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Evidence-Based Case Report 

 

Efforts to Treat Hypothermia in Low Birth Weight Babies Through 

the Kangaroo Mother Care Method 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Low birth weight babies are at risk for temperature drop and lose 

temperature more quickly. An effective way to maintain temperature stability in 

low birth weight babies is the kangoroo mother care (KMC) method. Kangoroo 

mother care is skin to skin care so that the baby gets heat by conduction and 

radiation from the mother. 

Aim: Knowing the efforts to handle low birth weight babies through Kangaroo 

Mother Care (KMC). 

Methods: The author searches articles from the Google Scholar database. In the 

search, 3 articles were found that matched the desired criteria and a critical study 

was carried out on these articles and analyzed using the PICO technique. 

Results: It was found that the KMC method or intervention has an effect on 

prevention in hypothermic patients. Kangaroo Mother Care (KMC) is very 

effective for low birth weight babies who are hypothermic in order to maintain a 

stable body temperature. 

Conclusion: The kangoroo mother care method is very precise and easy to do to 

support the health and safety of babies born prematurely and at term. 

Keywords: Kangaroo Mother Care, low birth weight, hypothermia 

Reference : 18 (2010-2021)  
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Rendah Melalui Metode Kangaroo Mother Care 
 

Adiningtyas Prihandini, Andre Nugrahanto, Fitri Poniasih Sujarwati, Dinda 

Kirana Paramitha, Lilis Setyaningsih 

 

 

ABSTRAK 

 

Pendahuluan : Bayi berat lahir rendah beriko mengalami penurunan suhu dan 

kehilangan suhu lebih cepat. Cara efektif untuk menjaga kestabilan suhu pada 

bayi berat lahir rendah adalah dengan metode kangaroo mother care (KMC). 

Kangaroo mother care adalah perawatan skin to skin sehingga bayi mendapatkan 

aliran panas secara konduksi dan radiasi dari si ibu.  

Tujuan : Mengetahui upaya penanganan pada bayi berat badan lahhir rendah 

melalui kangaroo mother care (KMC).  

Metode: Penulis melakukan pencarian artikel dari database Google Scholar. Pada 

pencarian, didapatkan 3 artikel yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan 

dilakukan telaah kritis terhadap artikel-artikel tersebut dan dilakukan analisa 

beberapa jurnal dengan menggunakan teknik PICO 

Hasil : Ditemukan bahwa metode atau intervensi KMC memiliki efek terhadap 

pencegahan pada pasien hipotermi.Kangaroo Mother Care (KMC) sangat efektif 

digunakan pada BBLR yang mengalami hipotermi agar tetap menjaga kestabilan 

suhu tubuh.  

Kesimpulan : Metode kangaroo mother care sangat tepat dan mudah dilakukan 

guna mendukung kesehatan dan keselamatan bayi yang lahir premature maupun 

yang aterm. 

Kata-kata kunci : Kangaroo Mother Care, berat badan lahir rendah, hipotermia 

Referensi : 18 (2010 – 2021) 
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SKENARIO KLINIS 

Pasien Bayi Ny. S lahir secara spontan di ruang bersalin pada tanggal 28 

Januari 2021 saat usia kehamilannya 30 minggu dengan berat badan lahir rendah 

1.000 gram, tinggi badan 41 cm, lingkar kepala 27 cm, berjenis kelamin laki-laki 

G1P1A0, lalu pasien dipindahkan ke ruang perinatologi. Saat dilakukan 

pengkajian pada tanggal 11 Februari 2021 didapatkan hasil dengan tanda-tanda 

vital : suhu : 34,6
0
C, heart Rate : 129 x/menit, RR : 54 x/ menit, SPO2 : 100%, 

APGAR SCORE : 

Tabel 1. Apgar Score 

Apgar Score 1’ 5’ 10’ 

Denyut Jantung 1 1 1 

Pernafasan 1 1 1 

Tonus Otot 1 1 1 

Peka Rangsang 1 1 2 

Warna 1 2 2 

Nilai TOTAL 5 6 7 

 

Saat dilakukan pengkajian tanggan 11 februari jam 09.00 WIB data 

objektif yang kami temui selama kurang lebih 2 minggu Bayi Ny. S sudah dirawat 

diruang perinatologi selama 15 hari tampak menggunakan headbox oksigen 3l 

/menit, tampak pernafasan cuping hidung, bayi tampak rewel, akral teraba dingin, 

bibir pucat, kuku pucat, bayi tampak terbungkus kain hangat (gedong). Pada 

pasien ini dilakukan penatalaksanaan berupa mengobservasi tanda-tanda vital 

setiap 2 jam, membedong bayi dengan kain hangat, mengganti pakaian atau popok 

bayi tiap kali basah dan menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on 

demand. 
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Untuk mengambil data kami melakukan wawancara dengan keluarga 

pasien, ibu pasien mengatakan riwayat masa lampau prenatal ibu pasien 

mengatakan cukup asupan nutrisi, suka memakan buah, rutin meminum vitamin, 

susu dan memakan sayuran, rutin memeriksakan kandungan dan USG, Ibu pasien 

mengatakan air ketuban pecah saat usia kehamilannya memasuki usia 30 minggu 

lalu dibawa ke RSUD Karanganyar melahirkan secara spontan pada jam 08.30 

WIB pada tanggal 11 Februari 2021. By. Ny. S lahir secara spontan saat usia 

kehamilannya 30 minggu dengan berat badan lahir rendah 1.300 gram berjenis 

kelamin laki-laki G1P1A0, akral teraba dingin, tanda-tanda vital suhu : 34,6
0
C, 

Nadi : 129x/menit, RR: 54x/menit, SPO2 : 100%.  

Bayi Ny. S mendapatkan terapi cairan dextrose 10% dengan kecepatan 10 

tpm dan terapi obat cefotaxime 50mg/12 jam, aminophilin 4mg/12 jam, 

dexamethasone 1mg/12jam, aminosteril 100cc/hari. Hasil pemeriksaan 

laboratorium hemoglobin 18.0 g/dl, leukosit 51,2 ribu/ul, trombosit 277 ribu/ul, 

gula darah sewaktu 108 mg/100ml, bilirubin total 10,87mg/dl. 

 

PENDAHULUAN 

Bayi berat lahir rendah adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 

gram (Yunanto, 2013). Bayi berat lahir rendah merupakan salah satu masalah 

kesehatan masyarakat yang mendapatkan perhatian khusus, karena bayi berat lahir 

rendah akan menimbulkan konsekuensi jangka pendek dan panjang. Bayi baru 

lahir biasanya sangat rentan terkena hipotermia karena bayi memiliki area 

permukaan yang relatif besar bila dibandingkan dengan berat badan, kulit tipis 
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dan mudah dilewati panas, memiliki lemak subkutan yang sedikit, memiliki 

kapasitas terbatas untuk menghasilkan panas, kemampuan untuk membentuk 

panas dari respon simpatik buruk, bayi prematur tidak mampu meringkukkan 

tubuhnnya untuk mengurangi paparan kulit (Lissauer & Fanaroff, 2013). 

