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ABSTRACT  

ANALYSIS OF RELATED FACTOR OF MOTHER’S BEHAVIOR IN 
GIVING COMPLEMENTARY FEEDING TOWARDS BABY AGED 0-

12 MONTHS BASED ON THE TRANSCULTURAL NURSING 
THEORY IN PUSKESMAS PUCANG SEWU SURABAYA 

Decriptive Analytic Study in Puskesmas Pucang Sewu Surabaya 

By: Marita Selvia  

Introduction: Complementary feeding is complementary foods for baby since 
baby aged 6-24 months. Too early or too late in giving complementary feeding, 
will lead in increasing the risk of death in infants. Initial interview with 10 
respondents showed that 8 of them gave early complementary feeding and the 
other 2 gave thin pure to their 0-12 months babies. This study was aimed to 
investigate related factor of mother’s behavior in giving complementary 
feeding toward baby 0-12 months based on the transcultural nursing theory. 
Methods: This study was descriptive analytic study, taken with purposive 
sampling techniques. The population were mothers with baby 0-12 months. 
Total sample were 102 respondents, taken according to inclusion and exclusion 
criteria. The independent variable were were social and family support, cultural 
values and life style, educational factors, and  technological factors. The 
dependent variable was mother’s behavior in giving complementary feeding. 
Data were collected by using questionnaires. Data were then analyzed using 
spearman rho’s test with level of significance of < 0,05. Result: The result 
showed that there was correlation between social and family support with 
mother’s behavior (p = 0,026; r = 0,221), no correlation between cultural 
values & life style with  mother’s behavior (p = 0,358; r = 0,092), no 
correlation between educational factors with mother’s behavior (p = 0,090; r = 
0,169), and  no correlation between tecnologhichal factors (p = 0,594; r = 
0,053). Discussion: The result of this study is social and family support will 
affect the mother’s behavior in giving complementary feeding toward baby 0-
12 months. This study recommended further research with a transcultural 
nursing approach to fllow up the result of this study. 
 
 
Keyword: baby, complementary feeding, mother’s behavior, transcultural 
nursing theory. 
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ABSTRAK 

ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU 
IBU DALAM PEMBERIAN MPASI PADA BAYI USIA 0-12 BULAN 

BERDASARKAN TEORI TRANSCULTURAL NURSING DI 
PUSKESMAS PUCANG SEWU KOTA SURABAYA 

Penelitian Deskriptif Analitik di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya 

Oleh : Marita Selvia 

Pendahuluan: Makanan pendamping  air susu ibu adalah makanan 
pendamping air susu ibu sejak bayi berusia 6 bulan sampai 24 bulan. 
Pemberian makanan yang terlalu cepat atau lambat dapat menyebabkan 
kematian pada bayi. Wawancara pendahuluan 10 responden didapatkan 8 
responden memberi MPASI dini dan 2 responden hanya memberi bubur susu 
cair saja pada bayi usia 0-12 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
faktor yang berhubungan dengan perilaku ibu dalam pemberian makanan 
pendamping air susu ibu pada bayi usia 0-12 bulan berdasarkan teori 
transcultural nursing. Metode: Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik 
dan pemilihan sampel dengan purposive sampling. Sampel penelitian ini yaitu 
ibu yang memiliki bayi usia 0-12 bulan. Total sampel sebanyak 102 responden 
diambil sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Variabel independen yaitu faktor 
sosial dan keluarga, nilai budaya dan gaya hidup, faktor pendidikan, faktor 
teknologi. Variabel dependen yaitu perilaku ibu dalam pemberian MPASI. 
Data kemudian dinalisis menggunakan uji spearman rho’s dengan tingkat 
signifikansi < 0,05. Hasil: Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 
dukungan sosial dan keluarga dengan perilaku ibu (p = 0,026; r = 0,221), tidak 
terdapat hubungan nilai budaya dan gaya hidup dengan perilaku ibu (p = 0,358; 
r = 0,092), tidak terdapat hubungan faktor pendidikan dengan perilaku ibu (p = 
0,090; r = 0,169), dan tidak terdapat hubungan antara faktor teknologi dengan 
perilaku ibu (p = 0,594; r = 0,053). Diskusi: Hasil penelitian ini adalah faktor 
dukungan sosial keluarga dapat mempengaruhi perilaku ibu dalam memberikan 
MPASI pada bayi usia 0-12 bulan. Penelitian ini merekomendasikan penelitian 
selanjutnya dengan pendekatan transkultural nursing untuk menindaklanjuti 
hasil penelitian ini.  

