
LEMBAR KESEDIAN dalam PENELITIAN 

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 No  : 

 Alamat  : 

 No Hp  : 

Bersedia untuk di wawancarai sehubungan dengan penelitian oleh peneliti yang bernama 
“Dianti Zendita Putri” 

“ Perbedaan Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil sebelum dan Sesudah di berikan 
Penyuluhan Tentang Inisiasi Menyusu dini dan ASI Eksklusif” 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun 

 

 

 

 

Jakarta,  Juli 2013 

Saya yang menyatakan 

 

 

 

(…………………………………………) 

 

 

 

 



KUESIONER 

PERBEDAAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL SEBELUM 
DAN SESUDAH DIBERIKAN PENYULUHAN TENTANG INISIASI 

MENYUSU DINI DAN ASI EKSKLUSIF 

 

No Responden  : 

I. Identitas Responden 

Nama Ibu    : 

Tanggal lahir/Umur : 

Alamat   : 

Pendidikan Terakhir : Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai 

1. SD 

2. SMP 

3. SMA 

4. Akademi 

5. Perguruan Tinggi 

Pekerjaan   :  1. Ibu Rumah Tangga 

       2. PNS 

       3. Wiraswasta 

       4. Lain-lain  

 Umur Kehamilan  : 

 



2. Pengetahuan Responden tentang Inisiasi Menyusu Dini  

Petunjuk pengisian : 

� Bacalah pertanyaan berikut dengan seksama 
� Pilih jawaban yang paling tepat kemudian tuliskan slah satu jawaban dengan memberikan 

tanda silang (X) 
 

1. Apakah yang dimaksud dengan Inisiasi Menyusu Dini ? 
a. Ibu menyusui bayinya segera setelah lahir 
b. Bayi dibiarkan kontak kulit dengan kulit ibunya dan bayi menyusu sendiri segera 

setelah lahir 
c. Bayi diberikan susu formula segera setelah lahir 
d. Bayi yang baru lahir disodorkan keputing ibu 

 
2. Apakah manfaat Inisiasi Menyusu Dini bagi Ibu ? 

a. Memperoleh kolostrum 
b. Meningkatkan daya tahan tubuh 
c. Mencegah pendarahan, merangsang produksi ASI 
d. IMD sebagai nutrisi 

 
3. Apakah manfaat Inisiasi Menyusu Dini bagi bayi 

a. Bayi akan tidur lebih nyenyak 
b. Menurunkan kematian bayi karena kedinginan 
c. Ikatan kasih sayang antara ibu dengan bayi akan lebih baik 
d. Mengurangi rangsangan hormone oksitosin dan prolaktin sehingga air susu berkurang 

 
4. Di bawah ini yang termasuk kontak kulit bayi dengan kulit ibunya? 

a. Bayi dapat kedinginan 
b. Menurunkan kematian bayi karena kedinginan 
c. Bayi tidak dapat tidur dengan nyenyak 
d. Ikatan kasih sayang antara ibu dengan bayi akan lebih baik 

 
5. Air susu yang pertama kali keluar berwarna? 

a. Kuning  c. Kuning Kehijauan 
b. Putih  d. Bening 

 

 

 



6. Mengapa lemak putih yang melekat di tubuh bayi sebaiknya tidak dibersihkan? 
a. Menyamankan kulit bayi 
b. Menenangkan ibu dan bayi 
c. Mencegah kediginan 
d. Meningkatkan ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi 

 
7. Apa yang anda ketahui tentang ASI Eksklusif? 

a. Memberikan ASI pada bayi sampai dengan 4 bulan 
b. ASI saja sampai 12 bulan, boleh diberi pisang dan air putih 
c. ASI saja samapi 2 tahun, diberikan madu 
d. Memberikan ASI saja pada bayi usia 0-6 bulan tanpa makanan/minuman 

 
8. Apakah manfaat pemberian ASI bagi bayi? 

a. Sebagai makanan tunggal untuk memenuhi semua kebutuhan pertumbuhan bayi 
samapai usia 6 bulan 

b. Menunjang perkembangan kepribadian, kecerdasaan emosional, kematangan spiritual 
dan hubungan social yang baik 

c. Menjaga daya tahan tubuh bayi 
d. Bayi menjadi lemas dan mudah terkena penyakit 

 
9. Apakah manfaat pemberian ASI bagi Ibu? 

a. Membuat badan terasa sakit 
b. Agar ibu terjaga kesehatannya 
c. Membuat ibu gemuk 
d. Payudara menjadi sakit 

 
10. Berikut ini yang metupakan pencegahan untuk menurunkan angka kematian bayi? 

a. Inisiasi Menyusu Dini dan ASI eksklusif 
b. Memberikan pisang madu kepada bayi 
c. Memberikan susu formula 
d. Memberikan MPASI sebelum bayi berusia 6 bulan 

 
 
 
 

 

 

 



3. Sikap  Responden terhadap Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif 

Petunjuk Pengisian : 

Berikan tanda cheeklist (  ) pada pertanyaan dibawah ini pada kolom yang tersedia 

Ket  SS : Sangat Setuju 

  S : Setuju 

  R : Ragu-Ragu 

  TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

No Pertanyaan SS S R TS STS 
1 Apabila ibu melakukan Inisiasi Menyusu Dini segera 

setelah lahir maka akan merangsang pengeluaran ASI 
     

2 Jika Bayi dibiarkan kontak kulit dengan kulit ibunya, 
setidaknya selama satu jam segera setelah melahirkan 

     

3 Menurut ibu apakah melakukan inisiasi menyus dini 
ssegera setelah lahir akan terjalin hubungan erat antara 
ibu dan bayi 

     

4 Jika ibu membiarkan bayi menyusu sendiri segera 
setelah lahir akan membuat bayi kedinginan 

     

5 Menurut ibu, setelah bayi lahir tidak mungkin menyusu 
sendiri 

     

6 Apakah menurut ibu, bayi yang diberikan kesempatan 
menyusu dini lebih berhasil menyusu eksklusif dan 
akan lenih lama disusui 

     

7 Jika bayi diletakan di dada ibu dalam keadaan 
dibedong bayi menjadi rewel 

     

8 Apabila ibu memberikan ASI ekkslusif kepada bayi 
ASI diberikan sampai berusia 6 bulan 

     

9 Menurut ibu apakah diperbolehkan memberikan psang, 
madu, air putih kepada bayi 

     

10 Jika  ibu memberikan susu formula pada bayi sama saja 
dengan pemberian ASI  

     

 

 