Kematian bayi di Indonesia yang disebabkan oleh hipotermia sebesar 

24,2% kasus (Kemenkes RI 2013). Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan 

tolak ukur dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat, baik pada tingkat 

nasional maupun provinsi. Menurut perkiraan World Health Organisation 

(WHO), sekitar 130 juta bayi yang lahir di seluruh dunia, 4 juta meninggal pada 

usia neonatal yang sebagian besar sekitar 98% terjadi di negara berkembang 

(Anggriani,2014). 

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), angka kematian 

bayi di Indonesia pada 2019 lalu adalah 21,12. Angka ini menurun dari catatan 

pada 2018 ketika angka kematian bayi di Indonesia masih mencapai 21,86 atau 

pada 2017 yang mencapai 22,62, meski mengalami penurunan namun angka 

kematian bayi di Indonesia masih tergolong tinggi dibanding negara Asia 

Tenggara lainnya (Lestari 2020).  Data Program Kesga Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2020 meningkat ada 530 kasus kematian ibu melahirkan lantaran selama 

pandemi covid-19 masyarakat termasuk ibu hamil takut mengunjungi fasilitas 

kesehatan sedangkan angka kematian bayi ada 100 dari seribu kelahiran bayi 

(Trials, 2020). 

Persentase bayi berat lahir rendah (BBLR) di Jawa Tengah pada tahun 

2016 sebesar 4,4%, menurun dibandingkan persentase BBLR tahun 2015 yaitu 
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5,1%. Kasus BBLR di Karanganyar tahun 2016 didapatkan sebanyak 703 bayi 

dengan presentase 5,56% dan mengalami peningkatan dari tahun 2015 dengan 

presentase 4,99% (Profil Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2016). 

Hipotermi menyumbang angka kematian bayi sebanyak 6,3% salah satu 

penyebab hipotermi yaitu kurang baiknya penanganan bayi baru lahir. Salah satu 

penanganan yang tepat bagi bayi baru lahir yaitu dengan melakukan inisiasi 

menyusu dini. Dalam pelaksanaan ini tubuh ibu dijadikan sebagai thermoregulator 

yang fungsinya untuk mengatur suhu bayi saat bayi merasa kedinginan maupun 

kepanasan. Kurang baiknya penanganan bayi baru lahir yang dapat 

mengakibatkan bayi mengalami cacat seumur hidup dan kematian. Hipotermi 

pada bayi baru lahir dapat mengakibatkan terjadinya cold stress yang selanjutnya 

dapat menyebabkan hipoksemia atau hipoglikemia dan mengakibatkan kerusakan 

otak (Silvia,2015). 

Salah satu tindakan pencegahan hipotermia pada bayi baru lahir dapat 

dilakukan dengan menghangatkan tubuh bayi, yaitu dengan merawat secara 

konvensional di dalam inkubator, namun teknologi inkubator relatif mahal. 

Penggunaan inkubator di negara berkembang memerlukan perhatian khusus 

terutama terhadap ketersediaan sumber listrik yang memadai, tenaga terlatih untuk 

supervisi, pemeliharaan, dan perbaikan alat, sterilisasi inkubator, dan jumlah 

inkubator. Seringkali dijumpai satu inkubator digunakan untuk lebih dari satu bayi 

karena jumlahnya terbatas, hal ini meningkatkan risiko terjadinya infeksi 

nosokomial (kaba, 2015).  
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Kangaroo mother Care (KMC) adalah teknik perawatan berbasis bukti 

yang direkomendasikan sebagai perawatan standar untuk semua neonatus yang 

stabil secara klinis / pra-stabil. Perawatan dengan metode kanguru (PMK) yaitu 

dengan melakukan kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibu merupakan 

cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan bayi baru lahir yang paling 

mendasar yaitu kehangatan, air susu ibu, perlindungan dari infeksi, stimulasi, 

keselamatan dan kasih sayang (Octa,2014). Metode ini sangat tepat dan mudah 

dilakukan guna mendukung kesehatan dan keselamatan bayi yang lahir premature 

maupun yang aterm. Kehangatan tubuh ibu merupakan sumber panas yang efektif. 

Hal ini terjadi bila ada kontak langsung antara kulit ibu dengan kulit bayi. Tujuan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh KMC terhadap pencegahan hipotermi pada 

bayi berat badan lahir rendah di RSUD  Karanganyar. 

 

PERTANYAAN KLINIS 

Apakah ada pengaruh KMC terhadap pencegahan hipotermi pada bayi 

berat badan lahir rendah di ruang perinatologi ? 

 

STRATEGI PENCARIAN 

Penelusuran jurnal dilakukan dengan menggunakan Google Scholar pada 

tanggal 11 Agustus 2021 dengan menggunakan kata kunci yang tercantum pada 

tabel 2. Untuk mempersempit hasil yang telah didapatkan dilakukan seleksi 

dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan 
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sebelumnya. Rincian tentang pencarian jurnal tersebut tercantum pada tabel 2 dan 

gambar 1, 2 & 3. 

Tabel 2. Alur Pencarian Jurnal 

Database Strategi Pencarian Jurnal 

yang 

ditemukan 

Jurnal 

yang 

dipilih 

Scholar.google.id (11 

Agustus 2021) 

Memasukkan kata kunci di 

pencarian 

P : Low birth weight 

I : Kangaroo mother care 

C : Tidak diisi 

O : Hypothermia 

“Kangaroo mother care” 

AND “hypothermia” AND 

“low birth weight” 

176 1 

Scholar.google.id (11 

Agustus 2021) 

Memasukkan kata kunci di 

pencarian 

P : BBLR 

I : Kangaroo mother care 

C : Tidak diisi 

O : Kenaikan suhu tubuh 

“Kangaroo mother care” 

AND “kenaikan suhu 

tubuh” AND “bblr” 

8 1 

Scholar.google.id (11 

Agustus 2021) 

Memasukan kata kunci 

dipencarian 

P : Bayi Berat lahir rendah 

I : Kangaroo mother care 

C : Terapi sentuhan  

O : Hipotermia 

“terapi sentuhan untuk 

hipotermia pada bayi berat 

lahir rendah” 

39 1 
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Gambar 1. Flowchart strategi pencarian jurnal pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Flowchart strategi pencarian jurnal kedua 
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Gambar 3. Flowchart strategi pencarian jurnal ketiga 

