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Persalinan merupakan salah satu tahap reproduksi yang mengandung berbagai resiko yang 
menyangkut kehidupan janin dan bayi yang dikandungnya. Tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui hubungan beberapa karakteristik maternal (umur paritas, jarak kelahiran, urutan 
kehamilan, status kesehatan) dan pemeriksaan kehamilan (K4) dengan kondisi ibu Bersalin dan 
bayi baru lahir.  
 
Penelitian ini termasuk penelitian explanatory survey menggunakan pendekatan cross sectional 
study. Populasi penelitian adalah ibu-ibu yang melahirkan pada bulan Mei 2001 – April 2002 
sebanyk 401 orang dengan sample sebanyk 80 orang yang diambil dengan teknik random 
sistematik. Data dikumpulkan secara langsung dari responden melalui wawancara dengan 
kuesioner dan data daricatatan pada buku kesehatan ibu dan Anak serta catatan medis ibu selama 
hamil dan saat melahirkan. Pengolahan dan analisis data menggunakan perangkat lunak SPSS 
versi 10.0 dengan uji statistik Chi Square.  
 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah persentase terbesar (72,5%) responden berumur 
20-35 tahun, paritas 1-3 87,5%, jarak kelahiran <2 tahun dan >5 tahun 62,7%, urutan kehamilan 
nomor 2-3 63,8%, status kesehatan yang baik 66,3% dan responden yang telah melaksanakan K4 
63,8%. Sedangkan kondisi ibu bersalin dan bayi baru lahir persentase terbesar (67,5%) dalam 
kondisi baik dan 32,5% dalam kondisi buruk. Uji bivariat membuktikan ada hubungan umur 
dengan kondisi ibu bersalin dan bayi baru lahir (p=0,002), jarak kelahiran dengan kondisi ibu 
dan bayi (p=0,009), urutan kehamilan dengan kondisi ibu bersalin dan bayi baru lahir (p=0,023), 
status kesehatan dengan kondisi ibu bersalindan bayi baru lahir (p=0,001) dan pemeriksaan 
kehamilan dengan kondisi ibu bersalin dan bayi batu lahir (p=0,023). Sedangkan paritas tidak 
menunjukkan adanya hubungan (p=0,207).  
 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan umur, jarak kelahiran, urutan 
kehamilan, status kesehatan dan pemeriksaan kehamilan dengan kondisi ibu bersalin dan bayi 
yang dilahirkan.  
 
Disarankan perlunya upaya peningkatan pemberian penyuluhan kesehatan reproduksi dan 
pemeriksaan kehamilan serta peningkatan kerja sama lintas sektoral dalam upaya peningkatan 
kesehatan reproduksi.  
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