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LAMPIRAN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT IZIN PENELITIAN DARI PEMERINTAH KOTA BANDUNG 
BADAN KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
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LAMPIRAN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT IZIN PENELITIAN DARI PEMERINTAH KOTA BANDUNG 
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK
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LAMPIRAN 3 
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KUESIONER 

DATA PRIBADI  

Nama  :  

Alamat : 

Usia : 

BB/TB : 

Agama  : 

Pendidikan terakhir : 

Pekerjaan : 

Jumlah anak : 

Jumlah partus : 

Riwayat IMD :  

Pekerjaan suami : 

 

PENGETAHUAN  

1. Apakah Ibu mengetahui tentang Inisiasi Menyusui Dini? 

a. Ya, bayi langsung ditengkurapkan ke tubuh ibu tanpa 

dimandikan lalu dibiarkan mencari puting susu ibu (10) 

b. Ya, bayi dimandikan dahulu kemudian ditengkurapkan ke 

tubuh ibu dan dibiarkan mencari puting susu ibu (5) 

c. Tidak tahu (1) 

2. Apa yang didapatkan ibu dan bayi jika melakukan Inisiasi 

Menyusui Dini? 

a. Pemberian ASI eksklusif menjadi lebih baik dan lancar (10) 

b. Bayi menjadi tenang (5) 

c. Tidak tahu (1) 

3. Apa yang terjadi setelah bayi ditengkurapkan pada tubuh ibu? 

a. Bayi akan merangkak ,mencari puting ibu, lalu menyusu (10) 

b. Bayi dibantu oleh tangan ibu mendekati putting lalu menyusu 

(5) 
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c. Bayi menangis (1) 

4. Berapa lama bayi berhasil menemukan puting ibu ? 

a. 50 menit tanpa bantuan (10) 

b. 50 menit dengan bantuan (5) 

c. Tidak tahu (1) 

5. Berapa lama bayi dibiarkan menyusu sendiri di tubuh ibu? 

a. 1jam (10) 

b. >1jam <3jam (5) 

c. >3jam (1) 

6. Apakah bayi akan merasa kedinginan saat melakukan Inisiasi 

Menyusui Dini? 

a. Tidak, karena kulit ibu menyesuaikan suhu dengan kebutuhan 

bayi (10) 

b. Tidak, karena bayi diselimuti (5) 

c. Ya, karena bayi dibiarkan telanjang (1) 

7. Siapa saja yang boleh melakukan Inisiasi Menyusui Dini? 

a. Bayi lahir normal cukup bulan dan berat badan normal (10) 

b. Bayi sesar (5) 

c. Bayi permatur (1) 

8. Apa yang ibu harus konsumsi sebelum melakukan Inisiasi 

Menyusui Dini? 

a. Makan makanan yang bergizi, tidak pedas, dan tidak banyak 

mengandung bahan kimia (10) 

b. Makan makanan sehari-hari seperti biasa (5) 

c. Tidak tahu  (1) 

9. Apa keuntungan yang bayi dapatkan sehingga perlu 

dilakukan Inisiasi Menyusui Dini? 

a. Kolostrum dan mengenal keberadaan ibunya(10) 

b. ASI (5) 

c. Tidak tahu (1) 
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10. Bagaimana posisi bayi saat melakukan Inisiasi Menyusui 

Dini? 

a. Kontak langsung dengan kulit ibu tanpa dibedong (10) 

b. Kontak langsung dengan ibu sambil bayi dibedong (5) 

c. Tidak tahu (1) 

