingginya AKB, dan dalam 

rentang tahun 2002-2007 (data terakhir) angka neonatus tidak pernah 

mengalami penurunan.  

Kejadian AKB di Singapura yaitu 5 per 1.000 kelahiran hidup dan di 

Malaysia AKB telah mencapai 10 per 1.000 kelahiran hidup. Indonesia 

termasuk salah satu yang paling tinggi AKB, hal ini tecermin dari 

perbandingan dengan jumlah AKB di negara tetangga seperti Singapura dan 

Malaysia. Depkes telah mematok target penurunan AKB di Indonesia dari 

rata-rata 36 meninggal per 1.000 kelahiran hidup menjadi 23 per 1.000 

kelahiran hidup pada 2015. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) termasuk 

faktor utama dalam peningkatan mortalitas, morbiditas neonatus. Prevalensi 

bayi BBLR diperkirakan 15% dari seluruh kelahiran dan lebih sering terjadi 

di negara-negara berkembang atau sosio-ekonomi rendah. Secara statistik 

menunjukkan 90% kejadian BBLR didapatkan di negara berkembang dan 

angka kematiannya 35 kali lebih tinggi dibanding pada bayi dengan berat 

lahir lebih dari 2500 gram (4). 

Di Indonesia, menurut survey ekonomi nasional (SUSENAS) pada tahun 

2005, kematian neonatus yang disebabkan oleh BBLR sebesar 38,85% (5). 

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002-

2003, angka kematian neonatal sebesar 20 orang per 1000 kelahiran hidup. 

Dalam 1 tahun sekitar 89.000 bayi usia 1 bulan meninggal. Hal ini 
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menunjukan bahwa setiap 6 menit terdapat 1 (satu) neonatus meninggal. 

Penyebab utama kematian neonatal adalah terjadinya BBLR (29%). Insidensi 

BBLR di Rumah Sakit di Indonesia berkisar 20%. Berdasarkan data Depkes 

tahun 2004 dilaporkan bahwa angka BBLR diperkirakan mencapai 350.000 

bayi setiap tahunnya (6). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarbaru tahun 

2009 terdapat 101 orang bayi dengan BBLR., dan dari data Rumah Sakit 

Banjarbaru terdapat 173 bayi BBLR dari 948 kelahiran. Perawatan BBLR 

yang berkualitas baik bisa menurunkan kematian neonatal, seperti inkubator 

dan perlengkapannya pada Neonatal Intensive Care Unit. Namun, teknologi 

ini relatif mahal. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dihadapkan 

pada masalah kekurangan tenaga terampil, biaya pemeliharaan alat, serta 

logistik. Selain itu, penggunaan inkubator dinilai menghambat kontak dini 

ibu-bayi serta bersifat kurang praktis dan kurang ekonomis. Sehingga para 

pakar khususnya dibidang Perinatologi melakukan penelitian dan 

didaptkannya asuhan metode kangguru atau metode lekat, yang banyak 

memberikan manfaat dalam menangani BBLR (7). 

Negara-negara berkembang sangat dianjurkan mengadopsi metode ini, 

mengingat terbatasnya fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di daerah 

pedesaan. Tentu saja pelaksanaannya disupervisi oleh tenaga kesehatan. 

Perawatan metode kanguru merupakan metode perawatan dengan kontak 

kulit ke kulit dengan cara meletakan bayi di dada ibunya yang ternyata dapat 

menstabilkan suhu tubuh dan memeperbaiki keadaan umumnya.  Metode 
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Kanguru atau perawatan bayi melekat sangat bermanfaat untuk merawat bayi 

yang lahir prematur dan lahir dengan berat badan rendah. Metode ini dapat 

dilakukan selama perawatan di rumah sakit atau pun di rumah (8).  

Banyak faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya metode kanguru 

diantaranya adalah faktor pendidikan karena pendidikan sangat 

mempengaruhi terhadap pengetahuan seseorang. Pendidikan merupakan suatu 

proses pembelajaran pola pikir seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dan 

dari jejang pendidikan inilah dapat diketahui pola pikir seseorang, semakin 

tinggi pendidikan tenaga kesehatan maka semakin banyak ilmu pengetahuan 

yang didapat dan ini akan dapat membantu tenaga kesehatan dalam 

menyikapi dan melaksanakan metode kanguru. Begitu juga dengan 

pengalaman dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang karena dari 

pengalaman pengetahuan mereka akan semakin luas. 

Dari studi pendahuluan didapatkan bahwa dari 5 bayi BBLR hanya 2 

bayi BBLR yang mendapatkan arahan mengenai metode kanguru. Hal ini 

menunjukan bahwa metode ini belum secara efektif dilaksanakan. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai tingkat pengetahuan dengan 

sikap tenaga kesehatan mengenai metode kangguru. 

 
1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Gambaran 

Pengetahuan dan Sikap Tenaga Kesehatan Terhadap Pelaksanaan Metode 

Kangguru di Ruang Perinatalogi RSUD Banjarbaru?”. 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap tenaga kesehatan 

terhadap pelaksanaan metode kangguru di ruang perinatalogi RSUD 

Banjarbaru. 

2. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi gambaran pengetahuan tenaga kesehatan terhadap 

metode kanguru di ruang perinatalogi RSUD Banjarbaru. 

2. Mengidentifikasi gambaran sikap tenaga kesehatan terhadap metode 

kanguru di ruang perinatalogi RSUD Banjarbaru. 

3. Mengidentifikasi gambaran pelaksanaan metode kanguru 

4. Mengidentifikasi gambaran pengetahuan tenaga kesehatan terhadap 

pelaksanaan metode kangguru di ruang perinatalogi RSUD Banjarbaru. 

5. Mengidentifikasi gambaran sikap tenaga kesehatan terhadap 

pelaksanaan metode kangguru di ruang perinatalogi RSUD Banjarbaru. 

  
1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Rumah Sakit  

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

Rumah Sakit untuk lebih meningkatkan kualitas dalam memberikan 

penyuluhan dan pelaksanaan metode kanguru pada bayi BBLR. Serta 

mengupayakan peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bayi BBLR. 
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2. Bagi Institusi Pendidikan  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai bahan masukan serta 

dijadikan referensi bagi mahasiswa lain yang melakukan penelitian 

lanjutan.  

3. Bagi Peneliti  

Sebagai sarana pengembangan ilmu yang telah didapatkan selama 

pendidikan dengan kenyataan yang terdapat dilapangan, dan menjadi 

pengelaman yang sangat berharga sehingga dapat menjadi acuan dalam 

memberikan pelayanan kesehatan. 

 

1.5 Keaslian Penelitian  

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Amelia yang berjudul “Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Ibu 

Terhadap Perawatan BBLR di RSUD Ratu Zalecha Martapura Mei-Juni 

2008“. Penelitian ini menggunakan desain Analitik  dengan model 

pendekatan cross sectional.  

