
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 
 

LAMPIRAN 1. Daftar Pertanyaan 

Daftar Pertanyaan 
 

NO. Variabel Pertanyaan 

1. Pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI 

untuk bayi 

1. Menurut Ibu, apakah yang disebut dengan 

ASI? 

2. Menurut Ibu, kapan sebaiknya ASI diberikan 

kepada bayi? 

3. Menurut Ibu, kapan ibu memberikan ASI pada 

bayi? 

4. Manfaat pemberian ASI pada bayi menurut ibu 
adalah? 

5. Menurut ibu apa yang harus dilakukan agar 

ASI tetap keluar lancar? 
6. Menurut ibu apa itu kolostrum? 

7. Menurut ibu apakah ASI yang pertama kali 

keluar sebaiknya diberikan pada bayi atau 

tidak? 

8. Menurut ibu manfaat kolostrum itu apa? 

9. Menurut ibu sampai usia berapa bayi diberikan 

ASI? 

10. Apakah kerugian saat memberikan pengganti 

ASI (makanan tambahan) pada bayi? 

11. Apakah ibu hanya memberikan ASI saja pada 
bayi? 

12. Kalau tidak, apa alasan ibu tidak memberikan 

ASI pada bayi? 

13. Apakah ibu memberikan makanan tambahan 
seperti (bubur dan pisang) pada bayi? 

14. Pada umur berapakah bayi boleh diberikan 

makanan tambahan? 

15. Dari mana ibu mendapatkan informasi 

mengenai pentingnya ASI? 



 

 

2. Nilai kebudayaan tentang ASI dan 
dukugan keluarga kepada ibu. 

1. Apakah dikeluarga ibu ada kebiasaan keluarga 

yang memberikan ASI selama 6 bulan kepada 

bayi? 

2. Menurut ibu, pemberian ASI bermanfaat untuk 

meningkatkan jalinan kasih saying antara ibu 

dengan bayi atau tidak? 

3. Adakah dukungan dari sekitar (keluarga, teman 

sebaya, dan petugas kesehatan) kepada ibu 

untuk memberikan ASI pada bayi selama 6 

bulan? 

4. Menurut    budaya     yang     dianut     apakah 
dikeluarga ibu ada keyakinan atau kepercayaan 
tentang pemberian ASI? 

 

 

KET ERANGAN : 
 

1. Sebutan Nama Responden dengan Inisial. 

2. Kode (A) adalah peneliti, dan kode (B) adalah Responden 
 

(B) Ny. M.K 
 

Proses Tanya jawab 

A : Selamat siang ibu. 

B : selamat siang 

A : Perkenalkan saya Ferolince Mouw, dari Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga Jawa Tengah. Bole tau siapa nama ibu? 

B : Nama saya M.K adek. 
 

A : Bole saya Tanya-tanya sedikit tentang ASI? 

B : Oh bole, silahkan. 

A : emmmhh, menurut ibu yang dimaksud dengan ASI itu apa? 

B : ASI itu Air Susu Ibu. 

A : kapan sebaiknya ASI diberikan pada bayi ibu? 

B : Sejak bayi itu lahir langsung diberikan. 

A : Menurut ibu, manfaat ASI untuk bayi itu apa? 

B: membantu bayi untuk proses pertumbuhan. 

A : menurut ibu, Saat ASI tidak keluar dengan lancar apa yang harus dilakukan? 



 

 

B : Banyak makan makanan yang berkuah, rajin mengonsumsi kacang tanah merah, 

itu dapat memperbanyak ASI. 

 
A : Menurut ibu, apa itu kolostrum? 

 
B : Kolostrum adalah Air susu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir. 

 
A : Menurut ibu apakah ASI yang pertama kali keluar sebaiknya diberikan pada bayi 

atau tidak? 

 
B : ya, harus diberikan 

 
A : Menurut ibu, manfaat kolostrum itu apa? 

 
B: manfaat kolostrum untuk bayi itu, untuk membantuh kekebalan tubuh bayi. 

A :  Menurut ibu sampai usia berapa bayi diberikan ASI? 

B: sejak bayi lahir sampai bayi berusia 6 bulan atau lebih. 

A : Apakah kerugian saat memberikan pengganti ASI (makanan tambahan) pada 

bayi? 

B : Banyak mengeluarkan uang 

A : Apakah ibu hanya memberikan ASI saja pada bayi? 