 

Kata kunci: bayi, makanan pendamping ASI, perilaku ibu, teori 
transkultural nursing. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Makanan pendamping ASI (MP-ASI) adalah makanan pendamping air 

susu ibu sejak bayi berusia 6 bulan sampai 24 bulan seperti yang disebutkan 

Depkes RI  (2006). Menurut WHO (World Health Organization), bayi yang 

mendapatkan makanan pendamping ASI sebelum berusia enam bulan akan 

mempunyai resiko 17kali lebih besar terkena beberapa penyakit diantaranya diare 

dan 3 kali lebih besar kemungkinan terkena infeksi saluran pernapasan atas 

(ISPA) dibandingkan bayi yang hanya mendapatkan Asi Eksklusif dan 

mendapatkan MPASI dengan tepat waktu.  

Teori Transcultural Nursingdapat digunakan untuk mengetahui faktor-

faktor yang berhubungan dengan perilaku ibu dalam pemberian MPASI yang 

tepat. Teori tersebut menekankan peran signifikan keperawatan di dalam 

melaksanakan intervensi keperawatan dengan berbasis budaya. Menurut teori 

Transcultural Nursing, terdapat faktor yang mempengaruhi keyakinan dan praktik  

individu atau kelompok budaya yang berpengaruh terhadap keyakinan dan praktik 

individu atau kelompok budaya yang berpengaruh terhadap praktik keperawatan 

spesifik dan universal untuk kesehatan dan kesejahteraan individu atau kelompok 

budaya (Leiningier, 2002). Tujuh faktor itu terdiri dari faktor pendidikan, 

ekonomi, peraturan dan kebijakan, nilai budaya dan gaya hidup, sosial dan 

keluarga, religius dan filosofi, dan teknologi. Dalam sunrise model yang 

dikenalkan oleh Leininger tahun 1978 ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

perilaku. Faktor tersebut ialah dukungan sosial dan keluarga, nilai budaya 
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dangaya hidup, latar belakang pendidikan, faktor teknologi, faktor politik dan 

hukum, faktor ekonomi, dan faktor religius (Nursalam, 2013). Upaya yang 

dilakukan pemerintah untuk meingkatkan pemberian ASI Eksklusif adalah 

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 128 dan 

129. Kepmenkes No 450 Tahun 2004 tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI) 

secara eksklusif pada bayi di Indonesia. Namun, faktor yang berhubungan dengan 

perilaku ibu dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas 

Pucang Sewu Surabaya belum dapat dijelaskan. 

Target program pemberian ASI eksklusif di Indonesia adalah 80%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Irawati (2007) yang dikutip dalam pada Pusat 

Pelatihan dan Pengembangan Gizi dan Makanan Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, menyatakan bahwa lebih dari 50% bayi Indonesia mendapatakan 

makanan pendamping air susu ibu (MPASI) sebelum usia 1 bulan.MP-ASI adalah 

makanan atau minuman yang mengandung zat gizi, diberikan kepada bayi atau 

anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI (Depkes, 

2006). 

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2014, pencapaian ASI eksklusif 

0-6 bulan pada tahun 2014 di Indonesia sebesar 52,3%, lalu di Jawa Timur 

sebesar 74%.Profil Kesehatan Indonesia (2010) menyebutkan bahwa bayi yang 

menyusu parsial (menyusu serta diberikan makanan tambahan selain ASI, baik 

susu formula, bubur atau makanan lainnya sebelum usia 6 bulan, baik diberikan 

secara kontiniu maupun sebagai makanan prelaktal) pada usia 0 bulan sebesar 

55,1%, usia 1 bulan 63,1%, umur 2 bulan 65,2%, umur 3 bulan 70,4%, umur 4 

bulan 70,7%, umur 5 bulan 83,2%.Pemberian MP-ASI terlalu dini di Indonesia 
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memiliki presentase cukup tinggi, berdasarkan SDKI (Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia) tahun 2012 bayi usia  4-5 bulan mendapatkan makanan 

pemdamping ASI secara dini sebesar 57%, diberi susu lain  8%  dan diberi air 

putih 8%. Pada tahun 2016 di Surabaya terdapat seorang bayi berusia 46 hari di 

Surabaya meninggal akibat tersedak pisang. 