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah terletak pada 

sampel, sampel pada penelitian sebelumnya adalah ibu yang memiliki bayi 

BBLR sedangkan pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah tenaga 

kesehatan, pada variabel juga terdapat perbedaan, dimana variabel dependen 

pada penelitian sebelumnya adalah perawatan BBLR sedangkan pada 

penelitian ini adalah pelaksanaan metode kanguru, juga metode yang 

digunakan dalam penelitian sebelumnya menggunakan metode survey 
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analitik dan penelitian sekarang menggunakan deskriptif, perbedaan lain 

juga terdapat pada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan dan Sikap Tenaga Kesehatan 

Terhadap pelaksanaan Metode Kangguru Pada BBLR di Ruang Perinatalogi 

RSUD Banjarbaru. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dalam 

rancangan penelitian dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

lembar kuesioner. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teori  

2.1.1 Pengetahuan (Knowledge) 

1. Pengertian Pengetahuan 

       Pengetahuan merupakan hasil tahu dari tahu, dan ini terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yakni indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan 

kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk 

tindakan seseorang.  

2. Tingkat Pengetahuan 

a. Tahu  

       Adalah mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk kedalamnya adalah mengingat kembali 

terhadap suatu yang spesifik terhadap suatu bahan yang dipelajari 

atau rangsangan yang telah diterima. Tahu merupakan tingkatan 

pengetahuan yang paling rendah, kata kerja untuk mengukurnya 

antaralain: menyebutkan, menguraikan, mendefisisikan, dan 

menyatakan. 
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b. Memahami 

       Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan 

secara benar obyek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan 

materi tersebut secara benar. 

c. Aplikasi  

       Aplikasi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi 

sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan penggunaan hukum-

hukum, rumus-rumus, prinsip dalam konteks / situasi lain.  

d. Analisa  

       Kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu subyek 

kedalam suatu komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu 

struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.  

e. Sintesis 

       Sintesis menunjukan suatu kemampuan untuk meletakan atau 

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru atau suatu kemampuan untuk menyusun formulasi yang 

baru dari formulasi yang ada  

f. Evaluasi  

       Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau obyek. Penilaian 
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ini berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau 

menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.  

      Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari 

subyek penelitian dan responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin 

kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan di atas. 

       Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang 

didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang 

tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers (1974) 

mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru 

(berprilaku baru), didalam diri orang tersebut terjadi proses yang 

beraturan, yakni :  

1. Awareness (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari  dalam arti 

mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu 

2. Interest, yakni orang mulai tertarik kepada stimulus  

3. Evaluation (menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus 

tersebut baginya). Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik 

lagi.  

4. Trial, orang telah mulai mencoba prilaku baru. 

5. Adoption, subjek telah berprilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. 

      Namun demikian dari penelitian selanjutnya Rogers menyimpulkan 

bahwa perubahan prilaku tidak sealalu melewati tahap-tahap diatas. 
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Apabila penerimaan prilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses 

seperti ini didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif, 

maka prilaku tersebut akan bersifat langgeng (long lasting) sebaliknya 

apabila prilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka 

tidak akan berlangsung lama (9).  

 
2.1.2 Sikap 

1. Pengertian Sikap  

       Pengertian sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan 

yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik 

atau terarah terhadap respon individu pada suatu obyek dan situasi yang 

berkaitan dengannya. Sikap itu dinamis bukan statis (10). 

 Sikap juga dapat diartikan sebagai respon tertutup terhadap suatu 

stimulasi atau objek, baik yang bersifat intern maupun sistem sehingga 

manifestasinya tidak dapat berlangsung dilihat. Tetapi hanya dapat 

ditafsirkan secara realistis menunjukan adanya kesesuaian respon 

terhadap stimulasi tertentu.  

1. Fungsi Sikap  

       Menurut Al kinson, R. L. Dalam buku pengantar psikologis jilid 

2, edisi II, sikap memiliki 5 fungsi berikut :  

1) Fungsi Instrumental, fungsi sikap ini dikaitkan dengan alasan 

praktis atau manfaat, dan menggambarkan keadaan keinginan. 

2) Fungsi Pertahanan Ego, sikap ini diambil individu dalam rangka 

melindungi diri dari kecemasan/ ancaman harga dirinya. 
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3) Fungsi Nilai Ekspresi, sikap ini mengekspresikan nilai yang ada 

dalam diri individu sistem nilai apa yang ada pada diri individu, 

dapat dilihat dari sikap yang diambil oleh individu yang 

bersangkutan terhadap nilai tertentu. 

4) Fungsi Pengetahuan, sikap ini membantu individu untuk 

memahami dunia. Membawa keteraturan terhadap bermacam-

macam informasi yang perlu di asimilasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2.  Tingkatan Sikap 

       Menurut Sunaryo, 2004. sikap terdiri dari 4 tingkatan, yang 

terdiri dari : 

1) Menerima (receiving), pada tingkat ini individu ingin dan 

memperhatikan rangsangan (stimulus) yang diberikan. 

2) Merespons (responding), pada tingkat ini sikap individu dapat 

memberikan jawaban apabila ditanya. Mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan. 

3) Menghargai (valving), pada tingkat ini sikap individu mengajak 

orang untuk mengerjakan/ mendiskusikan suatu masalah.  

4) Bertanggung jawab (responsible), pada tingkat ini sikap individu 

akan bertanggung jawab dan siap menanggung segala resiko 

segala atas segala sesuatu yang telah dipilihnya (11). 
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2.1.3 Metode Kanguru 

1. Pengertian Metode Kangguru  

       Meski namanya kanguru, metode ini bukan berasal dari Australia, 

melainkan dikembangkan di Kolombia. Nama kanguru digunakan karena 

metode penanganan bayi prematur atau bayi berat lahir rendah (BBLR) 

yaitu kurang dari 2.500 gram-ini meniru perilaku binatang asal Australia 

yang menyimpan anaknya di kantung perutnya, sehingga diperoleh suhu 

optimal bagi kehidupan bayi. 

       Metode kanguru merupakan salah satu metode perawatan bayi 

BBLR untuk mencegah hipotermi pada bayi baru lahir, yang 

diperkenalkan pertama kali oleh Rey dan Martinez dari Kolumbia pada 

tahun 1979. Prinsip dasar dari metode kanguru ini adalah mengganti 

perawatan bayi BBLR dalam inkubator dengan metode kanguru. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya fasilitas terutama inkubator dan tenaga 

kesehatan dalam perawatan BBLR, penggunaan inkubator memiliki 

beberapa keterbatasan antara lain, memerlukan tenaga listrik (5).  

       Hipotermia terjadi karena evaporasi atau menguapnya cairan (air 

ketuban/air) dari kulit bayi yang basah, radiasi, atau kehilangan panas 

karena udara ruangan lebih dingin dibanding tubuh bayi, konduksi atau 

kehilangan panas karena bayi bersentuhan dengan benda yang lebih 

dingin (alas tidur dingin atau popok basah), serta konveksi jika bayi 

telanjang terkena aliran udara dingin (5). 
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       Metode kanguru atau perawatan bayi lekat sangat bermanfaat untuk 

merawat bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah baik selama 

perawatan di rumah sakit ataupun di rumah. Metode kanguru mampu 

memenuhi kebutuhan asasi bayi berat lahir rendah dengan menyediakan 

situasi dan kondisi yang mirip dengan rahim ibu, sehinggga memberi 

peluang untuk dapat beradaptasi baik dengan dunia luar.  