B : Tidak. Saya sama sekali tidak memberikan ASI pada bayi saya, melainkan susu 

formula. 

 
A : Mengapa ibu tidak memberikan ASI pada bayi ibu, apa alasannya? 

B : Alasannya karena saya jarang dirumah, setiap hari kekantor, bahkan sekarang pun 

saya sedang melanjutkan studi jadi saya hanya diberikan susu formula pada anak 

saya. 

A : Pada umur berapakah bayi boleh diberikan makanan tambahan? 

B : sejak bayi berusia 6 bulan 

A : Dari mana ibu mendapatkan informasi mengenai pentingnya ASI? 

B : Dari petugas kesehatan dan dari berbagai media. 

 
A : Apakah dikeluarga ibu ada kebiasaan keluarga yang memberikan ASI selama 6 

bulan kepada bayi? 

B : ya, ada kebiasaan keluarga dalam memberikan ASI. 

A : Menurut ibu, pemberian ASI bermanfaat untuk meningkatkan jalinan kasih 

sayang antara ibu dengan bayi atau tidak? 

B : ya, ASI dapat meningkatkan jalinan kasih saying 

A : Menurut budaya yang dianut apakah dikeluarga ibu ada keyakinan atau 

kepercayaan tentang pemberian ASI? 

 
B : Iya ada. Misalnya saat bayi lahir,tetapi air susunya tidak keluar itu kita harus 

mengonsumsi kacang tanah merah, membuat minuman yang dicampurkan dengan 



 

 

A : Selamat siang bu. 
 

B : selamat siang juga cewek, silahkan masuk. 
 

A : sebelumnya mohon maaf, mungkin saya suda menganggu waktu ibu. 
 

B : oh tidak sama sekali dek, ini saya sedang jaga warung jadi tidak sibuk. Tidak 

menganggu sama sekali. 

A : Oh iya bu, makasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Ferolince Mouw , 

mahasiswi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Jawa tengah. Bole saya 

tahu nama ibu siapa? Inisial saja bu hehe. 

B : Nama saya H.G. Bole tahu adek suda semester berapa sekarang? 
 

A : Saya suda semester akhir bu, dan sekarang sedang melakukan penelitian. Bole 

saya Tanya-tanya sedikit bu? 

B : oh Silahkan mau Tanya apa? Yang saya tahu akan saya jawab. 
 

A : emmm, sekarang kan ibu punya bayi jadi saya ingin bertanya tentang Pemberian 

 
 
 

(B) Ny. H.G 
 

beberapa jenis daun-daunan, dan makan makanan yang berkua. 

A : Apakah ada tradisi selama ibu menyusui? 

B : Iya ada. Menurut cerita dari orang tua-tua yang saya dengar, bahwa tradisi 

menyusui yaitu ibu memberikan air hangat yang diperas dari daun sayur pare yang 

dicampurkan sedikit air jeruk nipis kemudian di berikan pada bayi, yang dipercaya 

dapat mengeluarkan lendiri dari tubuh bayi. Tetapi saya sendiri belum pernah 

mencoba hal tersebut, akan tetapi kebanyakan orang tua melakukan hal tersebut dan 

memang benar dapat mengeluarkan lendir pada bayi. 

A: Apakah ada kepercayaan masyarakat setempat tentang memberikan ASI? Jika iya 

seperti apa. Apakah dijalani oleh ibu atau tidak? 

B : iya ada. Memberikan ASI pada bayi sejak lahir hingga usia bayi 6 bulan, terutama 

memberikan ASI yang pertama kali keluar. Dan selama menyusui, ibu harus 

mengonsumsi makanan yang berkuah bening. Kalau saya sendiri, saya tidak 

menjalani hal ini sepenuhnya karena dengan alasan saya sering meninggalkan anak 

saya karena sedang melanjutkan study dan bekerja. 

A : Bagaimana pengalaman memberikan ASI? 

B : Saya kurang berpengalaman dalam memberikan ASI secara ekslusif karena saya 

hanya memberikan susu formula pada anak saya. 

A : Sampai disini dulu ya bu pembicaraan kita, Terima kasih atas waktunya. Selamat 

siang. 

B : oh iya, sama-sama. 



 

 

ASI untuk bayi. Menurut ibu, yang disebut dengan ASI itu apa? 

B : ASI adalah Air Susu Ibu. 

A : Kapan sebaiknya ASI diberikan kepada bayi? 

B : ASI diberikan kepada bayi saat bayi lahir. 

