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Lampiran 1 

 

Lembar Informasi Untuk Subjek Penelitian 

 
Yth. Bapak/Ibu/Saudara, Kami dari Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Indonesia sedang melakukan penelitian dengan judul GAMBARAN 

PERILAKU IBU PADA PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) EKSKLUSIF 

DALAM PERKEMBANGAN BAYI USIA 0-6 BULAN DI RW 002 TEBET 

BARAT JAKARTA SELATAN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku 

ibu terhadap pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan. 

 

Air Susu Ibu atau yang biasa disebut dengan ASI adalah cairan yang dihasilkan dari 

proses sekresi kelenjar payudara ibu. Sedangkan ASI Eksklusif adalah ASI yang 

diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan 

dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.  

 

Untuk menilai perilaku ibu pada pemberian ASI Eksklusif, digunakan kuesioner yang 

diperuntukan untuk ibu dengan bayi usia 0-6 bulan. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi tentang gambaran perkembangan bayi usia 0-6 bulan 

yang diberi ASI eksklusif, sehingga menjadi masukan dalam perencanaan program ASI 

eksklusif di masa yang akan datang. 

 

Besar harapan kami agar anda dapat membantu penelitian ini. Jika anda memutuskan 

untuk ikut dalam penelitian ini, kami meminta anda untuk menandatangani formulir 

persetujuan yang menyatakan bahwa anda telah mendapat penjelasan mengenai 

penelitian ini dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian secara sukarela. Jika ada 

pertanyaan mengenai penelitian ini anda dapat menghubungi peneliti: 

 

Jasmine Putri Utami 

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia 

Jl. Mayjen Sutoyo no.2, Jakarta Timur 

No HP : 081311009534 

 

 

Hormat saya, 

 

 

Jasmine Putri Utami 
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Lampiran 2 

 

Pernyataan Kesediaan Untuk Berpartisipasi Dalam Penelitian 

 

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian tugas akhir dalam penyusunan karya 

tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul: 

 

“GAMBARAN PERILAKU IBU PADA PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) 

EKSKLUSIF DALAM PERKEMBANGAN BAYI USIA 0-6 BULAN DI RW 002 

TEBET BARAT  JAKARTA SELATAN“ 

 

 Saya selaku mahasiswa memohon kesediaan ibu untuk diwawancarai, dan 

diharapkan setiap pertanyaan yang saya tanyakan mohon dijawab dalam keadaan 

yang sebenarnya. 

 

 

 

 

 Petugas Wawancara             Responden 

 

 

 

……………………..      ………………….. 
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Lampiran 3 

KUESIONER  

 

IDENTITAS RESPONDEN  

1. Nama Responden:  

2. Umur Responden: 

a. < 18 tahun  

b. 18-25 tahun  

c. 26-30 tahun  

d. > 30 tahun  

 

PENGETAHUAN 

Berilah tanda checklist (✓) pada kolom yang sesuai dengan 

pernyataan! 

 

No  Pernyataan SALAH BENAR 

1 Air Susu Ibu (ASI) mengandung zat-zat gizi yang 

lengkap sesuai kebutuhan bayi 

  

2 ASI memiliki formula yang lebih baik dibandingkan 

susu formula 

  

3 ASI mengandung zat kekebalan yang melindungi 

bayi dari penyakit 

  

4 Menyusui dengan ASI dapat meningkatkan 

kecerdasan bayi 
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5 Kolostrum adalah ASI yang pertama keluar setelah 

melahirkan 

  

6 Kolostrum mengandung antibodi dan mempunyai 

efek membersihkan usus bayi 

  

7 Menyusui dengan ASI kepada bayi akan memberikan 

kasih sayang 

  

8 Ibu  memberikan ASI kepada bayi tidak terjadwal dan 

sesering mungkin sesuai kebutuhan bayi 

  

9 Ibu hanya memberikan ASI saja tanpa makanan dan 

minuman tambahan lain kecuali air putih, vitamin, 

dan obat selama 6 bulan setelah kelahiran anak 

  

10 ASI lebih ampuh melindungi bayi dari alergi 

dibanding dengan susu formula 

  

 

 

SIKAP 

Berilah tanda checklist (✓) pada kolom yang sesuai dengan 

pernyataan! 

 

No  Pernyataan Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Ragu - 

ragu 

Setuju Sangat 

Setuju 
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1 Memberikan ASI eksklusif pada 

bayi ibu selama 6 bulan adalah hal 

yang baik untuk ibu dan bayi 

     

2 Ibu akan memberikan makanan 

pendamping ASI setelah anak 

berumur 6 bulan  

     

3 Ibu setuju bahwa pemberian ASI 

diperlukan keahlian atau perlakuan 

khusus dan benar dalam menyusui  

     

4 Ibu setuju dengan anjuran 

pemerintah untuk menyusui bayi 

sampai usia 2 tahun  

     

5 Ibu tidak akan memberikan susu 

formula pada bayinya sebelum 

anak berusia 6 bulan 

     

 

TINDAKAN 

Berilah tanda checklist (✓) pada kolom yang sesuai dengan 

pernyataan! 