       Metode Kanguru adalah metode perawatan dini dengan sentuhan 

kulit ke kulit antara ibu dan bayi baru lahir dalam posisi seperti kanguru. 

Dengan metode ini mampu memenuhi kebutuhan asasi bayi baru lahir 

prematur dengan menyediakan situasi dan kondisi yang mirip dengan 

rahim ibu. Sehingga memberi peluang untuk dapat beradaptasi baik 

dengan dunia luar (8). 

       Metode kanguru merupakan cara yang sederhana untuk merawat 

BBLR yang menggunakan suhu tubuh ibu untuk menghangatkan 

bayinya. Metode kangguru merupakan cara merawat bayi dalam keadaan 

telanjang, bayi hanya memakai popok dan topi dan bayi diletakan secara 

vertikal/ tegak di dada antara ke dua payudara ibu, dimana ibu dalam 

keadaan telanjang dada kemudian diselimuti (5). 

       Perawatan kanguru ini telah terbukti dapat menghasilkan pengaturan 

suhu tubuh yang efektif serta denyut jantung dan pernafasan yang stabil 

pada bayi prematur. Perawatan kulit ke kulit mendorong bayi untuk 

mencari puting dan mengisapnya, hal ini mempererat ikatan antara ibu 

dan bayi serta membantu keberhasilan pemberian ASI (5). 
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       Negara-negara berkembang seperti di Amerika Serikat dan Kanada 

sangat mendukung keefektifan dan keamanan dari perawatan kulit per 

kulit (seperti kanguru) untuk bayi prematur karena bayi dapat merasakan 

kenikmatan kebahagiaan dan perasaan yang sangat luar biasa. Mengingat 

terbatasnya fasilitas pelayanan kesehatan terutama di pedesaan, maka 

metode kanguru sangat dianjurkan (8).  

       Perkumpulan Perinatologi Indonesia (Perinasia) dalam seminar 

orientasi metode kanguru yang diselenggarakan pada Forum Promosi 

Kesehatan Indonesia, bayi prematur maupun BBLR terutama dibawah 

2000 gr terancam kematian yang diakibatkan hipotermi (suhu badan 

dibawah 36,5°C), di samping  asfiksia (kesulitan bernafas) dan infeksi. 

Diperkirakan kejadian prematur dan BBLR di Indonesia memang makin 

menurun tetapi masih cukup tinggi yaitu 52% per 100 kelahiran hidup. 

Berdasarkan perkiraan organisasi kesehatan dunia World Health 

Organization (WHO) pada tahun 2007, di negara berkembang hampir 

70% dari 5 juta kematian neonatal dan 17 dari 25 juta persalinan per 

tahun melahirkan bayi dengan BBLR (8). 

2. Kriteria Bayi Yang Diberikan Metode Kangguru  

Beberapa kriteria bayi yang dapat dilakukan metode kanguru antara lain: 

1) Bayi dengan berat badan lahir kurang 2500 gram 

2) Tidak terdapat kelainan atau penyakit yang menyertai. 

3) Refleks dan kordinasi isap dan menelan yang baik. 

4) Suhu tubuh yang stabil. 
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5) Kesiapan dan keikutsertaan orang tua, sangat mendukung dalam 

keberhasilan (12). 

3. Cara Melakukan Metode Kangguru  

1) Beri bayi topi, popok dan kaus kaki yang telah dihangatkan lebih 

dahulu  

2) Letakkan bayi di dada ibu, dengan posisi tegak langsung ke kulit ibu 

dan pastikan kepala bayi sudah terfiksasi pada dada ibu. Posisikan 

bayi dengan siku dan tungkai tertekuk, kepala dan dada bayi terletak 

di dada ibu dengan kepala agak sedikit mendongak atau ekstensi.  

3) Dapat pula memeakai baju dengan ukuran lebih besar dari badan ibu, 

dan bayi diletakkan diantara payudara ibu, baju ditangkupkan, 

kemudian ibu memakai selendang yang dililitkan di perut ibu agar 

bayi tidak terjatuh.  

4) Bila baju ibu tidak dapat menyokong bayi, dapat digunakan handuk 

atau kain lebar yang elastik atau kantong yang dibuat sedemikian 

untuk menjaga tubuh bayi.  

5) Ibu dapat beraktivitas dengan bebas, dapat bebas bergerak walau 

berdiri, duduk, jalan, makan dan mengobrol. Pada waktu tidur, posisi 

ibu setengah duduk atau dengan jalan meletakkan beberapa bantal di 

belakang punggung ibu.  

6) Bila ibu perlu istirahat, dapat digantikan oleh ayah atau orang lain 

(8). 
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4. Keuntungan Metode Kanguru  

1) Meningkatkan pertumbuhan dan berat badan bayi dengan lebih baik. 

2) Mengurangi stress pada ibu dan bayi. 

3) Menstabilkan suhu tubuh, denyut jantung dan pernafasan bayi. 

4) Meningkatkan hubungan emosi ibu dan anak. 

5) Mengurangi lama menangis pada bayi. 

6) Bermanfaat untuk ibu dan bayi, dimana suhu ibu merupakan sumber 

panas yang efisien dan murah. 

7) Membuat bayi merasa aman dan nyaman. 

8) Mempersingkat masa rawat di rumah sakit. 

9) Menurunkan resiko terinfeksi selama perawatan di rumah sakit. 

10) Meningkatkan produksi ASI 

11) Memperbaiki keadaan emosi ibu dan bayi (12). 

5. Tahap penggunaan metode  

Tahapan pengguna metode kanguru menurut Perinasia meliputi: 

1) Persiapan ibu. 

a. Membersihkan daerah dada dan perut dengan cara mandi dengan    

sabun 2-3 kali sehari. 

b. Membesihkan kuku dan tangan 

c. Baju yang dipakai harus bersih dan hangat sebelum dipakai 

d. Selama pelaksanaan Metode Kanguru ibu tidak memakai BH. 

e. Memakai kain baju yang dapat direnggang atau longgar 
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2) Persiapan bayi 

a.   Bayi jangan dimandikan, tetapi cukup dibersihkan dengan kain 

bersih dan hangat 

b. Bayi perlu memakai tutup kepala atau topi dan popok selama 

penggunaan metode ini. 

c.    Posisi bayi vertikal ditengah payudara atau sedikit ke samping 

kanan/kiri sesuai dengan kenyamanan bayi serta ibu. Usahakan 

kulit bayi kontak langsung dengan kulit ibunya terus menerus. 

d. Saat ibu duduk atau tidur posisi bayi tetap tegak mendekap ibu 

Setelah bayi dimasukkan ke dalam baju, ikat kain selendang di 

sekeliling atau mengelilingi ibu dan bayi (13). 

       Prinsip metode ini adalah menggantikan perawatan bayi baru lahir 

dalam inkubator dengan meniru kanguru. Ibu bertindak seperti ibu 

kanguru yang mendekap bayinya dengan tujuan mempertahankan suhu 

bayi stabil dan optimal (36,50C - 37,50C). Suhu optimal ini diperoleh 

dengan kontak langsung kulit bayi dengan secara terus-menerus. Bayi 

yang dapat bertahan dengan cara ini adalah yang keadaan umumnya 

baik, suhu tubuhnya stabil (36,50C - 37,50C), dan mampu menetek. 