SIKAP 

1. Apakah ibu setuju dengan program Inisiasi Menyusui dini? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

c. Tidak tahu 

2. Apakah ibu setuju Inisiasi Menyusui Dini bermanfaat bagi 

ibu sendiri dan bayi ibu? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

c. Tidak tahu 

3. Apakah ibu setuju membiarkan bayi merangkak sendiri di 

atas tubuh ibu hingga menemukan puting ibu? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

c. Tidak tahu 

4. Apakah ibu setuju bayi ibu dapat menemukan puting ibu 

selama 50 menit tanpa bantuan apapun? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

c. Tidak tahu 

5. Apakah ibu setuju bayi ibu cukup menyusu sendiri selama 

1jam? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

c. Tidak tahu 
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6. Apakah ibu setuju jika Inisiasi Menyusui Dini tidak akan 

membuat bayi kedinginan? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

c. Tidak tahu 

7. Apakah ibu setuju Inisiasi menyusui Dini dilakukan pada 

bayi normal? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

c. Tidak tahu  

8. Apakah ibu setuju sebelum melakukan inisiasi menyusui dini 

ibu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi tanpa 

mengandung bahan-bahan kimia? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

c. Tidak tahu  

9. Apakah ibu setuju Inisiasi Menyusui Dini dapat memenuhi 

kebutuhan bayi ibu akan kolostrum? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

c. Tidak tahu  

10. Apakah ibu setuju posisi bayi kontak langsung dengan kulit 

ibu tanpa dibedong saat melakukan Inisiasi Menyusui Dini? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

c. Tidak tahu  

 

PERILAKU  

1. Apakah ibu pernah / akan melakukan program Inisiasi 

menyusui Dini? 

a. Pernah / akan 
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b. Tidak pernah / tidak akan 

c. Tidak tahu 

2. Apakah ibu yakin bayi ibu dan ibu akan merasakan manfaat 

dari Program Inisiasi Menyusui Dini? 

a. Yakin   

b. Tidak yakin 

c. Tidak tahu 

3. Apakah ibu pernah / akan membiarkan bayi ibu merangkak 

sendiri di atas tubuh ibu untuk menemukan puting ibu? 

a. Pernah / akan 

b. Tidak pernah / tidak akan 

c. Tidak tahu 

4. Apakah bayi ibu pernah menemukan puting ibu dengan 

sendirinya tanpa bantuan? 

a. Pernah / akan 

b. Tidak pernah / tidak akan 

c. Tidak tahu 

5. Apakah ibu pernah / akan membiarkan bayi ibu menyusu 

sendiri selama 1 jam? 

a. Pernah / akan 

b. Tidak pernah / tidak akan 

c. Tidak tahu 

6. Apakah ibu akan membiarkan bayi ibu telanjang selama 

melakukan Inisiasi Menyusui Dini? 

a. Pernah / akan 

b. Tidak pernah / tidak akan 

c. Tidak tahu 

7. Apakah ibu akan / pernah melakukan Inisiasi Menyusui Dini 

pada bayi ibu yang lahir normal? 

a. Pernah / akan 

b. Tidak pernah / tidak akan 
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c. Tidak tahu 

8. Apakah ibu akan / pernah mengkonsumsi makanan-makanan 

bergizi sebelum melakukan Inisiasi menyusui Dini? 

a. Pernah / akan 

b. Tidak pernah / tidak akan 

c. Tidak tahu 

9. Apakah bayi ibu akan / pernah mendapatkan kolostrum dan 

ketenangan setelah ibu melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini? 

a. Pernah / akan 

b. Tidak pernah / tidak akan 

c. Tidak tahu 

10. Apakah ibu akan / pernah memposisikan bayi ibu kontak 

langsung dengan kulit ibu sendiri tanpa dibedong saat melakukan Inisiasi 

Menyusui Dini? 

a. Pernah / akan 

b. Tidak pernah / tidak akan 

c. Tidak tahu 
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RIWAYAT HIDUP  

 
Data Pribadi  

Nama                              : Siuliyanty 

NRP  : 0810029 

Tempat / Tanggal Lahir      : Bandung, 29 Mei 1990 

Alamat    : Jl. Rajawali Sakti Dalam No. 23 Bandung 

 

Riwayat Pendidikan 

1994 – 1996  : TK BPK Penabur 

1996 – 2002  : SDK 6 BPK Penabur 

2002 – 2005  : SMPK 5 BPK Penabur 

2005 – 2008  : SMAK 1 BPK Penabur 

2008 – sekarang : Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha   

 


