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ABSTRAK 
Kematian Perinatal adalah Kelahiran hidup adalah dikeluarkan hasil konsepsi 
secara sempurna dari ibunya yang telah dipisahkan mempunyai tanda-tanda 
kehidupannya tanpa memandang umur kehamilan.Penelitian ini bertujuan untuk 
mempelajari hubungan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) dengan kematian 
perinatal di Ruang Perinatologi RSUD dr. M. Yunus Bengkulu. Penelitian ini 
menggunakan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini seluruh bayi 
baru lahir di ruang Perinatologi RSUD dr. M. Yunus Bengkulu pada bulan 
Januari-Desember 2016 sebanyak 653 orang yang terdiri dari 293 orang dengan 
BBLR dan 360 orang tidak BBLR. Teknik pengambilan sampel proporsional 
random sampling sehingga didapatkan jumlah sampel yang akan diambil 
sebanyak 87 orang bayi yang terdiri dari 39 orang bayi dengan BBLRdan 48 
orang bayi yang tidak BBLR. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan data sekunder dengan melihat catatan dokumentasi diRuang 
Perinatologi RSUD. Dr. M. Yunus Bengkulu. Teknik analisis data dilakukan 
dengan analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji statistik                  

Chi-Square (²) melalui program SPSS. Hasil penelitian didapatkan:terdapat 52 
(59,8%) bayi yang tidak mengalami kematian perinatal, 48 (55,2%) bayi lahir 
tidak BBLR, terdapat hubungan yang signifikan antara bayi BBLR dengan 
kematian perinatal di ruang Perinatologi RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dengan 
kategori sedang, dan bayi BBLR beresiko 5 kali lipat mengalami kematian 
perinatal jika dibandingkan dengan bayi yang tidak BBLR. Diharapkan kepada  
bidan agar dapat memberikan konseling kepada ibu hamil untuk rutin 
memeriksakan kehamilannya, sehingga nantinya dapat mengurangi komplikasi 
yang timbul akibat kehamilan pada ibu yang beresiko tinggi. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan pendidikan dan 
pengetahuan ibu dengan  pemberian imunisasi hepatitis B0 pada bayi di wilayah 
kerja Puskesmas Kuala Lempuing  Kota Bengkulu.Desain penelitian adalah  
surveyAnalitik, dengan  menggunakan desain penelitian Cross Sectional. Populasi 
dari penelitian ini adalah semua ibu yang mempunyai bayi lebih dari 7 hari di 
Puskesmas Kuala Lempuing kota Bengkulu  pada tahun 2017 yaitu sebanyak 74 
bayi yang sudah imunisasi hepatitis B0. Teknik pengambilan sampel dengan teknik 
menggunakan Sytematic Random Sampling.Pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari dokumentasi (register) dan 
menggunakan data primer yang di peroleh dari Responden (kuesioner) di 
Puskesmas Kuala Lempuing Kota Bengkulu tahun 2017.Hasil penelitian ini 
didapatkan (1) Terdapat 34,9% yang termasuk tingkat pendidikan dasar, 39,5% 
yang termasuk pendidikan menengah dan 25,5% yang termasuk pendidikan 
tinggi. (2) Terdapat 39,5 yang berpengetahuan kurang, 34,9 yang 
berpengetahuan cukup dan 25,6% yang berpengetahuan baik. (3) Terdapat 37,2% 
yang tidak melakukan pemberian imunisasi Hepatitis B0 pada bayinya dan 62,8% 
melakukan pemberian imunisasi Hepatitis B0pada bayinya (4) Ada hubungan 
yang signifikan antarapendidikan ibu dengan pemberian imunisasi hepatitis B0di 
Wilayah Kerja Puskesmas Kuala Lempuing Kota Bengkuludengan kategori 
hubungan sedang.(5) Ada hubungan yang signifikan antarapendidikan ibu 
dengan pemberian imunisasi hepatitis B0di Wilayah Kerja Puskesmas Kuala 
Lempuing Kota Bengkuludengan kategori hubungan sedang. 