Metode ini dihentikan jika bayi telah mencapai bobot badan minimal 

2500 g dan suhu tubuh optimal 370C, dan bayi bisa menetek kuat (13). 
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2.2 Landasan Teori  

       Dari kematian neonatus yang disebabkan oleh BBLR sebesar 38,85%. 

Hingga kini, jumlah ini menunjukkan penanganan medis yang masih kurang 

baik. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dihadapkan pada 

masalah kekurangan tenaga terampil. Dimana tenaga terampil atau medis 

masih kurang memahami tentang pengetahuan pelaksanaan metode kanguru 

sehingga sikap dari tenaga kesehatan masih banyak tidak melaksanakan 

metode tersebut (7). 
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2.3  Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

         Desain penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan 

secara objektif. Dengan variabel  pengetahuan dan sikap dengan 

pelaksanaan metode kangguru di Ruang Perinatalogi RSUD Banjarbaru.  

 

3.2 Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah tenaga kesehatan yang bekerja di ruang 

Perinatalogi RSUD Banjarbaru yang berjumlah 16 orang. 

2. Sampel Penelitian  

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh Tenaga Kesehatan di Ruang 

Perinatologi yang berjumlah 16 orang. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik total populasi di RSUD Banjarbaru. 

 

3.3 Instrumen Penelitian  

       Instrumen yang digunakan berupa kuesioner untuk menilai 

pengetahuan dan sikap serta pelaksanaan metode kanguru. 
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3.4 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

       Variabel yang akan diteliti dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu : 

gambaran pengetahuan dan sikap tenaga kesehatan terhadap pelaksanaan 

metode kanguru. 

2. Definisi Operasional 

Gambar 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional 

No Variabel 
Penelitian 

Definisi 
Operasional Alat Ukur Cara Ukur Skala 

Ukur Hasil Ukur 

1 Pengetahuan 
tentang 
metode 
kangguru 

Pengetahuan 
tenaga 
kesehatan 
untuk 
menjawab 
pertanyaan 
tentang 
metode 
kanguru 
 

Kuesioner Kuesioner 
 
 

Ordinal 
 
 

• Baik jika 
jawaban benar 
(76%-100%)  

• Cukup jika 
jawaban benar 
(50%-75%) 

• Kurang jika 
jawaban 
benar(< 50%) 

2 Sikap 
terhadap 
metode 
kangguru 
pada  bayi 
BBLR 
 
 
 
 

Respon tenaga 
kesehatan 
terhadap 
pelaksanaan 
metode 
kanguru. 
 

Kuesioner Kuesioner Ordinal • Baik jika 
jawaban benar 
dengan skor  

   (26-40) 
• Tidak baik jika 

jawaban benar 
dengan skor 
(10-25) 

3 Pelaksanaan 
metode 
kanguru oleh 
tenaga 
kesehatan  

Metode 
perawatan 
dengan kontak 
kulit ke kulit 
dengan cara 
meletakan 
bayi di dada 
ibunya sejak 
dini (segera 

Kuesioner Kuesioner Ordinal • Dilaksanakan 
jika pernah 
melaksanakan 
metode 
kanguru 

• Tidak di 
laksanakan jika 
tidak pernah 
sama sekali 
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setelah lahir – 
berat badan 
bayi mencapai 
2500 gram) 
selama bayi 
dalam 
keadaan baik, 
suhu tubuh 
dan refleks 
isap bayi baik 

melakukan 
metode 
kanguru  

 

3.5 Prosedur Penelitian  

       Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menyelesaikan perizinan untuk mengadakan penelitian di Ruang 

Perinatalogi RSUD Banjarbaru kemudian melakukan  studi pendahuluan dan 

pengumpulan data awal sebagai data dasar untuk mengidentifikasi masalah, 

mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian serta 

menentukan rancangan penelitian kemudian menentukan populasi dan 

sampel. Membuat kuesioner penelitian dan melakukan uji validasi kuesioner 

kemudian kuesioner dibagikan kepada sampel penelitian setelah itu 

mengolah dan menganalisa data yang sudah didapatkan kemudian 

diinterpretasikan dengan teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini 

sehingga dibuatlah laporan penelitian. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

       Data primer dalam penelitian ini adalah data mengenai pengetahuan 

dan sikap serta pelaksanaan metode kanguru oleh tenaga kesehatan 

dengan menggunakan kuesioner. 

2. Data Sekunder 

       Data skunder pada penelitian ini adalah melalui data register 

Kepegawaian Rumah Sakit Banjarbaru, yang mendukung untuk 

penelitian dari dokumen.  

 

3.7 Teknik Analis Data 

       Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dalam 

bentuk tabulasi distribusi frekuensi, dan dipresentasikan. Sebelumnya data 

akan dikumpulkan dan diklasifikasikan ke dalam kategori gambaran 

pengetahuan.  

1. Untuk mengetahui pengetahuan tenaga kesehatan terhadap pelaksanan 

metode kanguru pada bayi BBLR diperoleh dari wawancara dengan alat 

bantu kuesioner. Setiap jawaban yang benar di beri nilai 1, dan jawaban 

yang salah di beri nilai 0. 

        Cara perhitungan untuk menentukan pengetahuan ini kemudian di 

persentasikan dengan menggunakan rumus perhitungan menurut 

Arikunto. S (1998) (14). 
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P   =      F  x 100 % 

       N 

Keterangan : 

P = Nilai yang didapat 

F = Jumlah jawaban yang benar 

N = jumlah soal 

2. Untuk mengetahui sikap tenaga kesehatan terhadap pelaksanan metode 

kanguru pada bayi BBLR diperoleh dari wawancara dengan alat bantu 

kuesioner. Bobot nilai kuesioner variabel sikap pelaksanaan metode 

kangguru pada Tenaga Kesehatan ini menggunakan format skala likert 

yang dirancang untuk memungkinkan responden menjawab dalam 

berbagai tingkatan yaitu skala dalam 4 tingkat (dari 1 sampai 4), dimana 

setiap jawaban di beri bobot nilai dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Untuk pernyataan yang sifatnya positif, jawaban “sangat setuju”= 4, 

“setuju”= 3, “tidak setuju”= 2, dan “sangat tidak setuju”= 1 

2) Untuk pernyataan yang sifatnya negative, jawaban “sangat setuju”= 

1, “setuju”= 2, “tidak setuju”= 3, dan “sangat tidak setuju”= 4 

Setelah diberi bobot nilai selanjutnya dibuat kategori di setiap 

instrumen untuk kualitas jawaban dari responden berdasarkan nilai 

skor, kemudian ditetapkan klasifikasi (kriteria nilai) meliputi 

perhitungan sederhana sebagai berikut: 

1) Menetapkan nilai tertinggi yaitu jumlah pernyataan dikalikan skor 4 : 

10x4=40 
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2) Menetapkan nilai terendah yaitu jumlah pernyataan dikalikan skor 1 : 

10x1=10 

3) Menetapkan range dengan cara nilai tertinggi dikurang nilai terendah 

40-10=30 

Range kemudian dibagi menjadi 2 kategori untuk menentukan 

lebar kelas (interval) dan klasifikasi nilai yang akan dibuat kedua kelas 

itu menggambarkan pelaksanaan metode kanguru. 

