
 

BIODATA MAHASISWA

BIMBINGAN SKRIPSI FK UKI TAHUN AKADEMIK 2016 / 2017

NAMA MAHASISWA : Si Agung Bintang Triana Dewi

NIM MAHASISWA : 1361050149

TEMPAT / TGL LAHIR : DENPASAR, 04 APRIL 1995

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SMP : SMPN 1 KUTA UTARA

2. SMA : SMAN 1 KUTA

3. UNIVERSITAS : UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JUDUL SKRIPSI : HUBUNGAN  PENGETAHUAN  DAN  SIKAP  IBU
TERHADAP PERILAKU PEMBERIAN MAKANAN
PENDAMPING  ASI  PADA  BALITA  USIA  6-24
BULAN  DI  POSYANDU  CENDANA  1  DAN  2
KELURAHAN CAWANG.



Lampiran-1 

Hasil Uji Statistic Chi-Square Tests Hubungan Pengetahuan dan Sikap ibu 

terhadap perilaku pemberian MP-ASI 

 

Tabel Hasil Uji Statistic Chi-Square Tests 

 

Value Df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 22.350a 1 .000   

Continuity Correctionb 19.292 1 .000   

Likelihood Ratio 25.019 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

21.791 1 .000 
  

N of Valid Cases 40     

 

 

Tabel Hasil Uji Statistic Chi-Square Tests 

 

 

Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 9.337a 1 .002   

Continuity Correctionb 7.427 1 .006   

Likelihood Ratio 9.597 1 .002   

Fisher's Exact Test    .003 .003 

Linear-by-Linear 

Association 

9.103 1 .003 
  

N of Valid Cases 40     
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FORMULIR PERSETUJUAN PENELITIAN 

(Informed Consent) 

 

 Saya yang bernama Si Agung Bintang Triana Dewi (1361050149) adalah mahasiswi 

Fakultas Kedokteran di Universitas Kristen Indonesia. Penelitian ini dilakukan sebagai salah 

satu persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Indonesia. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap ibu 

terhadap perilaku pemberian makanan pendamping ASI pada balita usia 6 sampai 24 bulan di 

Posyandu Cendana 1 dan 2. Saya mohon kesediaan ibu untuk menjadi partisipan dalam 

penelitian ini dan saya mohon kesediaan ibu untuk mengisi kuesioner dengan jujur, apa 

adanya dan saya harapkan ibu untuk memberikan jawaban atau wawancara tanpa dipengaruhi 

oleh orang lain. 

 Jika ibu bersedia menjadi responden, silahkan menandatangani persetujuan ini 

sebagai bukti kesukarelaan ibu. Identitas pribadi sebagai partisipan akan dirahasiakan dan 

semua informasi yang diberikan hanya akan digunakan untuk penelitian ini. Ibu berhak untuk 

ikut atau tidak ikut berpartisipan tanpa ada sanksi dan konsekuensi buruk di kemudian hari. 

Jika ada hal yang kurang dipahami ibu dapat bertanya langsung kepada peneliti. 

 Atas perhatian dan kesediaan ibu menjadi partisipan dalam penelitian ini saya 

ucapkan terima kasih. 

 

 

 

                 Peneliti      Jakarta, 10 November 2016 

          Responden 

 

 

 

(Si Agung Bintang Triana Dewi)    (…………………………...) 
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KUESIONER

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TERHADAP PERILAKU
PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI PADA BALITA USIA 6-24
BULAN DI POSYANDU CENDANA 1 DAN 2 KELURAHAN CAWANG

I. Identitas Responden

Nama :

Umur :

a. 20 ≤ tahun

b. 21-25 tahun

c. 25-30 tahun

d. ≥ 31 tahun

Pendidikan terakhir

a. SD 

b. SMP

c. SMA

d. D1-D3

e. ≥ S1

Pekerjaan

a. Tidak bekerja/Ibu Rumah Tangga

b. Pegawai Swasta

c. PNS

d. Wiraswasta

e. Dokter/Perawat/Bidan

f. Buruh

g. Lain-lain, sebutkan

Agama : 
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Suku :

Jumlah anak

a. 1 anak

b. 2 anak

c. ≥ 3 anak

Jumlah Pendapatan keluarga perbulan, sebutkan 

a. Lebih kecil dari Rp. 2.000.000/bulan

b. antara Rp. 2.000.000 - Rp. 5.000.000/bulan

c. antara Rp. 5.000.000 - Rp. 7.000.000/bulan

d. Lebih besar dari Rp. 7.000.000

Umur anak 

Alamat responden

II. Pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI untuk balita usia 6-24 bulan

    Silang jawaban yang anda ketahui !

