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Berat bayi lahir normal merupakan titik awal yang baik bagi proses tumbuh kembang pasca lahir, 
serta menjadi petunjuk kualitas hidup selanjutnya. Ada banyk faktor yang berhubungan dengan 
berat bayi lahir diantaranya umur ibu, paritas, jarak kelahiran, perubahan berat badan selama 
kehamilan, kesehatan dan kebersihan lingkungan serta penggunaan sarana pelayanan kesehatan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan beberapa faktor ibu dan pemanfaatan 
pelayanan kesehatan (ANC) dengan berat bayi lahir.  
 
Penelitian ini termasuk penelitian explanatory (penjelasan), menggunakan metode survei dengan 
pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sample menggunakan simple random sampling 
dengan jumlah sample 79 ribu. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Untuk melihat 
hubungan antara variabel bebas (umur ibu, paritas, jarak kelahiran danpemanfaatan pelayanan 
kesehatan) dengan variabel terikat(berat bayi lahir) menggunakan uji korelasi Rank Spearmen.  
 
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata umur ibu adalah 26,59 tahun paritas rata-rata sebanyak 
2,52 kali, jarak kelahiran rata-rata 33,66 bulan, ANC rata-rata 5,23 kali dan berat bayi lahir rata-
rata 2870,25 gr. Sedangkan hasil uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan umur ibu dengan 
berat bayi lahir (rs = - 0,072 dan p=0,528) ada hubungan paritas ibu dengan berat bayi lahir (rs = 
- 0,463 dan p=0,001), ada hubungan jarak kelahiran dengan berat bayi lahir (rs = 0,425 dan 
p=0,001), ada hubungan perawatan kehamilan (ANC) dengan berat bayi lahir (rs = 0,352 dan 
p=0,001).  
 
Berdasarkan hasil penelitian bagi dinkes disarankan untuk menekan seminimal mungknin angka 
kelahiran bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gr dan bagi masyarakat dapat berpartisipasi 
melalui upaya pemberantasan jumlah anak, pengaturan jarak kelahirandan pemeriksaan 
kehamilan secara berkala.  
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