A : Menurut ibu, manfaat ASI untuk bayi itu apa? 
 

B : Manfaatnya untuk membantu bayi agar bayi itu sehat dan kekebalan tubuhnya 

kuat. 

A : Terus bu, emmmm apa yang harus dilakukan agar ASI tetap keluar dengan lancar? 
 

B : Agar ASI itu keluar dengan lancer, kita haru mengonsumsi kacang, dan kuah-kuah 

bening. Itu dapat membuat ASI bertambah banyak, sehingga lancar. 

A : Menurut ibu, yang disebut kolostrum itu apa bu? 
 

B : Kolostrum itu air susu yang pertama kali keluar dan warnanya kuning, kebanyakan 

ibu-ibu membuangnya karena dipikir itu air susu yang kotor, tidak baik diberikan pada 

bayi. 

A : menurut ibu, ASI yang pertama kali keluar sebaiknya diberikan pada bayi atau 

tidak? 

B : Harus diberikan karena itu merupakan sumber vitamin yang baik untuk bayi. Saya 

tidak pernah membuang ASI pertama yang keluar, karena saya tahu itu baik untuk 

bayi. 

A : Eemm, kalau begitu menurut ibu manfaat kolostrum itu apa? 

B : Manfaat kolostrum itu, sebagai sumber vitamin untuk bayi. 

A : Sampai usia berapa bayi diberikan ASI? 

B : Sampai bayi berusia 1 tahun. Kalau saya selama bayi belum berusia 1 tahun masi 

tetap berikan ASI. 

A : Apakah kerugian saat memberikan pengganti ASI? 

B : uang yang keluar banyak. 

A : Apakah ibu hanya memberikan ASI saja pada bayi? 

B : YA, saya hanya memberikan ASI saja pada bayi 

A : Apakah ibu memberikan makanan tambahan pada bayi seperti bubur dan pisang? 

B : Tidak, saya tidak memberikan makanan pada bayi kalau usia bayi masi kurang dari 



 

 

1 tahun. 
 

A : Pada umur berapakah bayi boleh diberikan makanan tabahan? 
 

B : saat bayi berusia 6 bulan, baru bias diberikan makanan tambahan. 

A : Dari mana ibu mendapatkan informasi mengenai pentingnya ASI? 

B : Dari petugas kesehatan, mereka sering melakukan penyuluhan tentang pentingnya 

ASI, sehingga banyak orang suda mengetahui kalau ASI itu penting untuk bayi. 

A : Apakah dikeluarga ibu ada kebiasaan keluarga yang memberikan ASI selama 6 

bulan pada bayi? 

B : iya ada kebiasaan itu. 
 

A : Menurut ibu, pemberian ASI bermanfaat untuk meningkatkan jalinan kasih sayang 

antara ibu dengan bayi atau tidak? 

B : iya, sangat bermanfaat untuk meningkatkan jalinan kasih sayang antara bayi dan 

ibu. 

A : Adakah dukungan dari sekitar (keluarga, teman sebaya dan petugas kesehatan) 

kepada ibu untuk memberikan ASI kepada bayi selama 6 bulan? 

B : Iya ada dukungan. 
 

A : Menurut budaya yang dianut, apakah dikeluarga ibu ada keyakinan atau 

kepercayaan tentang pemberian ASI? 

B : Menurut kepercayaan kami itu sejak bayi lahir sampai berusia diatas 6 bulan harus 

dikasi ASI saja. Kemudian untuk ibu yang baru saja melahirkan harus banyak makan 

makan yang berkua ( kua bening ) dan kacang merah dan seorang ibu harus rajin 

menekan payudaranya dengan kain yang suda dipanaskan diatas api, tekan secara 

perlahan, dilakukan berulang kali. Dipercaya itu dapat membuat ASI lebih banyak 

keluar. 

A : Apakah ada tradisi selama menyusui? 
 

B : iya ada. Selama menyusui ibu harus rajin mengonsumsi makanan berkuah bening 

dan kacang. 

 

A : Apakah ada kepercayaan masyarakat setempat tentang memberikan ASI? Jika iya 

seperti apa, apakah dijalani oleh ibu atau tidak. 

B : Iya, sama seperti tradisi selama menyusui, kita harus rajin makan, makanan yang 

berkuah bening-bening dan juga kacang. Saya mengikuti tradisi ini. 

A : Bagaimana pengalaman memberikan ASI? 