 

CRITICAL APPRAISAL 

Hasil pencarian dibatasi pada studi prognosis, penelitian yang diterbitkan 

dalam 5 tahun terakhir, clinical trial, randomized clinical trial, dilakukan pada 

manusia, bahasa Inggris, bahasa indonesia dan merupakan free full text. Kriteria 

eksklusi yang digunakan adalah artikel yang merupakan review, opinion, dan 

tidak memiliki abstrak atau full text. Dari hasil dan seleksi pencarian, artikel yang 

akan digunakan berjumlah 3 artikel. 
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Resiyanthi, 

N.K.A et 

all 

+ + - - + 37,5 36,23 – 

37,06 

+ + 1b 

Nugraeny, 

L dkk 

+ + - + + 37,5 36,29 - 

36,91 

+ + 1b 

Nurhayanti, 

dkk 

+ + + + + 0,70 0,23-

0,41 

+ + 1b 

* Outcome yang diukur adalah peningkatan suhu tubuh bayi berat lahir rendah (BBLR) 

setelah diberikan metode kangoroo mother care (KMC).  

 

 

HASIL 

Analisis Jurnal Internasional : 

Reshiyanti,dkk (2021) melakukan penelitian dengan metode  penelitian 

pra eksperimen dengan rancangan one group pre-post test design. Pengambilan 

sampel menggunakan sampling kuota teknik dengan ukuran sampel 17 bayi. 

Sampel dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, dimana salah satu kriteria 

inklusi adalah BBLR yang tidak memiliki kelainan kongenital, bayi yang 

memiliki refleks dan memiliki koordinasi hisap dan menelan yang baik. Setelah 

sampel dipilih, maka dilakukan pretest dilakukan dengan mengukur suhu tubuh 

bayi, kemudian ibu bayi diajarkan tentang KMC selama 15 menit kemudian 
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diminta untuk mengulang secara mandiri selama 60 menit, dan setelah itu 

melakukan posttest yaitu mengukur suhu setelah diberikan metode KMC. Analisis 

pengaruh kangaroo mother care (KMC) terhadap kestabilan suhu bayi dengan 

menggunakan uji statistik paired t-test diperoleh hasil p value = 0,000 sehingga p 

nilai <0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh metode kangaroo mother 

care (KMC) terhadap suhu stabilitas pada bayi BBLR. 

Tabel 3. 

Karakteristik Penelitian Reshiyanti, dkk Berdasarkan Jenis Kelamin (n = 7) 

Jenis kelamin F Q 

Laki-laki 7 41,17% 

Perempuan 10 58,82% 

 

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah seperti terlihat pada 

tabel berikut. Berdasarkan pada tabel 3. didapatkan bahwa sebagian besar 

responden berada pada rentang usia 46-55 tahun yaitu sebanyak 9 orang (40,9%). 

Didapatkan bahwa sebagian besar responden adalah perempuan, yaitu sebanyak 

10 orang (71,4%). 

Tabel 4. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Berat Badan (n=17) 

Variabel Mean Median Min-Max 

Berat Badan 2242,86 200.822 1900-2450 

 

Berdasarkan tabel 4. di atas dapat diketahui bahwa dari 14 responden yang 

diteliti, yang terendah berat badan responden 1900 gram dan tertinggi 2450 gram 

dengan rerata berat badan Bayi BBLR yaitu 2242,86 gram. 

Tabel 5. 

Pengaruh Metode Kangaroo Mother Care (KMC) Terhadap Suhu pada Bayi 

BBLR (n=17) 

 Temperatur P Value 

 Sebelum Sesudah 

Mean 36,23 37,06 0,000 

SD 0,22 0,25 
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Min 35,90 36,60 

Max 36,50 37,50 

 

Berdasarkan tabel 5. diketahui bahwa sebelum dilakukan metode kangaroo 

mother care (KMC) dilakukan, rata-rata suhu tubuh bayi adalah 36,23 
0
C dengan 

suhu terendah 35.90 
0
C dan suhu tertinggi 36.50

0
C, sedangkan setelah metode 

kanguru rata-rata suhu tubuh meningkat menjadi 37,06 
0
C dengan suhu terendah 

36,60 
0
C dan suhu tertinggi adalah 37.50 

0
C. Setelah dilakukan uji-t berpasangan 

diperoleh bahwa nilai p = 0,000 sehingga nilai p < 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa ada pengaruh dari Metode Kangaroo Mother Care (KMC) pada suhu bayi 

BBLR di Perinatologi. 

Analisis Jurnal Nasional : 

Lolita, dkk (2020) melakukan penelitian dengan metode penelitian 

menggunakan jenis pre eksperimen dengan desain one group pretest-posttest 

desain. Populasi penelitian adalah seluruh bayi BBLR yang berjumlah 122 orang, 

sampel berjumlah 20 bayi yang diambil dengan teknik accidental sampling. 

Analisa data menggunakan uji Paired T-test. Hasil penelitian sebelum dilakukan 

PMK menunjukkan bahwa mayoritas suhu tubuh hipotermi sedang pada hari I 

sebesar 17 bayi (85%), hari II dan III sebesar 16 bayi (80%) dan setelah dilakukan 

PMK terjadi kenaikan dengan suhu tubuh normal pada hari I sebesar 19 bayi 

(95%), hari II dan III sebesar 20 bayi (100%). Hasil analisis data diperoleh t 

hitung sebesar -8,028 yang lebih kecil dari tabel 2,093, dimana jika nilai -t hitung 

≤ t tabel maka Ha diterima Ho ditolak. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 

ada pengaruh perawatan metode kangguru terhadap kenaikan suhu tubuh pada 
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bayi BBLR dan disarankan agar perawatan metode kangguru dilakukan secara 

berkelanjutan di rumah sakit. 

Tabel 6. 

Distribusi Frekuensi Bayi BBLR Yang Dilakukan PMK 

Data Demografi 

Responden 

Frekuensi Presentase 

Usia Bayi 

3 hari 11 55 

4 hari 2 10 

5 hari 4 20 

6 hari 1 5 

7 hari 1 5 

10 hari 1 5 

TOTAL 20 100 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 9 45 

Perempuan 11 55 

TOTAL 20 100 

Berat Badan Lahir 

1800-1899 gr 4 20 

1900-1999 gr 9 45 

2000-2099 gr 5 25 

2100-2199 gr 2 10 

TOTAL 20 100 

Panjang Badan Lahir 

39 cm 1 5 

40 cm 5 25 

41 cm 5 25 

42 cm 6 30 

44 cm 2 10 

45 cm 1 5 

TOTAL 20 100 

 

Data demografi bayi dalam penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, 

berat badan lahir, dan panjang badan lahir. Karakteristik demografi responden 

penelitian dapat dilihat pada tabel 6. Berdasarkan data demografi bayi pada tabel 

6. dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini berjumlah 20 responden 

dengan mayoritas usia bayi 3 hari berjumlah 11 bayi (55%), jenis kelamin bayi 
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perempuan berjumlah 11 bayi (55%), mayoritas bayi yang memiliki berat badan 

lahir 1900-1999 gram berjumlah 9 bayi (45%), dan mayoritas bayi yang panjang 

badan lahir 42 cm berjumlah 6 bayi (30%). 