Lebar kelas / interval : 30 / 2 = 15 (15). 

Data yang sudah dikumpulkan kemudian di klasifikasikan dengan 

kelompoknya dan dianalisa  

3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

       Lokasi penelitian ini dilakukan di Ruang Perinatalogi RSUD 

Banjarbaru. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan selama bulan Januari 

- Mei 2010. 

3.9 Keterbatasan Penelitian 

       Keterbatasan penelitian yang dialami oleh peneliti yaitu terkendala pada 

waktu, dimana seharusnya penelitian ini lebih efektif menggunakan teknik 

observasi dan juga kuesioner akan tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya 

menggunakan kuesioner, karena dengan observasi dan juga kuesioner dapat 

mengetahui seberapa jauh pelaksanaan dan juga pengetahuan tenaga 

kesehetan terhadap metode kanguru. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian 

       Rumah sakit umum daerah kota banjarbaru adalah rumah sakit milik 

pemerintah kota banjarbaru sejak serah terima kewenangan pengelola 

rumah sakit umum daerah banjarbaru tanggal 14 agustus 2004 

dipemerintah propinsi Kalimantan selatan.  

 Sebagaimana Rumah sakit pemerintah lainnya, maka dalam 

operasionalnya Rumah Sakit Umum daerah kota Banjarbaru melaksanakan 

upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna  dengan 

mengupayakan penyebmuhan, pemulihan, promotif, serta pencegahan 

yang dilaksanakan upaya pengembangan rujukan.  

       Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru berdasarkan surat 

Menteri Kesehatan RI. No. 104/MENKES/SK.I/1995, tanggal 30 Januari 

1995 adalah Rumah Sakit Daerah kelas C, saat ini Rumah Sakit Daerah 

Kota Banjarbaru telah mendapatkan Sertifikat status Akreditasi penuh 

tingkat dasar (12 Pokja) sesuai surat Dirjen Yan Medik DepKes RI. No. 

ym.00.22.526 tanggal 26 April 2002.  

       RSUD Banjarbaru berlokasi di wilayah kota Banjarbaru propinsi 

Kalimantan Selatan yang berletak di jalan Palang Merah No. 02 Kelurahan 

Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Luas areal RSUD Banjarbaru 8.238 
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M², yang terdiri dari Gedung Poliklinik dan Ruang Administrasi, Unit 

Gawat Darurat, Ruang Perawatan Bersalin, Ruang Perawatan Anak, Ruang 

Perawatan Penyakit Dalam dan Ruang Perawatan Bedah. 

       Pelayanan kesehatan yang tesedia di RSUD Banjarbaru antara lain : 

1. Instalasi Gawat Darurat 

2. Rawat Jalan  

a. Poliklinik Umum terdiri dari : Poli Umum Dewasa, Poli Umum, 

Poli Anak, Poli Gigi, Poli Kebidanan/Kb  dan Poli Mata. 

b. Poliklinik spesialis, terdiri dari : Poli Anak, Poli Penyakit Dalam, 

Poli Bedah, Poli Kebidanan Penyakit Kandungan, dan Poli 

Neurologi. 

3. Rawat inap, terdiri dari : Kelas Utama, Kelasi I, Kelas II, Kelas III, 

Perinatologi, dan Isolasi. 

4. ICU (Intencive Care Unit) 

5. Penunjang medik, terdiri dari : Instalasi Radiologi, Instalasi Bedah 

Sentral, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehabilitasi Medik, 

Instalasi Patologi, Instalasi Kamar Jenazah, dan Pemeliharaan Sarana. 
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4.1.2 Karakteristik Umum Responden  

1. Tingkat Pendidikan Responden  

Pada tabel 4.1 Distribusi frekuensi Responden Menurut Tingkat 

Pendidikan 

 

 

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa sebagian persentase tingkat 

pendidikan terakhir kebanyakan yaitu D III (56,25%) 

2. Umur Responden 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Menurut Umur 

 

 

 
 

 Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa persentase umur tenaga 

kesehatan yang terbanyak adalah dari usia 20-29 tahun (50%). 

 

4.1.3 Karakteristik Khusus Responden  

1. Variabel Pengetahuan Tenaga Kesehatan  

Tabel 4.3  Distribusi Frekuensi Responden Menurut Penilaian 
Pengetahuan  

 

 

 

 

No Tingkat Pendidikan frekuensi persentase (%) 
1 S1 3 18,75 
2 D IV 2 12,5 
3 D III 9 56,25 
4 D I 2 12,5 

Jumlah 16 100 

No Umur Responden frekuensi persentase (%) 
1 > 40 tahun 3 18,75 
2 30-39 tahun 5 31,25 
3 20-29 tahun 8 50 

Jumlah 16 100 

No Pengetahuan 
Responden frekuensi persentase (%) 

1 Baik 10 62,5 
2 Cukup 6 37,5 
3 Kurang 0 0 

Jumlah 16 100 
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 Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukan bahwa dari 16 responden 

dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki tenaga kesehatan dalam 

pelaksanaan metode kanguru memberikan penilaian kriteria baik yaitu 

sebanyak 10 responden (62,5%), sedangkan yang lainnya adalah 

responden yang memberikan penilaian cukup baik sebanyak 6 

responden (37,5 %). 

 Hasil penelitian yang dilakukan peneliti berdasarkan pada tabel 4.3 

diperoleh hasil pengetahuan tenaga kesehatan terhadap pelaksanaan 

metode kanguru Tergolong baik yaitu 10 responden (62,5%) 

 

2. Variabel Sikap Tenaga Kesehatan  

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi responden menurut penilaian sikap  

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa sebagian besar responden 

dengan sikap pelaksanaan metode kanguru memberikan penilaian 

kriteria baik yaitu sebanyak 13 responden (81,3%), sedangkan yang 

lainnya adalah responden yang meberikan penilaian tidak baik 

sebanyak 3 responden (18,8%). 

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa tenaga 

kesehatan kebanyakan memiliki sikap yang baik yaitu 13 responden 

(81,3%). 

No Sikap 
Responden frekuensi persentase (%) 

1 Baik 13 81,3 % 
2 Tidak  Baik 3 18,8 % 

Jumlah 16 100 % 
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3. Pelaksanaan Metode Kanguru 

Tabel 4.5 Gambaran Pelaksanaan Metode Kanguru  

No Pelaksanaan Metode 
Kanguru frekuensi persentasi (%) 

1 Ya 11 68,75% 
2 Tidak  5 31,25% 

Jumlah 16 100 
 

       Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 16 responden 

sebanyak 11 orang (68,75%) yang melaksanakan metode kanguru, dan 

5 orang (31,25%) yang tidak melaksanakan metode kanguru.   

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti berdasarkan pada tabel 4.5 

diperoleh hasil Pelaksanaan Metode Kanguru Oleh Tenaga Kesehatan 

Tergolong baik yaitu sebanyak 11 responden (68,75%). 