 

 

A : Selamat siang ibu 
 

B : Selamat siang, mari masuk, silakan duduk. 
 

A : emmm, sebelumnya perkenalkan nama saya Ferolince Mouw, saya dari 

Universitas Kristen Satya Wacana. Saya datang kesini dalam rangka pengambilan 

data untuk tugas akhir saya, bole saya tau nama ibu siapa? 

B : Nama saya A.K 
 

A : Oh yaa, bole saya Tanya-tanya sedikit? 

B : bole, silakan mau Tanya apa? 

A : Saat ini kan ibu memiliki seorang bayi, jadi saya inging bertanya tentang ASI. 

Menurut ibu apa yang disebut dengan ASI? 

B : ASI adalah air susu ibu 
 

A : Menurut ibu, kapan sebaiknya ASI diberikan kepada bayi? 

B : Kapan saja kita dapat memberikan ASI pada bayi 

A : Menurut ibu, kapan ibu memberikan ASI pada bayi? 

B : sejak bayi lahir sudah harus diberikan. 

A : Manfaat pemberian ASI pada bayi menurut ibu itu apa? 

 
 

 

 

 

 

 

(B) Ny. A.K 
 

B : Pengalaman memberikan ASI, saya tidak repot lagi memberikan ASI saat bayi 

menangis misalnya dimalam hari tidak perlu bangun dan membuatkan susu. 

A : Apakah ada peran keluarga selama periode memberikan ASI? 

B : Ada. Selalu memberikan dukungan dan semangat 

A : oke bu, sampai disini dulu, Terima kasih telah meluangkan waktu. selamat siang. 



 

 

B : ASI sangat bermanfaat untuk kekebalan tubuh 
 

A : Menurut ibu, apa yang harus dilakukan agar ASI tetap keluar lancar? 

B : Kalau mau ASI keluar dengan lancar, kita harus banyak makan. 

A : Menurut ibu, apa itu kolostrum? 
 

B : kolostrum adalah ASI yang pertama kali keluar. 
 

A : Menurut ibu, apakah ASI yang pertama kali keluar harus diberikan kepada bayi 

atau tidak? 

B : Harus diberikan kepada bayi karena sangat bermanfaat. 

A : Menurut ibu, manfaat kolostrum itu apa? 

B : Kolostrum mengandung zat yang sangat bermanfaat untuk bayi 

A : Menurut ibu, sampai usia berapa bayi diberikan ASI? 

B : Sampai bayi berusia 2 tahun. 
 

A : Apakah kerugian saat memberikan pengganti ASI atau makanan tanbahan pada 

bayi? 

B : Ada kerugiannya kalau memberikan makanan tambahan pada bayi. 

A : Apakah ibu hanya memberikan ASI saja pada bayi? 

B : Tidak, selain ASI saya juga memberikan makanan tambahan pada bayi saya, 

karena kalau hanya ASI saja bayi saya akan cepat lapar dan menangis. 

A : Pada umur berapakah bayi boleh diberikan makanan tambahan? 
 

B : Pada saat bayi suda berumur 12 bulan, baru boleh diberikan makanan tambahan 

A : Dari mana ibu mendapatkan informasi mengenai pentingnya ASI? 

B : Saya mendapat informasi dari petugas kesehatan 
 

A : Apakah dikeluarga ibu ada kebiasaan keluarga memberikan ASI selama 6 bulan 

kepada bayi? 

B : Ya, ada kebiasaan itu dikeluarga saya. 
 

A : Menurut ibu, pemberian ASI bermanfaat untuk meningkatkan jalinan kasih sayang 

antara ibu dan bayi atau tidak? 

B : Ya, meningkatkan jalinan kasih sayang 



 

 

A : Selamat Sore ibu. 
 

B : Selamat sore, silakan masuk. Ada perlu apa? 
 

A : sebelumnya kenalkan dulu, nama saya Ferolince. Mouw. Tujuan saya datang 

kesini untuk melaksanakan tugas kulia, bisa disebut dengan penelitian, dan saya 

A : Adakah dukungan dari sekitar, seperti teman, keluarga, dan kesehatan kepada ibu 

untuk memberikan ASI kepada bayi selama 6 bulan? 

B : ya ada dukungan, karena petugas kesehatan sering melakukan penyuluhan tentang 

ASI di desa kami. 

A : Menurut budaya yang dianut apakah dikeluarga ibu ada keyakinan atau 

kepercayaan tentang pemberian ASI? 