Tabel 7. 

Daftar riwayat melahirkan dan usia kehamilan 

Data Demografi 

Responden 

Frekuensi Presentase (%) 

Jenis Persalinan 

Sc 7 35 

Spontan 13 65 

TOTAL 20 100 

Usia Kehamilan   

30 minggu 2 10 

31 minggu 2 10 

32 minggu 7 35 

33 minggu 1 4 

34 minggu 8 40 

TOTAL 8 100 

 

Data ibu yang melakukan perawatan metode kangguru meliputi jenis 

persalinan (sectio caesarea dan spontan) dan usia kehamilan 30 sampai 34 

minggu yang dapat dilihat pada tabel 7. Berdasarkan dari data ibu yang diperoleh 

pada tabel 7. dapat dilihat bahwa mayoritas jenis persalinan spontan berjumlah 13 

ibu (65%), persalinan section caesarae berjumlah 7 ibu (35%) dan mayoritas usia 

kehamilan 34 minggu berjumlah 8 ibu (40%), usia kehamilan 32 minggu 

berjumlah 7 ibu (35%), usia kehamilan 30 dan 31 minggu berjumlah 2 ibu (10 %) 

serta usia kehamilan 33 minggu berjumlah 1 ibu (5%). 

Tabel 8. 

Suhu Tubuh Sebelum Dilakukan Perawatan Metode Kangguru (PMK) 
Suhu Tubuh Frekuensi Presentase (%) 

Hari 1 

Hipotermi Sedang (32-36,4) 17 85 

Normal (36,5-37,5) 3 15 

TOTAL 20 100 

Hari 2 
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Hipotermi sedang (32-36,4) 16 80 

Normal (36,5-37,5) 4 20 

TOTAL 20 100 

Hari 3 

Hipotermi sedang (32-36,4) 16 80 

Normal (36,5-37,5) 4 20 

TOTAL 20 100 

 

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa suhu tubuh bayi sebelum 

dilakukan perawatan metode kangguru (PMK) pada hari I mayoritas hipotermi 

sedang (32 
0
C - 36,4 

0
C) sebesar 17 bayi (85%), hari II dan hari III mayoritas 

hipotermi sedang (32 
0
C - 36,4 

0
C) sebesar 16 bayi (80%). 

Tabel 9. 

Suhu Tubuh Setelah Dilakukan Perawatan Metode Kangguru (PMK) 
Suhu Tubuh Frekuensi Presentase 

HARI 1 

Hipotermi sedang (32-36,4) 1 5 

Normal (36,5-37,5) 19 95 

TOTAL 20 100 

HARI 2 

Hipotermi sedang (32-36,4) 0 0 

Normal (36,5-37,5) 20 100 

TOTAL 20 100 

HARI 3 

Hipotermi sedang (32-36,4) 0 0 

Normal (36,5-37,5) 20 100 

TOTAL 20 100 

 

Berdasarkan data pada tabel 9. diatas diketahui bahwa suhu tubuh bayi 

setelah dilakukan perawatan metode kangguru (PMK) pada hari I mayoritas suhu 

tubuh normal (36,5 
0
C - 37,5 

0
C) sebesar 19 bayi (95%), hari II dan hari III 

sebesar 20 bayi (100%).  

Tabel 10. 

Pengaruh Perawatan KMC Terhadap Kenaikan Suhu Tubuh 

Nilai Suhu Tubuh 

Sebelum PMK Sesudah PMK 

Mean Standar 36,290 36,915 

Deviasi Standar 0,2062 0,2270 
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Error Mean  0,08 1,59 

t hitung  - 8,028 

Signifikan (2 tail) 0,000 

 

Berdasarkan data pada tabel 10. dimana yang menjadi sampel penelitian 

adalah bayi BBLR yang telah dilakukan perawatan metode kangguru dengan 

dilakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer dan diperoleh hasil 

rata-rata suhu tubuh sebelum dilakukan PMK sebesar 36,260 dan hasil rata-rata 

setelah dilakukan PMK sebesar 36,915 didapat nilai signifikan (2 tabel) sebesar 

0,000 yang berarti nilai signifikan 2 tabel ≤ 0,05 yang artinya Ha diterima dan Ho 

ditolak, maka hasil uji dinyatakan signifikan dan didapat nilai t hitung sebesar -

8,028 dan didapat nilai t tabel sebesar 2,093 yang dilihat dalam tabel statistik pada 

signifikan 0,05 dengan df N-1 yaitu 19 sehingga –t hitung ≤ t tabel, yang artinya 

Ha diterima dan Ho ditolak, maka hasil uji dinyatakan ada pengaruh antara 

perawatan metode kangguru (PMK) terhadap kenaikan suhu tubuh pada bayi. 

Nurhayati, dkk (2020) melakukan penelitian dengan metode penelitian 

menggunakan jenis penelitian ini ialah quasi experiment dengan design penelitian 

pre test and post test designs with two comparism treatment. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik accidental sampling. Dengan sampel penelitian berjumlah 

30 responden, 15 responden perlakuan terapi sentuhan, dan 15 responden 

perawatan metode kangguru. Uji stastistik yang digunakan yakni uji t dependen 

dan independen. Hasil penelitian bahwa rata-rata perubahan suhu tubuh dengan 

perlakuan terapi sentuhan adalah 0,17 
0
C dengan standar deviasi 0,110 

0
C, 

sedangkan untuk perlakuan perawatan metode kanguru rata-rata perubahan suhu 

tubuhnya adalah 0,32 
0
C dengan standar deviasi 0,161 

0
C. Hasil uji statistik 
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didapatkan nilai p = 0,007, berarti pada alpha <0,05 terlihat ada perbedaan 

signifikan rata-rata perubahan suhu tubuh perlakuan terapi sentuhan dengan 

perawatan metode kanguru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perawatan metode 

kanguru lebih efektif meningkatkan suhu tubuh bayi berat lahir rendah 

dibandingkan terapi sentuhan. 

Tabel 11. 

Perubahan Suhu Tubuh Sebelum Dan Sesudah Perlakukan Terapi Sentuhan 

Variabel Mean Median Std. 

