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ABSTRAK 

 

Latar Belakang Kelahiran bayi berat lahir rendah (BBLR) hingga saat ini 

merupakan masalah di dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu intervensi untuk 

perawatan bayi BBLR adalah dengan perawatan metode kanguru (PMK) yang 

dapat dilakukan di rumah sakit ataupun secara mandiri di rumah dan pada 

penelitian ini akan fokus pada pelaksanaan perawatan metode kanguru di rumah. 

 

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk memberi penjelasan tentang 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan perawatan metode kanguru di rumah. 

 

Metode Penelitian deskriptif analitik dengan rancangan cross sectional. Sampel 

dari penelitian ini adalah 50 orang ibu dengan bayi BBLR berat 1000-2499gr yang 

melakukan PMK secara mandiri di rumah. Faktor yang di teliti adalah 

pengetahuan ibu, sikap ibu, dukungan keluarga. Pengambilan data dilakukan di 

rumah ibu dengan menggunakan kuisioner.  

 

Hasil Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan ibu dan 

dukungan keluarga, tidak dapat di hubungan dengan keberhasilan perawatan 

metode kanguru di rumah karena tidak dapat di analisis. Sikap ibu tidak 

mempengaruhi keberhasilan perawatan metode kanguru di rumah (p=0,576), dan 

tingkat keberhasilan PMK di rumah mencapai 88% 

 

Kesimpulan Faktor pengetahuan ibu dan dukungan keluarga tidak dapat di 

hubungkan dengan keberhasilan perawatan metode kanguru karena tidak dapat di 

analisis. Faktor sikap ibu tidak berhubungan dengan keberhasilan PMK  namun 

tingkat keberhasilan perawatan metode kanguru yang di rumah mencapai 88%  

 

Kata Kunci  Perawatan Metode Kanguru, Bayi BBLR 
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ABSTRACT 

 

Background Low birth weight (LBW)until  recently is a serious problem around 

the world, including Indonesia. Intervention for low birth weight babies is using 

kangaroo mother care method (KMC). It can be done in hospital or independently 

at home. In this study we will be focusing on kangaroo mother care at home 

 

Aim The aim of this study is to give the details about factors that affecting the 

success of kangaroo mother care at home. 

 

Methods Analytical and descriptive  study with cross sectional design on 50 

mother with low birth weight baby (1000-2499gr) who does kangaroo mother 

care independently at home.The factors in this study are mothers knowledge, 

mothers attitude, and family encouragement. The data will be collected using 

questionnaire 

 

Result the result of this study indicated that mothers knowledge, and family 

encouragement cannotbe analize. Mothers attitude did not affect the succes of 

kangaroo mother care (p=0.576), and the success rate of KMC at home reach 

88% 

 

Conclusions Mothers knowledge, and family encouragement cannot be analize.  

Attitude does not affect the succes of kangaroo mother care but the succes rate of  

kangaroo mother care at home reach 88%. 
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