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Penelitian ini adalah . ebuah studi kua1ilatl/ kripul tentan faktor-/ukLr 
yang mempengaruhi pemberian ASI pada BBl yan didasan kh ken auan 
kemampuan dan kesempatan. Masalah dari p n lilian im dalah tingginya ngka 
ibu nifas yang memiliki bayi BBLR tidak men u uj ba\'I0)8 fujuan penelitian 
ini adalah untuk mempelajari faktor-faktor yan mempengaruhi pcmhemm AS) 
pada BBLR di RSUD dr. Mohamad Soewandhl urabaya 

Metode pengumpu\an data yang Jigunakan dulam penelitlan mi 
menggunakan wawancara mendalam Undeplll illlt;n 1t!1I) d n an intorman 
sebanyak 30 ibu nifas dengan bayi BBLR dan rbu III <.len 'an ha I nl mlal 
dengan cara consecutive sampling. fcknik an. ii a data untuk mengolah dat 
menggunakan reduksi data, penyajian data dan r narikan k '. 1m ulan. 

Faktor kemauan yang mempengaruhi Ihl nifas terhadap pcmhenan ASI 
kepada BBLR diantaranya terdapat kemauan untuk mem 1I UI ~ ang uk up Imggl 
dan keadaan psikoiogis yang balk. Faktor kemumpuan . ang mcmpl:1l ~< ruhl Ibtl 

nifas terhadap pemberian ASI yaitu pengetahuan tenu ng AS!. pcn~ luarnn I 
fisik ibu dan tisik bayi. Faktor kescmpalan yang III mpengaruhl ihu nil' s terhadap 
pemberian ASI kepada BBLR yaitu waktu yang Jlgunakan elama di rumah akil 
serta peran dan tanggung jawab petugas kC!:i t alan. 1 idak terddpat p'r1 d n 
yang signifikan antara kemauan, kemampuan dan ke "empatan pada ibu nifa ang 
memiliki BBLR dengan yang memiliki bayi n mll 1. Ibu nita y. n' memiliki 
BBLR memiliki kemauan yang lebih besar dalatn membenk n .... ( d,1O m milikl 
kesempatan yang Jebih baik karena dapat m rnanf: atkan \aktu. ang di rikan 
selama dirawat dirumah sakit untuk memberik( n 1kepada baymya 

Faktor yang paling mempengaruhi adal.ili kelll3uan dari dalam dlri ibu 
dimana dengan adanya kemauan akan mendoron J e e rang unluk meningh. tk n 
kemampuan dan aktif memburu serta memanf illt 'an ellap ke:;empatan (Jlch 
karena itu, untuk mewujudkan perilaku menvlI UI pada ibu h lru t 'rdapul 
keselarasan antara kemauan. kemampuan dan ke 'mpalan 
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