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ABSTRAK 
Stroke adalah gejala-gejala defisit fungsi susunan saraf yang diakibatkan oleh 
penyakit pembuluh darah otak dan bukan oleh yang lain dari itu.Penelitian ini 
bertujuan untuk mempelajari hubungan hipertensi, usia dan jenis kelamin dengan 
kejadian stroke di Ruang Rawat Inap Stroke RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.  
Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 
seluruh pasien yang mengalami stroke di Ruang Rawat Inap Stroke RSUD                     
dr. M. Yunus Bengkulu pada tahun 2016sebanyak 141 orang dengan stroke 
Hemoragik dan 173 orang dengan stroke non hemoragikdengan total 314 orang. 
Teknik pengambilan sampel adalah proporsional random sampling.Jumlah 
sampel  sebanyak 34 orang dengan stroke hemoragik dan 42 orang yang stroke 
non hemoragik. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data 
sekunder dengan melihat cacatan dokumentasidi Ruang Rawat Inap Stroke 
RSUDdr. M. Yunus Bengkulu. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis 

univariat dan bivariat dengan menggunakan  uji statistik  Chi-Square (²) melalui 
program SPSS. Hasil penelitian didapatkan : terdapat 42 orang (55,3%) yang 
mengalami stroke non hemoragik, 47 orang (61,8%) yang mengalami hipertensi, 
40 orang (52,6%) yang berusia ≥45 tahun, 48 orang (63,2%) yang berjenis 
kelamin laki-laki,ada hubungan antara hipertensi dengan kejadian stroke dengan 
kategori hubungan sedang (RR=11,0), ada hubungan antara usia dengan 
kejadian stroke dengan kategori hubungan sedang (RR=6,5), ada hubungan 
antara jenis kelamin dengan kejadian stroke dengan kategori hubungan sedang 
(RR=5,0). Diharapkan kepadaperawat agar dapat memberikan konseling kepada 
keluarga pasien stroke untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, sehingga 
dapat mengurangi komplikasi yang dapat ditimbulkan akibat stroke yang 
berkepanjangan 
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ABSTRAK 

Pertolongan persalinan yang tepat akan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan 
bayi yang dilahirkan sehingga penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 
hubungan pendidikan dan pengetahuan dengan pengambilan keputusan kepala 
keluarga dalam pertolongan persalinan pada ibu bersalin di wilayah kerja 
Puskesmas Kota Padang.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
korelational dengan rancangan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 
seluruh kepala  keluarga  ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Kota Padang 
tahun 2016 sebanyak97 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel 
Simple Random Sampling sehingga diperoleh 78 sampel. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data 
dilakukan dengan analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji 
statistic Chi-Square dan Contingency Coefficient. Hasil penelitian didapatkan : 
dari 78 kepala keluarga, terdapat37 kepala keluarga  (47,4%)berpendidikan 
menengah,35 kepala keluarga (44,9%)berpengetahuan cukup, 47 kepala keluarga 
(60,3%)menyatakan bahwa persalinan ditolong tenaga kesehatan, ada hubungan 
yang signifikan antara pendidikan dengan pengambilan keputusan pertolongan 
persalinan di wilayah kerja Puskesmas Kota Padang dengan kategori hubungan 
lemah, dan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan 
pengambilan keputusan pertolongan persalinan di wilayah kerja Puskesmas Kota 
Padang dengan kategori hubungan sedang.Diharapkan kepada pihak Puskesmas 
untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat khususnya 
pada kepala keluarga tentang pentingnya melakukan pertolongan persalinan ke 
pelayanan kesehatan melalui penyuluhan dan penyebaran selebaran (leaflet) di 
wilayah kerja Puskesmas Kota Padang sehingga dapat menurunkan angka 
kematian ibu dan balita. 