Menurut survey data awal cakupan Asi Eksklusif di Puskesmas Pucang 

Sewu Surabaya pada tahun 2017 adalah 50%. Hal tersebut dikarenakan beberapa 

faktor. Menurut hasil wawancara dengan pelaksana program gizi Puskesmas 

Pucang Sewu Surabaya pada bulan Mei 2017, menuturkan bahwa di wilayah 

kerjanya perilaku ibu dalam pemberian MPASI masih kurang tepat. Hasil studi 

pendahuluan kepada 10 orang ibu yang memiliki bayi usia 0-12 bulan terkait  

MPASI. Terdapat 6 orang ibu yang anaknya dirawat oleh neneknya yaitu, 3 orang 

memberikan pisang yang dilumatkan pada bayinya ketika berusia 3 bulan, 3 orang 

memberikan bubur instan bayi kepada bayinya ketika berumur 4 bulan. Terdapat 4 

ibu yang merawat anaknya sendiri yaitu, 2 orang ibu tetap memberikan bubur 

susu cair saja sampai bayi berusia 12 bulan, dan 2 orang ibu mengatakan 

memberikan bubur susu formula pada bayinya ketika berumur 5 bulan. Alasan 

dari 8 orang ibu yang memberikan MPASI dini pada bayinya merupakan anjuran 

dari orang tuanya yang merupakan tradisi keluarga, dan 6 dari 10 ibu juga 

mengatakan bahwa pemberian ASI saja tidak membuat bayi gemuk dan kenyang, 

dan 2 orang lainnya memberi bayi usia 0-12 bulan hanya bubur susu cair saja 

mengatakan bahwa menurut pendapat ibu hal tersebut adalah benar. Beberapa 

penelitian menyebutkan status ekonomi berhubungan dengan pemberian MPASI. 

Pendidikan diwilayah kerja ini beragam, lalu nilai budaya gaya hidup masih 
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menganut budaya dari keluarga terdahulu, sedangkan penggunaan teknologi 

informasi secara tidak langsung dalam mengakses informasi terkait MPASI belum 

dapat disimpulkan. Petugas kesehatan mengetahui jika pemberian MPASI tidak 

tepat dilakukan, ketika anak telah sakit (diare, batuk, pilek, BB tidak naik) dan 

dibawa ke Puskesmas. Petugas Kesehatan Puskesmas Pucang Sewu melakukan 

penyuluhan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) sejak tahun 2012 hingga 

saat ini yang sasarannya adalah seluruh masyarakat (lansia, ibu-ibu/bapak bapak) 

yang berisi tentang pengenalan makanan untuk bayi, jenis, jumlah, kapan, bentuk 

dan variasi nya juga terkait bahaya pemberian MPASI yang tidak tepat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apa saja faktor yang berhubungan dengan perilaku ibu dalam pemberian 

MPASI pada bayi usia 0-12 bulan berdasarkan teori Transcultural Nursing di 

Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Menjelaskan faktor yang berhubungan dengan pemberian MPASI usia 0-

12 bulan di Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya berdasarkan teori 

transcultural nursing. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Menganalisis hubungan dukungan sosial keluarga dengan perilaku ibu 

dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan. 
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2. Menganalisis hubunganpendidikan dengan perilaku ibu dalam pemberian 

MPASI pada bayi usia 0-12 bulan. 

3. Menganalisishubungannilai budaya dengan perilaku ibu dalam pemberian 

MPASI pada bayi usia 0-12 bulan. 

4. Menganalisis hubungan teknologi dengan perilaku ibu dalam pemberian 

MPASI pada bayi usia 0-12 bulan. 

1.4 Manfaat  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi 

perilaku ibu dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan. Sehingga dapat 

digunakan sebagai landasan pengembangan ilmu Keperawatan Anak mengenai 

konsep dan teori transcultural nursing  yang berhubungan dengan perilaku ibu 

dalam pemberian MPASI yang tepat.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

1. Bagi responden 

Sebagai informasi kepada resposden terkait faktor-faktor yang berhubungan 

dengan perilaku ibu dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan. 

2. Bagi tenaga kesehatan  

Sebagai acuan bagi petugas kesehatan untuk bahan pertimbangan 

melaksanakan intervensi keperawatan dengan berbasis budaya. 