B : Ya ada kepercayaan. Misalnya air susu tidak keluar dengan lancar maka yang 

biasa kami lakukan itu dengan cara menekan payudara ibu menggunakan kain kecil 

yang sudah dipanaskan sedikit diatas bara api, kemudian ditekan-tekan secara 

perlahan, dan berulang-ulang kali. Dan makan makanan yang berkua, dipercaya akan 

membuat ASI menjadi lancar. 

A : Apakah ada tradisi selama menyusui? 
 

B : Iya ada. Selama ibu menyusui harus banyak makan makanan berkuah seperti kuah 

ikan yang bening itu harus rajin dikonsumsi dengan tujuan agar ASI bertambah 

banyak sehingga dapat keluar dengan lancar. 

A : Apakah ada kepercayaan masyarakat setempat tentang memberikan ASI? Jika iya 

seperti apa, apakah dijalani oleh ibu atau tidak? 

B : Iya, kebanyakan masyarakat disini itu percaya kalau rajin makan makanan yang 

berkuah dan makan kacang merah dapat memperlancar ASI. Saya juga melakukan hal 

tersebut karena saya percaya dan memang benar ASI jadi lancar. 

A : Bagaimana pengalaman memberikan ASI? 
 

B : Pengalaman saya memberikan ASI, saat bayi menangis atau kapan saja bayi 

membutuhkan ASI saya selalu ada waktu untuk memberikan, karena tidak perlu lagi 

membuatnya. Lebih mudah kita memberikan ASI dan tidak makan biaya. 

A : Apakah ada peran keluarga selama periode memberikan ASI? 

B : Iya ada. Dari keluarga selalu memberikan dukungan. 

 

 

 

(B) Ny. A 
 



 

 

suda mendapatkan ijin dari puskesmas. Bole tahu siapa nama ibu? 

B : Nama saya A. kulia dimana? 

A : Saya kulia di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah. Saya mau 

bertanya sedikit bu, tentang ASI. Jadi menurut ibu apa itu ASI? 
 

B : ASI adalah air susu ibu. 
 

A : Menurut ibu, kapan ibu memberikan ASI pada bayi? 
 

B : Sejak bayi lahir suda langsung diberikan ASI karena bayi menangis. 
 

A : Kalau manfaat pemberian ASI pada bayi, menurut ibu itu apa manfaatnya? 

B : ASI bermanfaat untuk kekebalan tubuh bayi agar kuat. 

A : Menurut ibu, apa yang harus dilakukan agar ASI tetap keluar lancar? 
 

B : Agar ASI keluar dengan lancar maka kita harus banyak makan kacang-kacangan, 

seperti kacang merah, kacang hijau dan daun kelor. Itu yang biasa saya dengan 

keluarga lakukan untuk melancarkan ASI. 
 

A : Menurut ibu apa itu kolostrum? Atau air susu pertama yang keluar dan berwarna 

kekuningan. Menurut ibu apakah ASI tersebut harus diberikan pada bayi atau tidak. 
 

B : Oh, itu yang kebanyakan orang menganggap bahwa ASI itu kotor? Pada hal itu 

sangat baik untuk bayi jadi harus diberikan pada bayi. Kalau saya sendiri saya tidak 

membuangnya, tetapi saya berikan pada bayi. Semua anak saya saya berikan ASI. 
 

A : Emmm, menurut ibu apa manfaat kolostrum, atau susu pertama yang keluar 

manfaatnya apa? Baik untuk bayi ibu atau tidak? 
 

B : Baik untuk bayi. (sambil tersenyum). 
 

A : Menurut ibu, sampai usia berapa bayi diberikan ASI? 

B : Sampai bayi berusia 6 bulan. 

A : Apakah kerugian saat memberikan pengganti ASI atau makanan tambahan pada 

bayi? 
 

B : Rugi karena mengeluarkan uang, kalau hanya memberikan ASI saja kan lebih 

hemat dan muda pada saat bayi menangis langsung diberikan ASI, tidak perlu lagi 

membuatnya. 
 

A : Apakah ibu hanya memberikan ASI saja pada bayi ibu? 



 

 

B : ya, saya hanya memberikan ASI saja. 
 

A : Apakah ibu memberikan makanan tambahan seperti bubur dan pisang pada 

bayi? 
 