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ABSTRAK 
Perkembangan  balita  sangat  menentukan  kualitas  sumber daya manusia 
(SDM) pada usia dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan 
pendidikan ibu dan status gizi balita dengan perkembangan balita usia4-5 tahun 
di PAUD Hang Tuah Kota Bengkulu. Jenis Penelitian ini adalah Survei Analitik 
dengan desain Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu 
yang memiliki balita usia 4-5 tahun di PAUD Hang Tuah Kota Bengkulu bulan 
Juli tahun 2017 sebanyak 30 orang ibu  balita. Jumlah  sampel  sebesar 30 orang 
ibu balita. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Total 
Sampling.Teknik Pengumpulan data menggunakan data primer dan skunder. 
Teknik analisis data menggunakan uji statistik Chi-Square (χ2).Untukmengetahui 
keeratan hubungan digunakan uji statistik Contingency Coefficient (C).Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dari 30 ibu balita, terdapat 16 ibu balita (53,3%) 
berpendidikan dasar, 20 ibu balita (66,7%) memiliki balita dengan status gizi 
baik, 25 ibu balita (83,3%) memiliki balita dengan perkembangan baik, dan  tidak 
ada hubungan yang signifikan antara pendidikan ibu dan status gizi balita  
dengan perkembangan balita usia 4-5 tahun di PAUD Hang Tuah  Kota 
Bengkulu. Disarankan kepada pihak PAUD untuk dapat meningkatkan  
pemantauan terhadap  tumbuh  kembang  balita di institusinya.  
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya cakupan imunisasi yang tidak 
lengkap di wilayah kerja Puskesmas Basuki Rahmad Kota Bengkulu.Dampak 
apabila bayi tidak melalukan imunisasi adalah daya tahan tubuh rendah, mudah 
terserang virus penyakit.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan 
pendidikan dan pekerjaan ibu dengan kelengkapan imunisasi pada bayi di 
Wilayah Kerja Puskesmas Kota Bengkulu.Penelitian ini menggunakanjenis 
penelitian Survey Analitikdengan desain Cross Sectional.Populasi dari penelitian 
ini adalah seluruh ibu yang mempunyai bayi > 9 bulan sampai 18 bulan yang 
berjumlah 651 bayi.Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Simple 
Random Sampling yang berjumlah 87 bayi.Pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik analisis data dilakukan 
dengan analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan  uji statistik  Chi-

Square (²) melalui program SPSS. Hasil penelitian inididapatkan : diketahui 
bahwa dari 87 orang ibu yang memiliki bayi, terdapat  66 orang ibu (75,9%) 
berpendidikan menengah, 67 orang ibu (77,0%) yang tidak bekerja, dan  69 
orang ibu (79,3%) yang mempunyai bayi dengan imunisasi lengkap,dan ada 
hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan pekerjaan ibu dengan 
kelengkapan imunisasi pada bayi di wilayah kerja Puskesmas BasukiRahmad 
Kota Bengkulu dengan kategori hubungan sedang.Diharapkan petugas kesehatan 
untuk melakukan penyuluhan tentang imunisasi dan  meningkatkan pelayanan 
imunisasi pada bayi. 
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ABSTRAK 
Puskesmas merupakan salah satu dari sekian banyak sarana kesehatan yang 
dimanfaatkan masyarakat.Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan 
yang paling dekat dengan masyarakat dan berperan dalam menjalankan 
pelayanan dasar.Masalah dalam penelitian ini adalah menurunnya jumlah 
kunjungan pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah hubungan antara kepuasan 
pasien dan loyalitas penggunaan kembali layanan kesehatan Jenis penelitian ini 
bersifat cross sectional. Populasi berjumlah 12.234 orang.Teknik sampling 
menggunakan simple random sampling dan didapatkan jumlah sampel sebesar 
100 responden.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data univariat dan 
bivariat dengan menggunakan uji statistik chi-square pada tingkat signifikansi 
0,05. Hasil penelitian ini adalah mayoritas responden (62,0%) yang tidak puas, 
mayoritas responden (59,0%) bersikap loyal, dan ada yang hubungan yang 
signifikan antara kepuasan pasien dan loyalitas penggunaan kembali layanan. 
Penelitian ini bisa menjadi acuan untuk memperbaiki perawatan kesehatan yang 
lebih baik dan pelayanan kesehatan yang prima. 