 

4. Pengetahuan Tenaga Kesehatan dengan pelaksanaan metode kanguru  

Tabel 4.6 Gambaran Pengetahuan Tenaga Kesehatan Dengan 
Pelaksanaan Metode Kanguru  

 

No Pengetahuan Tenaga 
Kesehatan 

Pelaksanaan Metode 
Kanguru Total 
Ya  Tidak  
f % f % f % 

1 Baik 10 62,5 0 0 10 62,5 
2 Cukup 1 6,25 5 31,25 6 37,5 
3 Kurang 0 0 0 0 0 0 
Jumlah 11 68,75 5 31,25 16 100 

 

       Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa dari 16 

responden sebanyak 10 orang (62,5%) yang memiliki pengetahuan 

baik dan melaksanakan metode kanguru, dan dari 6 orang (37,5%) 
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yang memiliki pengetahuan cukup ada 1 orang (6,25%) yang 

melaksanakan metode kanguru dan 5 orang (31,25%) yang tidak 

melakukan metode kanguru.   

 

5. Sikap Tenaga Kesehatan Dengan Pelaksanaan Metode Kanguru  

Tabel 4.7 Gambaran sikap tenaga kesehatan dengan pelaksanaan 
metode kanguru  

 

No Sikap Tenaga 
Kesehatan 

Pelaksanaan Metode 
Kanguru Total 
Ya  Tidak  
F % F % F % 

1 Baik  11 68,75 2 12,5 13 81,25 
2 Tidak Baik  0 0 3 18,75 3 18,75 

Jumlah 11 68,75 5 31,25 16 100 
 

       Berdasarkan tabel 4.7 diatas diketahui bahwa dari 16 responden 

terdapat sebanyak 13 orang (81,25 %) yang memiliki sikap yang baik, 

diantaranya ada 11 orang (68,75%) yang melaksanakan metode 

kanguru dan 2 orang (12,5%) yang tidak melaksanakan metode 

kanguru. Dan dari 3 orang (18,75%) yang memiliki sikap yang tidak 

baik, ada 3 orang (18,75%) yang tidak melaksanakan metode kanguru.  

 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Tingkat Pengetahuan Tenaga Kesehatan Terhadap Metode Kanguru  

             Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukan bahwa dari 16 responden 

dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki tenaga kesehatan dalam 

pelaksanaan metode kanguru memberikan penilaian kriteria baik yaitu 
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sebanyak 10 responden (62,5%), sedangkan yang lainnya adalah 

responden yang memberikan penilaian cukup baik sebanyak 6 responden 

(37,5 %). 

       Hasil penelitian yang dilakukan peneliti berdasarkan pada tabel 4.3 

diperoleh hasil Pengetahuan Tenaga Kesehatan Terhadap Pelaksanaan 

Metode Kanguru tergolong baik yaitu 10 responden (62,5 %). Menurut 

Notoatmodjo bahwa pengetahuan merupakan domain yang sangat penting 

sebagaimana kita ketahui bahwa Pengetahuan merupakan hasil tahu dari 

tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu 

objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yakni 

indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian 

besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (9). 

       Hasil penelitiaan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki pengetahuan yang baik tentang pelaksanaan metode kanguru 

yaitu terdapat 10 (62,5%) responden dengan pengetahuan baik dari 16 

responden. Pengetahuan yang baik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya faktor pendidikan dimana pendidikan adalah suatu usaha 

untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan. Dengan pendidikan 

tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi. 

Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan 

yang didapat tentang kesehatan, kemudian pengalaman dimana semakin 

banyak pengalaman seseorang terhadap suatu pengetahuan tertentu maka 

akan semakin banyak pengetahuan yang didapatnya. Hasil penelitian ini 
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didukung oleh teori yang mengatakan bahwa Pengalaman belajar dalam 

bekerja yang dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan 

professional serta pengalaman belajar selama bekerja akan dapat 

mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan 

manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak 

dari masalah nyata dalam bidang keperawatan. Umur juga dapat 

mempengaruhi pengetahuan dimana bertambahnya umur seseorang dapat 

berpengaruh pada pertambahan pengetahuan yang diperolehnya, akan 

tetapi pada umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan 

penerimaan atau mengingat suatu pengetahuan akan berkurang. Hasil 

penelitian ini didukung oleh teori yang mengatakan bahwa pada kelompok 

umur 25 – 35 tahun termasuk dalam usia pada fase dewasa dini (usia 

produktif), sehingga daya ingat dan kemampuan berpikir masih berfungsi 

dengan baik (17).  

 

4.2.2 Sikap Tenaga Kesehatan Terhadap Metode Kanguru 

       Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa sebagian besar responden 

dengan sikap pelaksanaan metode kanguru memberikan penilaian kriteria 

baik yaitu sebanyak 13 responden (81,3%), sedangkan yang lainnya adalah 

responden yang meberikan penilaian tidak baik sebanyak 3 responden 

(18,8%). 

       Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa tenaga 

kesehatan kebanyakan memiliki sikap yang baik yaitu 13 responden 
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(81,3%). Sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur 

melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah 

terhadap respon individu pada suatu obyek dan situasi yang berkaitan 

dengannya (10). Adanya sikap yang baik dapat dikarenakan oleh 

pengetahuan, pelatihan serta pengalaman yang banyak didapatnya 

sehingga mereka mempunyai keinginan agar dapat melaksanakan metode 

kanguru, karena mereka tahu bahwa metode kangur sangatlah penting dan 

juga bermanfaat bagi bayi dengan BBLR dan penelitian ini sejalan dengan 

perkataan Al Kinson, R. L dimana dalam fungsi sikap terdapat Fungsi 

Instrumental, fungsi sikap ini dikaitkan dengan alasan praktis atau 

manfaat, dan menggambarkan keinginan (11). 

 

4.2.3 Pelaksanaan Metode Kanguru  

       Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 16 responden 

sebanyak 11 orang (68,75%) yang melaksanakan metode kanguru, dan 5 

orang (31,25%) yang tidak melaksanakan metode kanguru.   

 Hasil penelitian yang dilakukan peneliti berdasarkan pada tabel 4.5 

diperoleh hasil Pelaksanaan Metode Kanguru Oleh Tenaga Kesehatan 

Tergolong baik yaitu sebanyak 11 responden (68,75%). Pelaksanaan 

metode kanguru atau perawatan bayi lekat sangat bermanfaat untuk 

merawat bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah baik selama 

perawatan di rumah sakit ataupun di rumah. Metode kanguru mampu 

memenuhi kebutuhan asasi bayi berat lahir rendah dengan menyediakan 
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situasi dan kondisi yang mirip dengan rahim ibu, sehinggga memberi 

peluang untuk dapat beradaptasi baik dengan dunia luar. Metode ini juga 

dapat meningkatkan pertumbuhan dan berat badan bayi dengan lebih baik. 

Sebaliknya tidak terlaksananya metode kanguru juga dapat dipengaruhi 

oleh kurangnya pengalaman dan juga pelatihan yang didapat sehingga 

metode kanguru ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu agar 

lebih memahami tentang pentingnya pelaksanaan metode kanguru perlu 

sikap dan juga pengetahuan yang baik dalam diri tenaga kesehatan. 