 

No  Pernyataan Bemar Salah 

1 Apakah ibu memberikan ASI eksklusif pada 

bayi ibu selama 6 bulan ? 
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2 Apakah setelah memberikan ASI eksklusif, 

ibu akan melanjutkan memberikan ASI 

sampai usia bayi 2 tahun  

  

3 Apakah ibu melakukan perawatan khusus 

pada payudara ibu untuk memperlancar ASI 

  

4 Apakah anak ibu saat ini masih menyusui?   

5 Apakah diberi ASI saja?    

6 Apakah setelah anak ibu lahir, dilakukan 

IMD?(anak ditelungkupkan diantara 

payudara ibu) 

  

7 Apa ASI yang pertama diberikan 

(Kolostrum) kepada bayi? 

  

 

 

KUESIONER PRA-SKRINING PERKEMBANGAN 

Berilah tanda checklist (✓) pada kolom yang sesuai dengan 

pernyataan! 

 

1. Pada waktu bayi telentang, apakah masing-masing lengan dan 

tungkai bergerak dengan mudah? 

a. Tidak 

b. Ya 

2. Pada waktu bayi telentang apakah ia melihat clan menatap 

wajah anda?  
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a. Tidak 

b. Ya 

3. Apakah bayi dapat mengeluarkan suara-suara lain (ngoceh), di 

samping menangis?  

a. Tidak 

b. Ya  

4. Pada waktu bayi telentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan 

anda dengan menggerakkan kepalanya dari kanan/kiri ke 

tengah? 

 

a. Tidak 

b. Ya  

5. Pada waktu bayi telentang, apakah. ia dapat mengikuti gerakan 

anda dengan menggerakkan kepalanya dari satu sisi hampir 

sampai pada sisi yang lain?  

 

a. Tidak 

b. Ya  

6. Pada waktu anda mengajak bayi berbicara dan tersenyum, 

apakah ia tersenyum kembali kepada anda?  

a. Tidak 

b. Ya  
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7. Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat 

mengangkat kepalanya seperti pada gambar ini? 

 

a. Tidak 

b. Ya  

8. Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat 

mengangkat kepalanya sehingga membentuk sudut 45° seperti 

pada gambar?  

a. Tidak 

b. Ya  

9. Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat 

mengangkat kepalanya dengan tegak seperti pada gambar? 

 

a. Tidak 

b. Ya  

10. Apakah bayi suka tertawa keras walau tidak digelitik atau 

diraba-raba?  

a. Tidak 
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b. Ya  

11. Ketika bayi telungkup di alas datar, apakah ia dapat 

mengangkat dada dengan kedua lengan nya sebagai penyangga 

seperti pada gambar?  

a. Tidak 

b. Ya  

12. Pernahkah bayi mengeluarkan suara gembira bernada tinggi 

atau memekik tetapi bukan menangis?  

a. Tidak 

b. Ya  

13. Pernahkah bayi berbalik paling sedikit dua kali, dari terlentang 

ke telungkup atau sebaliknya?  

a. Tidak 

b. Ya 

Lampiran 4  

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.924 5 

 

 

Item-Total Statistics 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

S1 11.6667 20.587 .852 .897 

S2 11.7647 20.864 .784 .909 

S3 12.0000 19.280 .871 .891 

S4 11.7451 20.634 .749 .916 

S5 11.7255 20.403 .754 .915 
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Lampiran 5 
Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

P1 51 1.00 2.00 1.5490 .50254 

P2 51 1.00 2.00 1.4706 .50410 

P3 51 1.00 2.00 1.6863 .46862 

P4 51 1.00 2.00 1.6863 .46862 

P5 51 1.00 2.00 1.6863 .46862 

P6 51 1.00 2.00 1.4314 .50020 

P7 51 1.00 2.00 1.4902 .50488 

P8 51 1.00 2.00 1.4314 .50020 

P9 51 1.00 2.00 1.6863 .46862 

P10 51 1.00 2.00 1.6863 .46862 

Valid N (listwise) 51     

 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

S1  51 1.00 5.00 3.0588 1.19016 

S2 51 1.00 5.00 2.9608 1.23225 

S3 51 1.00 5.00 2.7255 1.32783 

S4 51 1.00 5.00 2.9804 1.30369 

S5 51 1.00 5.00 3.0000 1.32665 

Valid N (listwise) 51     
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Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