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ABSTRAK 

Susu formula adalah susu yang dibuat dari susu sapi atau susu buatan yang 
diubah komposisinya hingga dapat dipakai sebagai pengganti air susu ibu (ASI). 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mempelajari faktor-faktor yang berhubungan 
dengan pemberian susu formula pada bayi usia 0-6 bulan di Wilayah Kerja 
Puskesmas Jembatan Kecil Kota Bengkulu.Penelitian ini adalah survey analitik 
dengan menggunakan desain Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh ibu yang mempunyai bayi usia>6-12 bulan di Wilayah Kerja 
Puskesmas Jembatan Kecil Kota Bengkulu. Teknik pengambilan sampel pada 
penelitian ini menggunakan Proposional Random Sampling dan diperoleh sampel 
sebanyak 68 orang ibu bayi. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan 
data primer dan sekunder.Teknik analisis data dilakukan dengan analisis 

univariat dan bivariat dengan uji statistik Chi-Square (²) melalui program SPSS. 
Hasil penelitian didapatkan: dari 68 ibu, terdapat 40 ibu (58,8%) melakukan 
pemberian susu formula,  31 ibu (45,6%) berpengetahuan cukup,  50 ibu (73,5%) 
mengatakan petugas kesehatan menyarankan pemberian susu formula, dan 34 ibu 
(50,0%) tidak terpapar.Penelitian ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan 
antara pengetahuan ibu, petugas kesehatan dan iklan susu formula dengan 
pemberian susu formula pada bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas 
Jembatan Kecil Kota Bengkulu. Disarankan  kepada  petugas kesehatan untuk 
dapat melakukan penyuluhan kepada ibu hamil dan ibu nifas tentang peranan 
penting ASI eksklusif  bagi bayi, ibu, keluarga, masyarakat dan negara sehingga 
program pemberian ASI eksklusif di Kota Bengkulu dapat berjalan sesuai 
harapan. 
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ABSTRAK 
Pergaulan bebas di kalangan remaja akhir-akhir ini meningkat. Setiap tahun 
terjadi kehamilan diluar nikah akibat perilaku sek bebas yang mengakibatkan 
remaja melakukan aborsi yang tidak aman (unsafe abortion). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor  yang berhubungan dengan perilaku 
seks bebas pada remaja kelas II di SMKS 4 PGRI Kota Bengkulu.Penelitian ini 
menggunakan desain deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi sebanyak 68 siswa, sampel diambil seluruh dari jumlah populasi yaitu 
68 siswa. Pengambilan data ditentukan secara total sampling. Pengambilan data 
mencakup data primer dan sekunder yang dikumpulkan pada bulan Juli 2016 
dengan instrumen berupa lembar kuesioner. Hasil penelitian didapatkan : 
terdapat 52 responden (76,5%) memilik perilaku seks ringan, 42 responden 
(61,8%) berpengetahuan baik tentang perilaku seks bebas,, 51 responden (75,0%) 
menggunakan sosial media dengan baik. 46 responden (67,6%) memiliki peran 
keluarga dengan baik, dan  ada hubungan antara pengetahuan tentang perilaku 
seks bebas, social media, dan peran keluarga terhadap perilaku seks bebas pada 
siswa kelas II di SMKS 4 PGRI Kota Bengkulu dengan kategori sangat kuat.  
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan, asupan 
zat gizi ibu hamil terhadap status anemia ibu hamil di Puskesmas Kecamatan 
Setiabudi.Responden penelitian ini berjumlah 36 ibu hamil trimester I yang 
datang untuk melakukan ANC di Puskesmas Kecamatan Setiabudi selama bulan 
Januari 2017.Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kecamatan Setiabudi dengan 
desain cross-sectional.Uji statistik yang digunakan adalah uji korelasi Rank 
Spearman.Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan 
purposive sampling.Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa tidak 
terdapat hubungan antara pengetahuan, asupan protein dan zat besi terhadap 
status anemia ibu hamil (p>0.05) dan terdapat hubungan antara asupan vitamin 
C dan kalsium terhadap status anemia (p ≤ 0.05). 
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