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ABSTRAK
Perawatan pada bayi dilakukan selama 1 tahun usia bayi. Kematian bayi merupakan
ukuran penting kesehatan nasional karena variabel itu berkaitan dengan berbagai faktor
antara lain kesehatan ibu, mutu akses ke layanan medis, kondisi sosioekonomi, dan
praktik kesehatan masyarakat. Kematian bayi (mortalitas bayi) merupakan kematian
anak usia kurang dari satu tahun. Angka kematian bayi didefenisikan sebagai jumlah
kematian anak usia kurang dari 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Diakhir abad 20,
angka kematian bayi diperkirakan mencapai 7,0 kematian per 1.000 kelahiran hidup
yang secara bermakna lebih rendah dari tahun 1940 yakni mencapai 47,0 / 1.000
kelahiran hidup. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara analitik
dengan pendekatan cross sectional study. Jumlah sampel sebanyak 50 orang.
Pengambilan sampel dilakukan dengan Teknik Total Sampling. Penelitian ini dilakukan
di klinik bersalin Niar dengan cara membagikan instrument penelitian (kuesioner)
kepada setiap ibu-ibu nifas yang datang berkunjung untuk memeriksakan dirinya selama
masa nifas ke klinik tersebut. Analisa data dengan chi square. Dari 50 responden,
sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik yaitu sebanyak 34 orang (68%),
dan sebagian kecil responden memiliki pengetahuan kurang yaitu sebanyak 16 orang
(32%). Responden dengan pengetahuan baik, sebagian besar mengalami kecemasan
ringan sebanyak 20 orang (40%), dan sebagian kecil mengalami kecemasan berat
sebanyak 4 orang (8%). Dari 16 responden dengan pengetahuan kurang, sebagian besar
mengalami kecemasan berat sebanyak 7 orang (14%) dan sebagian kecil mengalami
kecemasan sedang sebanyak 4 orang (8%) dalam perawatan bayi baru lahir.. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan tingkat pengetahuan dengan
kecemasan ibu nifas dalam perawatan bayi baru lahir (nilai ρ=0.003<0.05). Dari hasil
penelitian ini diketahui bahwa kecemasan ibu nifas dalam perawatan bayi baru lahir
ringan, hal ini dikarenakan ibu-ibu nifas sudah memahami cara perawatan yang baik
untuk bayinya. Seiring dengan baiknya pengetahuan seseorang mempengaruhi
kecemasan seseorang dalam menghadapi sesuatu hal.
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