B : Tidak, saya tidak memberikan bubur dan pisang pada bayi saya selama anak saya 

belum sampai usia 6 bulan. Tetapi hanya ASI saja yang saya berikan. 
 

A : Pada umur berapakah bayi bole diberikan makanan tambahan? 
 

B : Pada umur 6 bulan keatas baru bole diberikan makanan tambahan. 

A : Darimana ibu mendapatkan informasi mengenai pentingnya ASI? 

B : saya mendapatkan informasi dari petugas kesehatan, karena mereka sering 

melaksanakan penyuluhan. 
 

A : Apakah dikeluarga ibu ada kebiasaan keluarga yang memberikan ASI selama 6 

bulan kepada bayi? 
 

B : Iya, dikeluarga kami ada kebiasaan memberikan ASI selama 6 bulan. 
 

A : Menurut ibu, pemberian ASI bermanfaat untuk meningkatkan jalinan kasih 

sayang antara ibu dan bayi atau tidak? 
 

B : ya, bermanfaat meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayinya. 
 

A : Adakah dukungan dari sekitar misalnya dari keluarga, teman dan petugas 

kesehatan untuk memberikan ASI pada bayi selama 6 bulan? 
 

B : Iya ada dukungan. 
 

A : Menurut budaya yang dianut apakah dikeluarga ibu ada keyakinan atau 

kepercayaan tentang pemberian ASI? 
 

B : Ya ada keyakinan dan kepercayaan. 
 

A : Apakah ada tradisi selama ibu menyusui? 
 

B : Iya. Selama menyusui kita harus banyak makan makanan yang berkuah 
 

A : Apakah ada kepercayaan masyarakat setempat tentang memberikan ASI? Jika iya 

seperti apa, apakah dijalani oleh ibu atau tidak? 
 

B : Ada. Jika kita memberikan ASI pada bayi kita dapat bermanfaat untuk 

pertumbuhannya, dan kita juga harus rajin makan makanan yang berkuah bening- 

bening karena dapat memperlancar keluarnya ASI. Ya, saya melakukan hal tersebut 



 

 

 

 

(B) NY. L.G 

karena saya yakin itu baik untuk anak saya. 
 

A : Bagaimana pengalaman ibu memberikan ASI? 
 

B : Pengalaman saya memberikan ASI, Saat melakukan pekerjaan rumah terus anak 

saya menaangis, saya harus berhenti dulu melakukan pekerjaan tersebut untuk 

memberikan ASI pada anak saya, juga dimalam hari pada saat tidur, jika anak saya 

menangis saya harus segara bangun dan memberikan ASI, dan banyak pengalaman 

lainnya. 
 

A : Apakah ada peran keluarga selama periode memberikan ASI? Seperti apa? 
 

B : Ada peran keluarga, mereka membantu saya dengan cara memberikan sesuatu 

yang saya butuhkan selama menyusui, seperti makanan. 
 

A : Terima kasih bu atas waktunya, suda mau menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang saya berikan. Selamat sore. 
 

B : Sama-sama,iya sore. 



 

 

A : Selamat siang bu, 
 

B : Selamat siang juga, silakan masuk. 
 

A : Sebelumnya perkenalkan nama saya Ferolince mouw, tujuan saya kesini karena 

ada tugas kulia saya. Maaf kalau suda menganggu waktu ibu. Boleh saya Tanya-tanya 

sedikit tentang pemberian ASI untuk bayi ibu? Emmm, nama ibu siapa? 

B : Nama saya, L.G. Tidak menganggu waktu saya, saya juga sekarang tidak buat 

apa-apa jadi silahkan mau Tanya apa? 

A : Menurut Ibu, apakah yang disebut dengan ASI? 
B: ASI adalah Air susu ibu 

A : Menurut Ibu, kapan sebaiknya ASI diberikan kepada bayi? 

B : Berikan ASI pada bayi sesering mungkin atau semau bayi 

A : Manfaat pemberian ASI pada bayi menurut ibu itu apa? 

B : Pemberian ASI pada bayi sangat bermanfaat untuk kekebalan tubuhnya. 

A : Menurut ibu, apa yang harus dilakukan agar ASI tetap keluar lancer? 

B : Agar ASI tetap keluar dengan lancar biasanya ibu-ibu dikampung kebanyakan kita 
Mengonsumsi kacang tanah merah dan jenis makanan lainya. 

 
A : Menurut ibu, apa itu kolostrum? 