Deviation 

Min-Max 95% CI 

Perubahan suhu 

terapi sentuhan 

0,17 0,20 0,110 0,00-0,40 0,11-0,23 

 

Berdasarkan tabel 11. didapatkan rata-rata perubahan suhu tubuh sebelum 

dan setelah perlakuan terapi sentuhan 0,17 
0
C, median 0,20 

0
C (95% CI : 0,11-

0,23) dengan standar deviasi 0,110 
0
C. Nilai perubahan suhu terendah 0 

0
C dan 

nilai perubahan suhu tertinggi 0,40 
0
C. Dari estimasi interval disimpulkan bahwa 

95% diyakini bahwa rata-rata perubahan suhu tubuh sebelum dan sesudah 

perlakuan terapi sentuhan adalah diantara 0,11 
0
C sampai dengan 0,23 

0
C.  

Tabel 12. 

Perubahan Suhu Tubuh Sebelum Dan Sesudah Perawatan Metode Kanguru  

Variabel Mean 

 

Median 

 

Std. 

Deviation 

Min-Max 95% CI 

Perubahan suhu 

perawatan metode 

kanguru 

0,32 

 

0,30 

 

0,161 

 

0,10-0,70 

 

0,23-0,41 

 

 

Berdasarkan tabel 12. didapatkan rata-rata perubahan suhu tubuh sebelum 

dan setelah perlakuan perawatan metode kanguru 0,32 
0
C,median 0,30 

0
C (95% 

CI : 0,23-0,41) dengan standar deviasi 0,161 
0
C. Nilai perubahan suhu terendah 

0,10 oC dan nilai perubahan suhu tertinggi 0,70 
0
C. Dari estimasi interval 

disimpulkan bahwa 95% diyakini bahwa rata-rata perubahan suhu tubuh sebelum 



 

 

17 

 

dan sesudah perlakuan perawatan metode kanguru adalah diantara 0,23 
0
C sampai 

dengan 0,41 
0
C. 

Tabel 13. 

Rata-Rata Suhu Tubuh Sebelum Dan Sesudah Perlakuan Terapi Sentuhan (N=15) 

Variabel Mean Std. Deviation Std. Error P value 

Suhu tubuh 

sebelum terapi 

sentuhan 

36,79 0,233 0,060 0,0001 

Suhu tubuh 

setelah terapi 

sentuhan 

36,96 0,238 0,62 

 

Berdasarkan tabel 13. didapatkan bahwa rata-rata suhu tubuh sebelum 

perlakuan terapi sentuhan adalah 36,79 
0
C dengan standar deviasi 0,233 

0
C. 

Sesudah perlakuan terapi sentuhan rata-rata suhu tubuh adalah 36,96 
0
C dengan 

standar deviasi 0,238 
0
C. Terlihat nilai mean perbedaan suhu tubuh sebelum dan 

sesudah perlakuan adalah 0,17 dengan standar deviasi 0,110. Hasil uji statistik 

didapatkan nilai p = 0,0001 maka dapat disimpulkan bahwa terapi sentuhan efektif 

meningkatkan suhu tubuh bayi berat lahir rendah. 

Tabel 14. 

Rata-Rata Suhu Tubuh Sebelum Dan Sesudah Perlakuan Perawatan Metode 

Kanguru (N=15) 

Variabel Mean Std. Deviation Std. Error P value 

Suhu tubuh sebelum 

perawatan metode 

kanguru 

36,67 0,287 0,074 0,0001 

Suhu tubuh setelah 

perawatan metode 

kanguru 

36,99 0,267 0,069 

 

Berdasarkan tabel 14. didapatkan bahwa rata-rata suhu tubuh sebelum 

perlakuan perawatan metode kanguru adalah 36,67 
0
C dengan standar deviasi 

0,287 
0
C. Sesudah perlakuan perawatan metode kanguru rata-rata suhu tubuh 

adalah 36,99 
0
C dengan standar deviasi 0,267 

0
C. Terlihat nilai mean perbedaan 
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suhu tubuh sebelum dan sesudah perlakuan adalah 0,32 dengan standar deviasi 

0,161. Hasil uji statistik didapatkan nilai p = 0,0001 maka dapat disimpulkan 

bahwa perawatan metode kanguru efektif meningkatkan suhu tubuh bayi berat 

lahir rendah. 

Tabel 15. 

Perubahan Suhu Tubuh Perlakuan Terapi Sentuhan Dan Perawatan Metode 

Kanguru 

Variabel Mean Std. Deviation Std. Error P value 

Perubahan suhu 

tubuh terapi 

sentuhan 

0,17 0,110 0,028 0,007 

Perubahan suhu 

tubuh perawatan 

metode kanguru 

0,32 0,161 0,042  

 

Berdasarkan tabel 15. didapatkan bahwa rata-rata perubahan suhu tubuh 

dengan perlakuan terapi sentuhan adalah 0,17 
0
C dengan standar deviasi 0,110 

0
C, 

sedangkan untuk perlakuan perawatan metode kanguru rata-rata perubahan suhu 

tubuhnya adalah 0,32 
0
C dengan standar deviasi 0,161 

0
C. Hasil uji statistik 

didapatkan nilai p = 0,007, berarti pada alpha <0,05 terlihat ada perbedaan 

signifikan rata-rata perubahan suhu tubuh perlakuan terapi sentuhan dengan 

perawatan metode kanguru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perawatan metode 

kanguru lebih efektif meningkatkan suhu tubuh bayi berat lahir rendah 

dibandingkan terapi sentuhan. 
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PEMBAHASAN 

Tabel 16. 

Pembahasan 

Penulis Tujuan dan 

pertanyaan 

penelitian 

Desain 

penelitian 

Besar 

sampel 

Variabel 

dependent 

dan 

pengukuran-

nya 

Uji 

statistik 

Hasil penelitian Kekuatan 

penelitian 

Kelemahan 

penelitian 

Kesimpulan  

untuk praktik 

keperawatan 

Ni Komang 

Ayu 

Resiyanthi, 

Ni Kadek 

Sulasih, 

A.A Istri 

Dalem 

Hana 

Yundari 

(2021) 

Mengetahui 

pengaruh 

metode 

Kangaroo 

Mother Care 

(KMC) 

terhadap 

kestabilan 

suhu pada 

Bayi Bersalin 

Rendah 

Berat Badan 

(BBLR) bayi 

di Ruang 

Perinatologi 

RSUD 

Gianyar.  