T1 51 1.00 2.00 1.6863 .46862 

T2 51 1.00 2.00 1.6863 .46862 

T3 51 1.00 2.00 1.4902 .50488 

T4 51 1.00 2.00 1.6863 .46862 

T5 51 1.00 2.00 1.5490 .50254 

T6 51 1.00 2.00 1.6863 .46862 

T7 51 1.00 2.00 1.6863 .46862 

Valid N (listwise) 51     

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PRES1 51 1.00 2.00 1.6863 .46862 

PRES2 51 1.00 2.00 1.6863 .46862 

PRES3 51 1.00 2.00 1.4902 .50488 

PRES4 51 1.00 2.00 1.4118 .49705 

PRES5 51 1.00 2.00 1.4314 .50020 

PRES6 51 1.00 2.00 1.4314 .50020 

PRES7 51 1.00 2.00 1.6863 .46862 

PRES8 51 1.00 2.00 1.6863 .46862 

PRES9 51 1.00 2.00 1.3922 .49309 

PRES10 51 1.00 2.00 1.6863 .46862 

PRES11 51 1.00 2.00 1.5490 .50254 

PRES12 51 1.00 2.00 1.6863 .46862 

PRES13 51 1.00 2.00 1.6078 .49309 
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Valid N (listwise) 51     

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .933a .871 .862 .09500 

a. Predictors: (Constant), TINDAKAN, SIKAP, PERILAKU 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.857 3 .952 105.511 .0000 

Residual .424 47 .009   

Total 3.281 50    

a. Dependent Variable: SCREENING 

b. Predictors: (Constant), TINDAKAN, SIKAP, PERILAKU 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .448 .092  4.868 .000 

PENG .182 .125 .187 1.458 .152 
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SIKAP .042 .018 .181 2.264 .028 

TINDAKAN .435 .090 .616 4.855 .000 

a. Dependent Variable: SCREENING 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ya ya tidak tidak tidak tidak ya ya tidak tidak

2 ya ya ya ya ya ya tidak tidak ya ya

3 tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak

4 tidak tidak tidak tidak tidak ya ya tidak tidak tidak

5 tidak ya ya ya ya tidak tidak ya ya ya

6 tidak tidak ya ya ya ya tidak ya ya ya

7 ya ya ya ya ya ya ya tidak ya ya

8 ya ya ya ya ya ya tidak tidak ya ya

9 ya ya ya ya ya tidak tidak ya ya ya

10 ya ya ya ya ya tidak tidak ya ya ya

11 ya ya tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak

12 tidak ya ya ya ya ya ya ya ya ya

13 ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak

14 ya tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak

15 tidak ya ya ya ya ya tidak tidak ya ya

16 ya tidak ya ya ya tidak ya tidak ya ya

17 tidak ya ya ya ya tidak tidak ya ya ya

18 ya ya ya ya ya tidak ya tidak ya ya

19 ya tidak ya ya ya tidak tidak tidak ya ya

20 tidak ya ya ya ya ya ya tidak ya ya

21 tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak

22 ya tidak ya ya ya ya ya tidak ya ya

23 ya ya tidak tidak tidak ya ya tidak tidak tidak

24 tidak ya tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak

25 ya tidak ya ya ya tidak tidak ya ya ya

26 tidak ya ya ya ya tidak ya tidak ya ya

27 ya ya ya ya ya ya tidak tidak ya ya

28 ya tidak ya ya ya tidak tidak tidak ya ya

29 tidak tidak ya ya ya tidak tidak ya ya ya

30 tidak ya ya ya ya ya tidak tidak ya ya

31 ya ya tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak

32 tidak tidak ya ya ya ya tidak tidak ya ya

33 ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak

34 tidak ya tidak tidak tidak tidak ya ya tidak tidak

35 ya tidak ya ya ya ya ya ya ya ya

36 ya tidak ya ya ya tidak tidak ya ya ya

37 ya tidak ya ya ya ya ya ya ya ya

38 tidak tidak ya ya ya tidak ya ya ya ya

39 ya tidak ya ya ya tidak ya ya ya ya

40 ya tidak ya ya ya ya tidak tidak ya ya

41 tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak

42 tidak tidak ya ya ya tidak tidak ya ya ya

43 tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak

44 ya tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak

45 tidak ya ya ya ya ya ya ya ya ya

46 ya tidak ya ya ya ya ya tidak ya ya

47 ya ya ya ya ya tidak ya tidak ya ya

48 tidak ya ya ya ya tidak tidak tidak ya ya

49 tidak ya ya ya ya tidak ya ya ya ya

50 tidak tidak ya ya ya tidak ya tidak ya ya

51 ya tidak tidak tidak tidak ya ya ya tidak tidak

PENGETAHUAN (YA/TIDAK)
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1 2 3 4 5