    1. Apakah Ibu mengetahui tentang makanan pendamping ASI?

a. Tahu 

b. Tidak tahu

    2. Menurut ibu, apakah pengertian makanan pendamping ASI itu?

a. Makanan peralihan dari ASI ke makanan kelurga

b. Makanan pengganti ASI

c. Makanan yang di berikan pada bayi usia < 6 bulan 

d. Tidak tahu

    3. Menurut ibu, pada umur berapa sebaiknya diberikan makanan tambahan?

a. 6bulan

b. < 6 bulan
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c. Tidak tahu

    4. Sebutkan jenis makanan pertama kali diberikan kepada bayi usia ≥ 6 bulan 

a. Makanan lumat

b. Mie

c. Makanan padat

d. Kemiri

    5. Menurut ibu manakah yang merupakan makanan pendamping ASI

a. Gula 

b. Makanan yang dilepeh

c. Bubur susu

d. Nasi

    6. Menurut ibu, berapa kalikah makanan tambahan itu diberikan dalam sehari    
kepada bayi yang berusia 6-8 bulan?  

a. 1-3 kali

b. 7-10 kali

c. 4-6 kali

d. Tidak tentu, tergantung bayi menangis

    7. Menurut ibu, mengapa bayi perlu diberi makanan tambahan ?

a. Agar anak tidak rewel dan cengeng 

b. Agar anak terhindar dari penyakit

c. Agar kebutuhan bayi akan zat gizi bertambah sesuai dengan pertambahan 
umurnya

d. Tidak tahu

8. Menurut ibu, apa pengaruhnya terhadap pemberian makan bayi sebelum usia 
6 bulan terhadap kesehatan bayi ?

a. Tidak ada pengaruhnya

b. Anak jadi sering mencret karena penceranaanya terganggu
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c. Anak jadi sering nangis 

d. Tidak tahu

9. Menurut ibu, apakah dengan menunda makanan tambahan dapat mengurangi 
resiko alergi makanan?

a. Ya

b. Tidak

c. Mungkin

d. Tidak tahu

10. Menurut ibu sampai usia berapakah sebaiknya bayi diberikan makanan tambahan 

a. < 24 bulan

b. ≥ 24 bulan

c. < 12 bulan

d. 24 bulan

III. Sikap Responden terhadap pemberian makanan pendamping ASI

Beri tanda checklist (√) pada kolom yang menurut anda ketahui!

No. Pernyataan Ya Tidak
11. Bayi berusia 4 bulan memerlukan makanan khusus

12. Pada bayi berusia ≥ bulan baru boleh diberikan makanan 
tambahan 

13. Supaya bayi berusia 0-6bulan lebih gemuk, makanannya 
harus ditambah dengan susu formula

14. Pemberian maknan pada bayi sebelum bayi berusia < 6 
bulan dapat berpengaruh pada pencernaannya

15 Pemberian makanan selain ASI kepada bayi sebelum 
berusia 6 bulan
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16. Menunda pemberian makanan padat dapat mengurangi 
resiko alergi makanan pada bayi

17. Pemberian makanan pada bayi sebelum usia 6 bulan 
dapat membantu bayi mengatasi rasa lapar dan tidak akan
menangis

18. Memberi makanan lumat seperti bubur susu sebagai 
makanan pertama pada bayi berusia ≥ 6 bulan

19. Pada bayi berusia 7-9 bulan diberikan lebih dari 6 kali 
makanan tambahan setiap hari

20. Pemberian makanan pada bayi sebelum usia 6 bulan 
dapat menyebabkan anak kelebihan berat badan 

IV. Tindakan Responden terhadap pemberian makanan pendamping ASI.

Beri tanda silang menurut anda benar!

    21. Ibu memberikan ASI saja sampai usia 6 bulan?

a. Ya

b. Tidak

   22. Ibu memberikan makanan tambahan pada bayi saat berumur 4 tahun?

a. Ya 

b. Tidak

    23. Makanan tambahan diberikan pada bayi ketika usia < 6 bulan?

a. Ya

b. Tidak

    24. Ibu memberikan makanan bayi berusia < 6 bulan jika bayi rewel atau 
menangis ?

a. Ya

b. Tidak
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    25. Ibu memberikan susu formula pada anak usia < 6 bulan ?

a. Ya 

b. Tidak

    26. Ibu memberi makanan bayi berusia < 6 bulan agar anak lebih gemuk?

a. Ya

b. Tidak

    27. Ibu memberi makanan lumat seperti bubur susu sebagai makanan pertama 
bayi berusia diatas 6 bulan

a. Ya

b. Tidak

    28. Ibu memberikan makanan padat ketika bayi berusia 6-7 bulan

a. Ya

b. Tidak

29. Ibu memberikan makanan tambahan 1-3 kali sehari pada bayi usia ≥ 6 bulan?

a. Ya 

b. Tidak

   30. Ibu berhendi memberi ASI saat bayi sudah diberikan makanan tambahan?

a. Ya

b. Tidak