One group 

pre-post 

test design 

 

17 bayi 

BBLR 

Suhu tubuh 

bayi BBLR, 

alat ukur 

yang 

digunakan 

Termometer 

Uji 

statistik 

paired 

t-test 

 

Ada pengaruh 

metode Kangaroo 

Mother Care 

(KMC) terhadap 

suhu stabilitas 

pada bayi BBLR, 

diperoleh hasil p 

value = 0,000 

sehingga p 

nilai <0,05 

 

 

Pada penelitian 

ini 

menggunakan 

kelompok 

kontrol dengan 

metode 

konvensional   

Kurangnya 

data tentang 

pengkajian 

riwayat 

kelahiran. 

Penelitian ini 

dapat 

menerapkan 

KMC secara 

luas sebagai 

standar 

perawatan 

untuk bayi 

baru lahir. 

Lolita 

Nugraeny, 

Sumiatik, 

Mengetahui 

pengaruh 

PMK 

Pre 

Eksperime

n dengan 

20 bayi 

BBLR 

dengan 

Suhu tubuh, 

alat ukur 

yang 

Uji 

Paired 

T-test. 

Ada pengaruh 

perawatan metode 

kangguru (PMK) 

Pada penelitian 

ini tidak ada 

kelompok 

Kurangnya 

jumlah 

responden 

Penelitian ini 

dapat 

dijadikan 
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Gusti 

Winarti 

(2020) 

terhadap 

kenaikan 

suhu tubuh 

bayi berat 

lahir rendah 

di RS Mitra 

Medika 

Tahun 2019 

desain 

One 

Group 

Pretest-

Posttest 

Desain 

hipotermi digunakan  

Termometer 

axila  

 

 

terhadap kenaikan 

suhu tubuh pada 

bayi berat badan 

lahir rendah 

(BBLR) di RS 

Mitra Medika 

Medan tahun 

2019. Penelitian 

ini menunjukkan 

hasil peningkatan 

suhu tubuh akibat 

penerapan 

PMK yaitu 

sebesar 0,78 

dengan nilai p-

value 

sebesar 0,000 ≤ 

0,05 maka ada 

pengaruh 

PMK terhadap 

kenaikan suhu 

tubuh pada 

pasien BBLR. 

pembanding  

(kontrol) tetapi 

sudah dilakukan 

observasi 

pertama/pretest 

yang menguji 

setelah adanya 

eksperimen. 

yang akan 

dijadikan 

klien untuk 

memenuhi 

sampel. 

sebagai acuan 

untuk 

perawat 

melakukan 

perawatan 

metode 

kangguru 

secara 

berkelanjutan

. 

Nurhayati, 

I. 

Dewi K. 

Wulandari 

Suroto 

(2020) 

Mengetahui 

perbedaan 

efektifitas 

terapi 

sentuhan dan 

perawatan 

Quasi 

experimen

t dengan 

design 

penelitian 

pre test 

30 

responden, 

15 

responden 

untuk 

terapi 

Termometer 

Infrared 

Carezoe 

model 

KD3356 

Uji t 

depend

ent dan 

indepen

dent 

Ada beda 

efektifitas antara 

terapi sentuhan 

dan perawatan 

metode kanguru 

dalam 

Pada penelitian 

ini 

menggunakan 

kelompok 

kontrol  

Kelompok 

kontol 

(terapi 

sentuhan) 

dalam 

penelitian 

Perawatan 

metode 

kanguru bisa 

digunakan 

sebagai 

metode untuk 
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metode 

kanguru 

terhadap 

peningkatan 

suhu tubuh 

bayi berat 

lahir rendah 

and post 

test 

designs 

with two 

comparis

m 

treatment. 

sentuhan 

dan 15 

responden 

untuk 

perawatan 

metode 

kanguru 

Responde

n bayi 

dengan 

usia <37 

minggu
 

meningkatkan 

suhu tubuh berat 

bayi lahir rendah, 

yaitu didapatkan 

P value = 0,007 

dengan alpha 

<0,05. Nilai rata-

rata kenaikan 

suhu responden 

perlakukan terapi 

sentuhan 

sebanyak 0,17 
0
C, 

sedangkan 

perawatan metode 

kanguru sebanyak 

0,32 
0
C. Sehingga 

perawatan metode 

kanguru lebih 

efektif dariterapi 

sentuhan untuk 

meningkatkan 

suhu tubuh. 

ini tidak 

menggunak

an bayi 

yang 

mengalami 

hipotermia 

atau bayi 

dengan 

suhu tubuh 

dibawah 

nomal 

(<36,5) 

mengatasi 

hipotermi di 

pelayanan 

kesehatan 

dan dirumah. 
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DISKUSI 

Studi Reshiyanti, dkk (2021) 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa sebelum adanya Kangaroo 

Mother Care (KMC) dilakukan, suhu tubuh rata-rata bayi di Perinatologi adalah 

36,30 
0
C dengan suhu terendah 35,90 

0
C dan suhu tertinggi 36,50 

0
C, sedangkan 

setelah metode kanguru, suhu tubuh rata-rata dilakukan menjadi meningkat 

menjadi 37.06 
0
C dengan suhu terendah 36.60 

0
C dan tertinggi suhu 37.50 

0
C. 

Setelah dilakukan uji t berpasangan diperoleh nilai p = 0,000 sehingga nilai p < 

0,05.  

Bayi baru lahir empat kali lebih banyak kehilangan panas daripada orang 

dewasa yang mengakibatkan penurunan suhu. Salah satu masalah utama pada bayi 

berat badan lahir rendah (BBLR) adalah memiliki suhu yang tidak stabil dan 

cenderung hipotermia (suhu <36,5 
0
C) (Firdaus, 2017). Suhu yang cenderung 

menjadi hipotermia disebabkan oleh produksi panas yang lebih sedikit dan 

kehilangan panas yang lebih cepat. Panas yang tidak mencukupi poduksi karena 

sirkulasi panas tubuh tidak mencukupu, pernafasan lemah, konsumsi oksigen 

rendah, otot-otot tidak efektif, dan asupan makanan yang tidak mencukupi dari 

kebutuhan tubuh.  

Kehilangan panas juga terjadi akibat dari permukaan tubuh yang relatif 

lebih lebar dan kurangnya lemak subkutan (Pratiwi, 2015). Penurunan suhu 

disebabkan oleh kehilangan panas secara konduksi, konveksi, evaporasi, dan 

radiasi. Oleh karena itu, kemampuan bayi yang lahir dengan berat badan rendah 

serta bayi baru lahir yang belum berkembang secara sempurna salah satunya 
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dalam meproduksi panas sangat rentan mengalami penurunan panas (Arvin, 

2012). 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kestabilan suhu 

padabayi BBLR adalah dengan menerapkan metode kangoroo mother care 

(KMC). Kangaroo mother care adalah perawatan kontak kulit ke kulit sehingga 

bayi mendapatkan kehangatan dari tubuh ibu. Mekanisme kerja cara perawatan 

kanguru sama dengan perawatan didalam inkubator yang berfungsi sebagai 

thermoregulator untuk menyediakan lingkungan termonetral melalui aliran panas 

konduksi dan radiasi. Aliran panas melalui konduksi adalah melalui kontak kulit 

antara ibu dan bayi, seperti dalam inkubator penghantar panas dari badan 

inkubator ke kulit bayi. Aliran panas melalui radiasi adalah udara hangat di 

inkubator, seperti udara hangat diantara selimut atau kanguru dan pakaian ibu. 