3. Bagi Puskesmas 

Sebagai informasi tambahan kepada Puskesmas terkait faktor-faktor 

dominan pemberian MPASI yang tidak tepat waktu sehingga hasil 
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penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menyusun rancangan 

program terkait pemberian MPASI. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab 2 ini akan dibahas beberapa konsep, konsep pertama yaitu 

konsepmakanan pendamping ASI, yang dimana didalamnya menjelaskan definisi, 

tanda kesiapan bayi untuk menerima MPASI, alasan pemberian makanan bayi 

perlu ditunda sampai usia 6 bulan, pola pemberian makanan pada bayi menurut 

umur,  kerugian pemberian makanan dini pada bayi. Konsep kedua membahas 

konsep perilaku, konsep ketiga membahas konsep teori transcultural nursing, dan 

keaslian penelitian.  

 

2.1  Konsep MP-ASI 

2.1.1 Definisi MP-ASI 

 Makanan pendamping ASI (MP-ASI) adalah makanan pendamping air 

susu ibu sejak bayi berusia 6 bulan sampai 24 bulan seperti yang disebutkan 

Depkes RI  (2006). Ariani, (2008) dikutip dalam Sulistyoningsih (2012) 

menyebutkan bahwa MP-ASI (makanan pendamping ASI) adalah makanan atau 

minuman yang mengandung gizi diberikan kepada bayi/anak untuk memenuhi 

kebutuhan gizinya. MP-ASI merupakan proses transisi dari asupan yang semata 

berbasis susu menuju ke makanan yang semi padat. Pemberian MP-ASI yang 

cukup dalam hal kualitas dan kuantitas penting untuk pertumbuhan fisik dan 

perkembangan kecerdasan anak yang bertambah pesat pada periode ini.  

2.1.2 Pemberian MP-ASI 

Pola makan pada kelompok bayi berbeda dengan orang dewasa 

dikarenakan kemampuan fisiologi bayi belum berkembang secara sempurna 
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sehingga pola pemberian makanan pada bayi harus disesuaikan dengan usianya. 

Pemberian makanan pada bayi harus diberikan secara bertahap, baik bentuk,  jenis 

makanan, frekuensi, ataupun jumlahnya. ASI merupakan makanan terbaik untuk 

bayi, terutama di awal kehidupannya. Usia pemberian makanan pada bayi 

dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu : 

1. Usia 0 sampai dengan 6 bulan 

Selama ibu hamil bayi banyak menerima makanan dari ibu melalui 

plasenta. Setelah bayi lahir, makanan hanya didapat dari ibu yaitu Air Susu Ibu 

(ASI). Pemberian ASI harus dilakukan segera setelah bayi lahir dalam waktu satu 

jam pertama. Sampai usia 6 bulan, bayi cukup mendapat asupan makanan  dari 

ASI tanpa ditambah makanan atau minuman lain karena ASI mengandung semua 

zat gizi dan cairan yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan zat gizi 

bayi pada 6 bulan pertama kehidupannya. Hal ini dikenal dengan istilah ASI 

eksklusif. Hasil penelitian Widodo (2003) menunjukkan bahwa gangguan 

kesehatan berupa diare, panas dan pilek lebih banyak ditemukan pada bayi yang 

tidak diberi ASI eksklusif. ASI pertama yang diberikan pada bayi disebut 

kolostrum. Kolostrum ini sedikit lebih kental dan berwarna kekuningan. 

Kolostrum mengandung  lemak, protein, dan sistem kekebalan. Sistem kekebalan 

pada bayi diperoleh dari ibunya dan tetap ada sampai beberapa bulan setelah lahir. 

Beberapa hari setelah persalinan, komposisi ASI kolostrum ini berubah menjadi 

komposisi normal ASI yang disebut mature milk. Pemberian ASI dilakukan 

sesering mungkin tanpa batas waktu. Biasanya dalam sehari diberikan antara 5 

sampai dengan 7 kali dengan total jumlah ASI perhari 720 sampai dengan 960 ml, 

sedangkan jumlah ASI yang diberikan untuk setiap kali bayi disusui berjumlah 
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100 sampai dengan 200 ml. Kurang berhasilnya proses menyusui sangat jarang 

dikarenakan gangguan hormonal, namun seringkali dikarenakan teknik menyusui 

yang tidak tepat, perlekatan yang tidak benar, durasi waktu yang tidak cukup, atau 

karena kondisi psikologis ibu, serta dukungan keluarga dan tenaga kesehatan yang 

tidak atau kurang mendukung. 