 

4.2.4 Pengetahuan Tenaga Kesehatan Dengan Pelaksanaan Metode 

Kanguru  

       Berdasarka tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa dari 16 responden 

sebanyak 10 orang (62,5%) yang memiliki pengetahuan baik dan 

melaksanakan metode kanguru, dan dari 6 orang (37,5%) yang memiliki 

pengetahuan cukup ada 1 orang (6,25%) yang melaksanakan metode 

kanguru dan 5 orang (31,25%) yang tidak melakukan metode kanguru. 

Dihubungkan dengan konsep teori pengetahuan tentang pelaksanaan 

metode kanguru diharapkan relevan dengan yang ada bahwa semakin baik 

pengetahuan tenaga kesehatan maka diharapkan pelaksanaan metode 

kanguru dapat terlaksana dengan baik dan jika pengetahuan tenaga 

kesehatan kurang baik terhadap pelaksanaan metode kanguru maka 

program tersebut tidak akan berjalan dengan baik.  
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       Hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengetahuan ini 

membuktikan bahwa pengetahuan yang dimiliki tenaga kesehatan 

sangatlah baik. Senada dengan penelitian yang dilakukan Indriani 

mengenai pengetahuan dan sikap bidan tentang metode kanguru di kec. 

Sibiru-biru kab. Deli serdang tahun 2008  bahwa sebagian besar bidan 

memiliki pengetahuan yang baik mengenai metode kanguru (51,4%) (16). 

       Baiknya pengetahuan tenaga kesehatan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya pendidikan tenaga kesehatan, pendidikan 

sangat mempengaruhi terhadap pengetahuan seseorang karena pendidikan 

merupakan suatu proses pembelajaran pola pikir seseorang dari tidak tahu 

menjadi tahu, dan dari jejang pendidikan ini lah dapat diketahui pola pikir 

seseorang, semakin tinggi pendidikan maka maka semakin banyak ilmu 

pengetahuan yang didapat begitu juga sebaliknya. Dari gambaran diatas 

dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan memungkinkan berkaitan 

dengan tingkat pengetahuan tenaga kesehatan, pengetahuan tenaga 

kesehatan yang baik membuat mereka mendapatkan pengetahuan tentang 

pentingnya metode kanguru bayi BBLR serta manfaat dari penggunaan 

metode kanguru. Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku 

yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku 

yang tidak didasari oleh pengetahuan Penelitian Rogers (1974) 

menyimpulkan bahwa apabila penerimaan prilaku baru atau adopsi 

perilaku melalui proses didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap 

yang positif, maka prilaku tersebut akan bersifat langgeng (long lasting) 
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sebaliknya apabila prilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan 

kesadaran maka tidak akan berlangsung lama (14). Oleh karena itu 

Pengetahuan yang baik serta adanya kesadaran dari tenaga kesehatan maka 

akan dapat membantu dalam pelaksanaan metode kanguru.  

       Selain faktor pendidikan faktor pengalaman dan juga pelatihan yang 

didapat juga dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang karena dari 

pengalaman dan juga pelatihan pengetahuan mereka akan semakin luas, 

sehingga mereka dapat menjalankan atau melaksanakan apa yang sudah 

mereka dapat seperti pelaksanaaan metode kanguru. 

 

4.2.5 Sikap Tenaga Kesehatan Dengan Pelaksanaan Metode Kanguru  

       Berdasarkan tabel 4.7 diatas diketahui bahwa dari 16 responden 

terdapat sebanyak 13 orang (81,25 %) yang memiliki sikap yang baik, ada 

11 orang (68,75%) yang melaksanakan metode kanguru dan 2 orang 

(12,5%) yang tidak melaksanakan metode kanguru, dan dari 3 orang 

(18,75%) yang memiliki sikap yang tidak baik, ada 3 orang (18,75%) yang 

tidak melaksanakan metode kanguru. Dengan adanya sikap yang baik 

menandakan bahwa penyuluhan yang diberikan oleh sebagian tenaga 

kesehatan dapat dilaksanakan dan dipahami oleh masyarakat kususnya ibu 

yang memilki bayi dengan BBLR.  

       Sikap diartikan sebagai respon tertutup terhadap suatu stimulasi atau 

objek, baik yang bersifat intern maupun sistem sehingga manifestasinya 

tidak dapat berlangsung dilihat. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut 
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didapatkan bahwa banyak tenaga kesehatan yang memiliki sikap yang baik 

yaitu 13 responden (81,3%), dan 3 diantaranya memiliki sikap yang tidak 

baik dalam pelaksanaan metode kanguru (18,8%) 

       Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sikap tenaga kesehatan 

sangatlah baik, dan penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan 

Indriani dengan judul pengetahuan dan sikap bidan tentang metode 

kanguru di kec. Sibiru-biru kab. Deli serdang tahun 2008  bahwa sebagian 

besar bidan memiliki sikap yang baik mengenai metode kanguru (85,7%) 

(16). Walaupun sebagian memiliki sikap yang baik tapi masih ada 

sebagian tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan metode kanguru, ini 

mungkin disebabkan karena dasar pengetahuan serta pengalaman dari 

tenaga kesehatan yang kurang sehingga mereka tidak berani melaksanakan 

metode kanguru dan ini sejalan dengan perkataan Sunaryo (2004) tentang 

tingkatan sikap, dimana tenaga kesehatan masih dalam tingkatan 

menerima (receiving), pada tingkatan ini individu ingin memperhatikan 

rangsangan (stimulus) yang diberikan. Akan tetapi sebagian besar tenaga 

kesehatan memiliki sikap yang baik dan melaksanakan metode kanguru 

hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengalaman serta 

pelatihan yang didapat sehingga metode ini dapat terlaksana dengan baik. 

Dalam tingkatan sikap tenaga kesehatan berada dalam tingkat merespons 

(responding), pada tingkatan ini sikap individu dapat memberikan jawaban 

apabila itanya, mengerjakan dan menyelesakan tugas yang diberikan (11). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut 

1. Tenaga kesehatan yang dijadikan subjek penelitian sebagian besar 

memilki tingkat pengetahuan yang baik tentang metode kanguru 

(62,5%) 

2. Tenaga kesehatan yang dijadikan subjek penelitian sebagian besar 

memiliki sikap yang baik tentang metode kanguru (81,25%) 

3. Tenaga kesehatan yang dijadikan subjek penelitian sebagian besar 

melaksanakan metode kanguru (68,75%). 

4. Pengetahuan tenaga kesehatan dengan pelaksanaan metode kanguru 

sebagian besar baik dan melaksanakan metode kanguru ( 62,5%). 

5. Sikap tenaga kesehatan dengan pelaksanaan metode kanguru sebagian 

besar baik dan melaksanakan metode kanguru ( 81,25%). 