Proses konduksi panas dan radiasi berlanjut selama KMC dilakukan sehingga 

kestabilan suhu bayi terjaga.  

Kangaroo mother care juga secara signifikan meningkatan ikatan antara 

ibu dan bayi serta ayah dan bayi. Posisi bayi yang mendapatkan KMC 

memudahkan ibu memberikan ASI tanpa harus mengeluarkan bayinya. Jika ibu 

sudah terbiasa melakukan KMC, ibu bisa dengan mudah memberikan ASI tanpa  

harus mengeluarkan bayi dari baju kangurunya. Selain itu, didalam stimulasi 

KMC pada bayi dapat meningkatkan produksi ASI ibu, sehingga ibu akan lebih 

sering memberikan ASI sesuai dengan kebutuhan bayi (Indrasanto, 2013). 
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Studi Lolita, dkk (2020) 

Berdasarkan data yang menjadi sampel penelitian adalah bayi BBLR yang 

telah dilakukan perawatan metode kangguru dengan hasil rata-rata suhu tubuh 

sebelum dilakukan PMK sebesar 36,260 dan hasil rata-rata setelah dilakukan 

PMK sebesar 36,915 didapat nilai signifikan (2 tabel) sebesar 0,000 yang berarti 

nilai signifikan 2 tabel ≤ 0,05. yang artinya Ha diterima dan Ho ditolak, maka 

hasil uji dinyatakan signifikan dan didapat nilai t hitung sebesar -8,028 dan 

didapat nilai t tabel sebesar 2,093 yang dilihat dalam tabel statistik pada signifikan 

0,05 dengan df N-1 yaitu 19 sehingga –t hitung ≤ t tabel, yang artinya Ha diterima 

dan Ho ditolak, maka hasil uji dinyatakan ada pengaruh antara perawatan metode 

kangguru (PMK) terhadap kenaikan suhu tubuh pada bayi BBLR dengan 

perubahan mean sebesar -0,655. 

Pada pasien BBLR suhu tubuh cenderung hipotermia disebabkan oleh 

produksi panas kurang dan kehilangan panas yang tinggi. Temperatur dalam 

kandungan 37 
0
C sehingga setelah lahir dalam ruang suhu temperatur ruangan 28 

0
C – 32 

0
C. Seperti saat bayi dikeluarkan dari inkubator dipasangkan topi dan 

popok, dalam proses pengeluaran dari inkubator sampai dengan penggunaan topi 

dan popok, bayi terpapar suhu ruangan yang berkisar antara 22 
0
C -24 

0
C karena 

sedikitnya lemak coklat pada tubuh dan sistem pengaturan suhu tubuh yang belum 

matang yang membuat bayi tidak dapat mempertahankan suhu tubuh sehingga 

suhu tubuh mengalami penurunan.Perubahan temperatur ini perlu diperhitungkan 

pada bayi berat lahir rendah (BBLR) karena belum bisa mempertahankan suhu 

normal disebabkan oleh pusat pengaturan badan masih dalam perkembangan, 
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intake cairan dan kalori kurang dari kebutuhan, cadangan energi sangat kurang, 

luas permukaan tubuh sangat relatif luas sehingga resiko kehilangan panas lebih 

besar, jaringan lunak subkutan lebih tipis sehingga kehilangan panas lebih besar 

(Hernawati & Kamila, 2017).  

Mempertahankan bayi baru lahir yang sakit atau yang kecil (berat lahir 

<2.500 gram atau umur kehamilan 37 minggu), perlu penambahan kehangatan 

tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh normal, bayi dapat cepat terjadi 

hipotermi dan untuk menghangatkan kembali membutuhkan waktu yang lama. 

Cara menghangatkan dan mempertahankan suhu tubuh yaitu kontak dengan kulit, 

kangaroo mother care (KMC) atau perawatan metode kangguru (PMK), pemapar 

panas, inkubator dan ruangan yang hangat (Sembiring, 2017).  

Perawatan BBLR merupakan hal yang komplek dan membutuhkan 

infrastruktur yang mahal serta staf yang memiliki keahlian tinggi sehingga sering 

kali menjadi pengalaman yang sangat mengganggu bagi keluarga. Oleh karena itu, 

perawatan terhadap bayi tersebut menjadi beban sosial dan kesehatan di negara 

manapun. Hal ini disebabkan perawatan bayi BBLR ini memerlukan biaya yang 

tinggi karena bayi tersebut memerlukan perawatan dalam inkubator. Selain itu 

perawaran inkubator memiliki kendala yaitu keterbatasan jumlah inkubator, 

pengetahuan dan kemampuan staff rumah sakit sehingga hal ini dapat dilakukan 

upaya lain untuk perawatan bayi dengan BBLR yang saat ini dikenal dengan 

perawatan metode kangguru (PMK) atau kangaroo mother care (KMC). PMK 

adalah perawatan bayi baru lahir dengan melekatkan bayi di dada ibu (kontak 

kulit bayi dan kulit ibu) sehingga suhu tubuh bayi tetap hangat. Metode ini sangat 
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menguntungkan terutama untuk bayi berat lahir rendah (Proverawati & Ismawati, 

2010).  

Keunggulan metode ini yaitu bayi dapat mendapatkan sumber panas alami 

terus menerus langsung dari kulit ibu, mendapatkan kehangatan udara dalam 

kantung/baju ibu, serta ASI menjadi lancar, menstabilkan laju pernafasan, dan 

denyut jantung bayi lebih cepat dari yang dirawat dalam inkubator. Bayi pada 

PMK merasa nyaman dalam dekapan ibu sehingga tanda vital lebih cepat stabil. 

Pelaksanaan PMK dapat dimulai segera setelah lahir atau setelah bayi stabil. PMK 

dapat dilakukan di rumah sakit atau dilakukan dirumah setelah bayi pulang 

(Sembiring, 2017). 

Kangaroo mother care (KMC) adalah cara merawat bayi dalam  keadaan 

telanjang (hanya memakai popok dan  topi) diletakkan secara tegak/vertikal di 

dada antara kedua payudara ibunya (ibu telanjang dada, dan kemudian diselimuti). 