2. Usia 6 sampai dengan 7 bulan 

Pemberian ASI diteruskan dan MPASI diberikan dalam bentuk lumat 

halus karena bayi sudah bisa mengunyah. Pada usia ini, bayi baru pertama kalinya 

dikenalkan dengan makanan. Makanan yang bisa diberikan pada bayi antara lain, 

bubur susu yang cair terbuat dari bahan tepung beras putih, tepung beras merah, 

kacang hijau, dan tepung jagung (maizena) sebagai sumber karbohidrat. Labu 

kuning yang direbus sampai matang juga boleh diberikan dalam bentuk pure. 

Contoh MPASI berbentuk halus seperti bubur susu, biskuit yang ditambah 

air atau susu, pisang dan pepaya yang dilumatkan. Berikan untuk pertama kali 

salah satu jenis MPASI, misalnya pisang lumat. Berikan sedikit demi sedikit 

mulai dengan jumlah 1-2 sendok makan, 1 kali sehari. Berikan untuk beberapa 

hari secara tetap kemudian baru dapat diberikan jenis MPASI yang lainnya. 

Berikan ASI dulu kemudian MPASI berbentuk cairan berikan dengan sendok dan 

tidak meggunakan botol dan dot.Pilihlah buah-buahan yang tidak mengandung 

gas, asam, dan tidak beraroma kuat, buah yang manis lebih disarankan seperti 

pepaya, pisang, jeruk manis, pir, avokad, dan melon. Sayuran yang boleh 

diberikan adalah sayuran lembut seperti wortel, brokoli, bayam, labu siam, dan 

tomat. 
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3. Usia 7 sampai dengan 9 bulan 

Pada usia ini, bayi sudah boleh diberikan makanan berprotein seperti 

tempe. Makanan berprotein hewani seperti daging giling dan telur, sebaiknya 

diberikan pada saat usia bayi di atas 8 bulan. Begitu juga dengan gandum dan 

produk olahan dapat diperkenalkan kepada bayi saat dia berusia 8 bulan ke atas, 

dikarenakan jenis makanan tersebut mengandung gluten yang sulit dicerna oleh 

bayi. 

Karbohidrat sebagai sumber tenaga bisa diperoleh dari beras putih, beras 

merah, kentang, singkong, talas, ubi, tepung hunkwe, dan jagung. Kacang- 

kacangan juga sudah boleh diberikan pada bayi, seperti kacang merah, kacang 

polong, dan kacang hijau. Selain itu, bayi juga sudah boleh diberikan produk 

olahan dari gandum, seperti oatmeal, dan makanan berprotein hewani, seperti 

daging ayam, daging sapi (tanpa lemak), kuning telur, dan hati ayam. 

Waktu pemberian MPASI pada masa ini adalah umur 7 bulan dapat 

diberikan bubur susu 1 kali, sari buah 2 kali. Umur 8 bulan dapat diberikan bubur 

susu 1 kali, sari buah 1 kali dan nasi tim saring 1 kali dan umur 9 bulan dapat 

diberikan bubur susu 1 kali, sari buah 1 kali, nasi tim saring 1 kali dan ditambah 

telur 1 kali. 

4. Usia 9 sampai dengan 12 bulan 

Pemberian MPASI pada bayi umur 10 bulan adalah dapat diperkenalkan 

dengan makanan keluarga secara bertahap. Bentuk dan kepadatan nasi tim bayi 

harus diatur secara berangsur-angsur, kemudian lambat laun mendekati bentuk 

dan kepadatan makanan keluarga. Di usia ini biasanya gigi bayi sudah mulai 

tumbuh dan untuk semakin merangsang pertumbuhan giginya, bayi bisa mulai 
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diberi makanan semi padat, seperti nasi tim. Makanannya juga sudah boleh 

dibubuhi sedikit garam. Namun, sebaiknya jangan dulu untuk gula. Biarkan bayi 

mencicipi rasa manis alami dari buah yang mengandung gula sederhana. 