B : Kolostrum adalah ASI yang pertama kali keluar dan berwarna kuning dan 

kebanyakan orang beranggapan bahwa air susu yang warnanya kuning itu kotor jadi 

harus dibuang tidak boleh dikasi kepada bayi. Padahal justru kolostrum itu sangat 

bermanfaat untuk bayi. 

 

A: Menurut ibu apakah ASI yang pertama kali keluar sebaiknya diberikan pada bayi 

atau tidak? 

B : ASI pertama harus diberikan karena baik untuk bayi 

A : menurut ibu, manfaat kolostrum itu apa? 

B : sangat berguna untuk kekebalan tubuh anak. 

A : Menurut ibu, sampai usia berapa bayi diberikan ASI? 
B : Sampai bayi berusia 2 tahun. 

A : apakah kerugian saat memberikan pengganti ASI pada bayi? 

B : kalau menurut saya tidak ada kerugian 

A : Pada umur berapakah bayi boleh diberikan makanan tambahan? 

B : Pada saat bayi berusia 6 bulan keatas. 
 

A : Apakah ibu hanya memberikan ASI saja pada bayi? 

B : Tidak, selain ASI saya juga memberikan makanan tambahan yaitu bubur sun, 

pisang dan susu formula. Saya berikan ASI pada anak saya hanya sampai usia 2 

minggu saja, selanjutnya saya hanya memberikan susu formula, karena anak saya 

tidak mau lagi minum ASI, dan kalau saya memaksakan anak saya untuk minum ASI 

maka dia akan menangis, jadi tidak lagi saya berikan ASI tetapi susu formula. 

 

A : Dari mana ibu mendapatkan informasi mengenai pentingnya ASI? 

B : Saya mendapatkan informasi dari bidan dan dokter, karena mereka sering 

melakukan penyuluhan tentang ASI. 



 

 

A : Apakah dikeluarga ibu ada kebiasaan keluarga yang memberikan ASI selama 6 
bulan kepada bayi? 

B : Ya, ada kebiasaan memberikan ASI selama 6 bulan. 

 

A : Menurut ibu, pemberian ASI bermanfaat untuk meningkatkan jalinan kasih saying 
antara ibu dengan bayi atau tidak? 

B : ya, ASI bermanfaat untuk meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan anak. 

 

A : Adakah dukungan dari sekitar (keluarga, teman sebaya, dan petugas kesehatan) 

kepada ibu untuk memberikan ASI pada bayi selama 6 bulan? 

B : Ya, ada dukungan 

 

A : Menurut budaya yang dianut apakah dikeluarga ibu ada keyakinan atau 

kepercayaan tentang pemberian ASI? 

B : Ya ada kepercayaan, bahwa ASI harus diberikan pada anak kita karena sangat 

bermanfaat untuk kekebalan tubuhnya. Tetapi saya tidak memberikan ASI pada anak 

saya karena ada kendala lain. 
A : Apakah ada tradisi selama memberikan ASI? 

B : Ada.selama memberikan ASI pada bayi, ibu harus banyak makan kacang merah 

dan makan makanan yang berkuah bening-bening. 

A : Apakah ada kepercayaan masyarakat setempat tentang memberikan ASI? Jika iya 

seperti apa, apakah dijalani oleh ibu atau tidak. 

B : Iya ada. Kepercayaan kami disini kalau ASI itu sangat bermanfaat untuk 

Pertumbuhan bayi agar bayi tetapsehat dan kuat. Tetapi saya sendiri tidak memberikan 

ASI pada anak saya melainkan memberikan susu formula dan makanan pendamping 

ASI dengan alasan agar bayi saya tidak cepat lapar dan tidak menangis. Karena kalau 

saya hanya memberikan ASI saja, bayi saya cepat lapar. 

A : Bagaimana pengalaman memberikan ASI? 

B : Pengalaman saya memberikan ASI pada anak saya itu kurang, karena hanya 

sementara saja saya berikan ASI saat bayi saya lahir, setelah beberapa bulan saya tidak 

lagi berikan ASI karena bayi saya cepat lapar dan menangis dan anak saya juga tidak 

mau lagi di berikan ASI sehingga saya hanya berikan susu formula. 

A : Apakah ada peran keluarga selama periode memberikan ASI? Seperti apa? 

B : Ada. Keluarga selalu mendukung apapun itu yang saya berikan untuk anak saya. 

Selagi hal itu dianggap baik dan benar. Kalau salah saya akan ditegur. 
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