Dengan demikian, terjadi kontak kulit bayi dengan kulit ibu secara kontinu dan 

bayi memperoleh panas (sesuai suhu ibunya) memalui proses konduksi. Salah satu 

perawatan metode kangguru yaitu kangaroo position dimana posisi kangguru 

adalah menempatkan bayi pada posisi tegak di dada ibunya, di antara kedua 

payudara ibu, tanpa busana. Bayi dibiarkan telanjang hanya mengenakan popok, 

kaus kaki dan topi sehingga terjadi kontak kulit bayi dan kulit ibu seluas mungkin. 

Posisi bayi diamankan dengan kain panjang atau pengikat lainnya. Kepala bayi 

dipalingkan ke sisi kanan atau kiri, dengan posisi sedikit tengadah (ekstensi). 

Ujung pengikat tepat berada di bawah kuping bayi. Posisi seperti ini bertujuan 
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untuk menjaga agar saluran nafas tetap terbuka dan memberi peluang agar terjadi 

kontak mata antara ibu dan bayi (Perinasia, 2015).  

Dengan metode ini, kulit tubuh ibu dapat menstabilkan suhu tubuh bayi 

lebih cepat dibandingkan dengan perawatan menggunakan inkubator 

menggunakan metode kanguru. BBLR akan lebih cepat mencapai kestabilan suhu 

tubuh dibanding BBLR tanpa PMK (120 menit vs 180 menit). Bayi akan merasa 

nyaman dan hangat sehingga tanda vital dapat lebih cepat stabil. Bayi dengan 

mudah dapat mendengar denyut jantung yang merupakan suara paling merdu dan 

familier baginya. Bayi pun merasa nyaman seperti berada dalam kandungan. 

Selain membuat bayi nyaman, metode ini akan membuat suhu bayi stabil, denyut 

jantung dan pernafasan stabil, jarang ditemukan keadaan lupa nafas yang 

umumnya terjadi pada bayi kurang bulan (Bayu, 2014). 

Pada proses perawatan metode kangguru (PMK) yaitu merupakan 

perawatan dengan melakukan kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibu 

atau skin to skin contact, dimana ibu menggunakan suhu tubuhnya untuk 

menghangatkan bayinya. Pada proses ini ada terjadi mekanisme peningkatan 

panas bayi yaitu konduksi. Pada proses konduksi, sekitar 60% perpindahan panas 

akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada disekitar tubuh. 

Dalam arti tubuh bayi yang dingin terpapar langsung dengan suhu tubuh ibu yang 

hangat sehingga terjadilah proses perpindahan panas. Pada metode kangguru tidak 

terjadi proses kehilangan panas, baik melalui radiasi, konveksi, evaporasi, maupun 

konduksi pada bayi. Sedangkan dengan inkubator, masih dapat terjadi proses 

kehilangan panas melalui radiasi yang dapat mencapai >50%. Hasil penelitian ini 
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sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakiah (2014), yang menemukan 

peningkatan suhu bayi setelah metode KMC dengan peningkatan rata-rata sebesar 

0,2920, sedangkan pada penerapan perlakuan inkubator terjadip peningkatan suhu 

tubuh ditemukan 0,1320, sehingga Zakiah menyimpulkan penerapan KMC. Lebih 

efektif dibandingkan perlakuan inkubator dalam meningkatkan suhu tubuh bayi 

BBLR. 

Studi Nurhayati, dkk (2020) 

Berdasarkan hasil uji statitistik menunjukan nilai p = 0.007 dengan alpha 

<0,05 yang artinya ada beda efektifitas. Rata-rata perubahan suhu tubuh dengan 

perlakuan terapi sentuhan adalah 0,17 
0
C sedangkan untuk perlakuan perawatan 

metode kanguru rata-rata perubahan suhu tubuhnya adalah 0,32 
0
C. Sehingga 

perawatan metode kanguru lebih efektif dari terapi sentuhan untuk meningkatkan 

suhu tubuh. Hal tersebut dikarenakan mekanisme perpindahan panas perawatan 

metode kanguru lebih baik yakni terjadi dua mekanisme perpindahan panas yaitu 

konduksi dan radiasi. Sedangkan pada terapi sentuhan hanya terjadi mekanisme 

perpindana panas secara konduksi saja. 

Terapi sentuhan pada bayi berat lahir rendah juga bisa digunakan sebagi 

terapi pencegahan atau penanganan hipotermia (Pongoh, 2019). Terapi sentuhan 

atau pijat bayi berat lahir rendah adalah melakukan pemijatan dengan gerakan 

yang harus lambat dan lembut, tetapi jangan terlalu halus sehingga terasa seperti 

menggelitik. Pijat ini memberikan rangsangan raba (tactile stimuli) dan 

rangsangan kinestetik (kinestetic stimuli) yang enam kali pada setiap bagian 

(Roesli, 2010). Terapi sentuhan yang diaplikasikan secara sistematis disebut 
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dengan pijat, pijat bayi diharapkan bisa menurunkan tingkat stres, meningkatkan 

pertumbuhan dan berkembangan bayi berat badan lahir rendah (Kaushik, 2010). 

Setiap gerakan dikerjakan 6 kali pada setiap bagian. Urutan pijat bayi berat lahir 

rendah yaitu pertama memberikan rangsangan raba (tactile stimuli) selama 5 

menit, kedua memberikan rangsangan kinestektik (kenistetic stimuli) selama 5 

menit, dan ketiga memberi rangsangan raba (tactile stimuli) selama 5 menit 

(Roesli, 2010). 

Peningkatan suhu terjadi pada bayi yang mendapatkan terapi sentuhan 

karena terjadi perpindahan panas secara konduksi melalui sentuhan tangan 

pemberi pijatan sehingga menurunkan kehilangan panas, memfasilitasi regulasi 

suhu pada sistem syaraf, dan meningkatkan aliran darah dalam sirkulasi tubuh 

(Kaushik, 2010). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

metode Kangaroo Mother Care (KMC) sangat efektif digunakan pada BBLR 

yang mengalami hipotermia agar tetap menjaga kestabilan suhu tubuh. Metode ini 

sangat tepat dan mudah dilakukan guna mendukung kesehatan dan keselamatan 

bayi yang lahir premature maupun yang aterm. Kehangatan tubuh ibu merupakan 

sumber panas yang efektif hal itu dikarenakan dua mekanisme perpindahan panas 

yaitu konduksi dan radiasi.  

Upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah pada kasus diatas 

adalah dengan mencari lebih banyak jurnal yang mampu memberikan pendapat 
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yang kuat bagaimana metode Kangaroo Mother Care (KMC) dapat digunakan 

pada BBLR yang mengalami hipotermi untuk menjaga kestabilan suhu tubuhnya.  
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