2 2 1 2 2

3 1 2 4 5

2 3 2 1 2

1 2 2 2 1

3 2 3 3 3

3 3 3 4 3

5 5 5 5 4

4 4 5 5 4

3 3 4 4 3

2 2 3 2 3

1 1 1 1 2

4 3 2 1 5

3 3 1 2 2

2 2 1 1 1

3 3 2 2 3

4 4 3 4 3

5 4 4 4 5

4 5 5 5 5

3 3 3 4 3

3 3 2 2 3

2 1 1 2 1

5 5 3 1 5

2 3 1 3 2

2 2 1 2 1

3 3 2 2 3

3 4 4 4 4

5 4 4 5 5

5 4 4 4 5

4 4 3 3 3

3 2 3 3 3

2 2 1 2 1

4 5 3 5 2

1 1 2 2 1

2 2 1 2 1

3 3 3 3 3

4 4 4 4 3

4 4 4 4 5

5 4 5 5 4

3 4 3 3 4

2 3 2 2 3

2 1 1 1 2

2 2 5 4 5

2 2 2 3 2

2 1 1 1 1

3 2 2 3 3

3 4 3 3 3

5 5 4 5 4

5 5 5 5 4

4 3 4 3 4

3 3 3 3 3

1 1 1 2 1

SIKAP (STS=1 sampai SS=5)
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1 2 3 4 5 6 7

tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak

ya ya ya ya ya ya ya

tidak tidak ya tidak ya tidak tidak

tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak

ya ya ya ya ya ya ya

ya ya tidak ya tidak ya ya

ya ya ya ya tidak ya ya

ya ya tidak ya ya ya ya

ya ya ya ya tidak ya ya

ya ya tidak ya tidak ya ya

tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak

ya ya tidak ya ya ya ya

tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak

tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak

ya ya ya ya tidak ya ya

ya ya ya ya tidak ya ya

ya ya tidak ya ya ya ya

ya ya ya ya tidak ya ya

ya ya tidak ya ya ya ya

ya ya tidak ya ya ya ya

tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak

ya ya ya ya ya ya ya

tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak

tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak

ya ya ya ya ya ya ya

ya ya ya ya ya ya ya

ya ya tidak ya tidak ya ya

ya ya tidak ya tidak ya ya

ya ya ya ya tidak ya ya

ya ya ya ya ya ya ya

tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak

ya ya tidak ya tidak ya ya

tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak

tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak

ya ya ya ya tidak ya ya

ya ya tidak ya ya ya ya

ya ya tidak ya ya ya ya

ya ya tidak ya ya ya ya

ya ya ya ya tidak ya ya

ya ya ya ya ya ya ya

tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak

ya ya ya ya ya ya ya

tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak

tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak

ya ya ya ya ya ya ya

ya ya ya ya ya ya ya

ya ya tidak ya tidak ya ya

ya ya tidak ya tidak ya ya

ya ya ya ya ya ya ya

ya ya tidak ya ya ya ya

tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak

TINDAKAN (YA/TIDAK)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ya tidak tidak ya ya ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya

tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya

tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak

ya tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak ya tidak ya tidak ya

tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak ya tidak ya tidak tidak

tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak ya

ya tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya

tidak tidak tidak tidak ya ya tidak tidak tidak tidak ya tidak ya

ya tidak tidak ya ya ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya

ya tidak tidak ya ya tidak tidak tidak ya tidak ya tidak ya

ya tidak tidak ya tidak ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak

tidak tidak tidak ya ya tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak ya

ya tidak tidak tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya tidak tidak

ya tidak tidak ya ya ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya

ya tidak tidak ya ya tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak ya

ya tidak tidak ya ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak

ya tidak tidak tidak ya ya tidak tidak ya tidak tidak tidak ya

ya tidak tidak ya tidak ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya

tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak

ya tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak

ya tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya

ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak ya tidak ya

ya tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak ya

tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak

tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak

ya tidak tidak tidak ya ya tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak

ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak ya

tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak ya tidak tidak

ya tidak tidak ya ya ya tidak tidak ya tidak ya tidak ya

ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya

tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak ya

ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak ya

ya tidak tidak tidak ya ya tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak

ya tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya

ya tidak tidak ya tidak ya tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak

ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak ya

ya tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya

ya tidak tidak tidak ya ya tidak tidak ya tidak tidak tidak ya

ya tidak tidak ya tidak ya tidak tidak ya tidak tidak tidak ya

ya tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak ya tidak ya tidak tidak

tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya

tidak tidak tidak tidak ya ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak

tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak ya

ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak ya

ya tidak tidak tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya tidak tidak

tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak ya tidak tidak

tidak tidak tidak ya ya ya tidak tidak ya tidak tidak tidak ya

ya tidak tidak ya ya ya tidak tidak tidak tidak ya tidak ya

ya tidak tidak ya ya tidak tidak tidak ya tidak ya tidak tidak

tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak

ya tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak ya tidak tidak

PRA-SKRINNING (YA/TIDAK)