5.2 Saran  

1. Bagi Rumah Sakit  

Diharapkan kepada instansi Rumah Sakit untuk mengadakan dan 

melaksanakan metode kanguru serta pelatihan untuk dapat lebih 

meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan terhadap pelaksanaan 

metode kanguru. 
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2. Bagi Tenaga Kesehatan  

Diharapkan bagi tenaga dapat meningkatkan kualitas pengetahuan dan 

wawasan dalam memberikan pelayan sehingga metode kanguru dapat 

dilaksanakan atau diterapkan setiap kali terdapat bayi dengan BBLR. 

3. Bagi Peneliti  

Bagi peneliti diharapkan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini agar 

ada penelitian lanjutan mengenai variabel-variabel yang lain yang 

mungkin berpengaruh terhadap pelaksanaan metode kanguru. 
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PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN 

 

 

Kepada Yth 

Ibu / Calon responden  

Di RSUD Banjarbaru   

 

 Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswa Akademi Kebidanan Martapura, 

saya akan melakukan penelitian tentang  

“GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TENAGA KESEHATAN 

TERHADAP PELAKSANAAN METODE KANGURU DI RUANG 

PERINATALOGI RSUD BANJARBARU TAHUN 2010”. 

 Untuk keperluan tersebut saya mohon kesedian ibu untuk menjawab 

pertanyaan yang saya anjurkan dengan kejujuran dan tanpa ada paksaan. Jawaban ibu 

dijamin kerahasiaannya. 

 Demikian permohonan ini, atas bantuan dan partisipasinya disampaikan 

terima kasih. 

       Martapura,            2010 

 

 

        (Lina Marliyani) 

        032401SO7060 
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Persetujuan menjadi peserta responden penelitian  

Dengan ini saya  

Nama   : 

Umur  : 

Pendidikan  : 

Alamat  : 

 

 Menyatakan bersedia dengan suka rela menjadi responden dan menjawab 

pertanyaan dengan sejujur-jujurnya terhadap penelitian yang dilakukan oleh Lina 

Marliyani yang berjudul “GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TENAGA 

KESEHATAN TERHADAP PELAKSANAAN METODE KANGURU DI RUANG 

PERINATALOGI RSUD BANJARBARU TAHUN 2010”. Saya berharap pernyataan 

ini dapat di jaga kerahasiannya. 

 Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan 

dari manapun.  

       Martapura,       Juni 2010 

       Responden  

 

   

       (   ) 
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KUESIONER PENELITIAN 

GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP 

TENAGA KESEHATAN TERHADAP PELAKSANAAN 

METODE KANGURU DI RUANG PERINATALOGI 

RSUD BANJARBARU TAHUN 2010 

 

No Responden  : 

Tanggal  : 

Nama   : 

Umur   : 

Pendiikan   : 

Alamat   : 

 

A. Pengetahuan responden mengenai pelaksanaan metode kanguru pada bayi BBLR 

Berilah tanda (X) pada salah satu jawaban yang menurut ibu paling benar 

 

1. Apa yang di maksud dengan metode kangguru? 

a. Metode sentuhan kulit ke kulit 

b. Metode penghangat dengan inkubator 

c. Metode sentuhan pakaian  

2. Metode kanguru merupakan metode perawatan bayi BBLR untuk mencegah? 

a. Asfiksia 

b. Hipotermi 

c.  Gawat nafas 
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3. Salah satu kriteria perawatan metode kanguru adalah? 

a. Bayi dengan berat lahir kurang dari 3000 gram 

b. Bayi BBLR dengan tidak ada kelainan  

c. Suhu tubuh bayi yang tidak stabil  

4. Metode kanguru dilakukan dengan cara? 

a. Meletakkan bayi di dada ibu dengan posisi tegak langsung ke kulit ibu 

b. Meletakan bayi di perut ibu dengan posisi tegak langsung ke kulit ibu 

c. Meletakan bayi diatas kasur dengan dibungkus kain tebal 

5. Dibawah ini yang merupakan keuntungan dari metode kanguru, kecuali? 

a. Menstabilkan suhu tubuh, denyut jantung dan pernafasan bayi 
 
b. Mengurangi lama menangis pada bayi. 

 
c. Mengurangi terjadinya Asfiksia  
 

6. Kapan batas penggunaan metode kanguru boleh dilakukan? 

a. Setelah berat badan bayi mencapai 2500 gram  

b. Sampai suhu tubuh bayi stabil 

c. Sampai bayi pernapasan bayi normal 

7. Dibawah ini yang perlu diperhatikan ibu sebelum melakukan metode kanguru 

kecuali? 

a. Membersihkan tangan dan kuku 

b. Memakai pakaian yang longgar 

c. Membersihkan seluruh tubuh  
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8. Metode kanguru dapat digunakan sebagai ? 

a. Pengganti inkubator 

b. Pengganti nutrisi bayi 

c. Pengganti oksigen bayi  

9. Suhu bayi dianggap stabil dan optimal jika ? 

a. 36,0° C- 37°,0C 

b. 36,5°C- 37,5°C 

c. 36,5°C- 38,0°C 

10. Apa yang dimaksud dengan bayi BBLR 

a. Bayi dengan berat lahir > 2500 gram tanpa memandang masa gestasinya  

b. Bayi dengan berat lahir 2500 gram tanpa memandang masa gestasinya 

c. Bayi dengan berat lahir < 2500 gram tanpa memandang masa gestasinya  

11. Siapa saja yang boleh melaksanakan metode kanguru ? 

a. Ibu 

b. Ayah 

c. Semua benar 

12. Metode kanguru pertama kali ditemukan dinegara ? 

a. Australia  

b. Kolombia 

c. Jepang  
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B. Sikap responden mengenai pelaksanaan metode kanguru pada bayi BBLR 

Berilah tanda ( )  pada setiap jawaban yang anda pilih  

Keterangan:  

SS  : Sangat Setuju  

S  : Setuju 

TS  : Tidak Setuju  

STS : Sangat Tidak Setuju 

No Sikap  SS S TS STS 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

Menurut responden metode kanguru diberikan pada bayi BBLR dan 

 bayi normal 

Menurut  responden perawatan  BBLR dengan metode kanguru 

 dapat dilakukan oleh siapapun selain ibu  

Menurut pendapat responden jika dilakukan metode kanguru bayi perlu 

di berikan topi baju dan juga popok, sedangkan ibu menggunakan  

pakaian dan BH 

Menurut responden metode kanguru sebaiknya dilakukan 1 

 kali saja dalam sehari  

Menurut responden dilakukannya metode kanguru pada bayi BBLR 

 adalah untuk menjaga suhu tubuh bayi agar tetap stabil 

Menurut responden metode kanguru dapat dilakukan dirumah 

Jika dilakukan metode kanguru pada bayi BBLR dapat mengurangi  

stress pada bayi 

Menurut responden penggunaan metode kanguru pada bayi BBLR  
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9 

10 

sangat efektif 

Jika hendak melakukan metode kanguru hendaknya bayi dimandikan 

terlebih dahulu  

Jika saya mendapatkan bayi dengan BBLR saya akan segera 

melakukan metode kanguru 

C. Pelaksanaan Responden Mengenai Metode Kanguru Pada Bayi BBLR 

Jawablah pertanyaan dibawah ini 

1. Apakah selama ini anda pernah melaksanakan metode kanguru apabila terdapat 

bayi dengan BBLR?? 
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