Pemberian gula pasir pada bayi bisa menyebabkan kegemukan dan bisa merusak 

email gigi yang baru tumbuh. 

Bentuk dan kepadatan nasi tim bayi harus diatur secara berangsur-angsur, 

kemudian lambat laun mendekati bentuk dan kepadatan makanan keluarga. 

Berikan makanan selingan 1 kali sehari dengan memilih makanan yang bernilai 

gizi tinggi seperti bubur kacang hijau, buah dan lain-lain. Waktu pemberian 

MPASI pada umur 10-11 bulan adalah bubur susu 2 kali sehari, sari buah 1 kali 

dan nasi tim saring 1 kali dan berikan telur 1 kali dan umur 12 bulan adalah bubur 

susu 1 kali, sari buah 1  kali dan nasi tim saring 2 kali dan ditambah telur 1 kali. 

5. Usia 12 sampai dengan 24 bulan 

Pada usia ini, bayi sudah bisa menyantap nasi lunak dengan lauk yang 

mirip seperti makanan untuk balita. Sayuran dan buah-buahan yang boleh 

disantap menjadi lebih variatif. Telur sudah boleh diberikan, kecuali bila dimasak 

setengah matang, karena telur yang direbus setengah matang akan mudah 

tercemar bakteri salmonella.Sebisa mungkin, bayi jangan diberikan makanan dari 

daging olahan, seperti bakso, sosis, dan nugget, kecuali bila dibuat sendiri. 

Makanan olahan tersebut banyak menggunakan sodium sebagai pengawet  dan 

MSG sebagai penguat rasa yang memberikan efek kurang baik untuk 

pertumbuhan anak (Hidayati,2010). 
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2.1.3 Faktor yang mempengaruhi pemberian MP-ASI 

Alasan umum mengapa banyak ibu yang memberikan MP-ASI secara dini 

meliputi rasa takut bahwa ASI yang mereka hasilkan tidak cukup lama dan 

kualitasnya buruk. Banyak kercayaan dan sikap yang tidak mendasar terhadap 

makna pemberian ASI yang membuat para ibu tidak melakuka pemebrian ASI 

secara eksklusif kepada bayi mereka dalam periode 6 bulan pertama. Hal tersebut 

terakait dengan pemberian ASI pertama (kolostrum) yang terlihat encer dan 

menyerupai air selain itu keterlambatan memulai pemberian ASI dan praktek 

membuang kolostrum juga mempengaruhi alasan pemberian MP-ASI dini karena 

banyak masyarakat dinergara berkembang percaya kolostrum yang berwarna 

kekuningan merupakan zat beracun yang harus dibuang. Teknik pemberian ASI 

yang salah menyebabkan ibu mengalami nyeri lecet pada puting susu, 

pembengkakan payudara dan masitis dapat menyebabkan ibu menghentikan 

pemberian ASI. Serta kebiasaan yang keliru bahwa bayi memerlukan cairan 

tambahan selain itu dukungan yang kurang dari pelayanan kesehetan seperti tidak 

adanya fasilitas rumah sakit dan rawat gabung dan disediakannya dapur susu 

formula akan meningkatkan praktek pemberian MPASI predominan kepada bayi 

yang baru lahir dirumah sakit. Serta pemasaran susu formula pengganti ASI yang 

menimbulkan anggapan bahwa formula PASI lebih unggul daripada ASI sehingga 

ibu akan lebih tertarik pada iklan PASI dan memberikan MPASI secara dini. 

(Gibney, 2009) dikutip dalam (Harahap, 2013). 

Padang (2008) menyebutkan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi 

ibu dalam pemberian MPASI, antara lain : 
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1. Faktor predisposisi terhadap pemberian MPASI 

Sikap berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian MPASI. Untuk 

meningkatkan perilaku positif dari ibu dalam pemberian MPASI, maka perlu 

dimodifikasi sikapnya melalui berbagai kegiatan yang potensial di masyarakat 

setempat. Menurut para pakar pendidikan, sebagai perilaku tertutup mengubah 

sikap jauh lebih sulit daripada mengubah pengetahuan dan ketrampilan. 

2. Faktor pendukung terhadap pemberian ASI  

Media memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberian makanan 

pada bayi, untuk meningkatkan perilaku pemberian MPASI >6bulan, maka 

frekuensi keterpaparan ibu terhadap media perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, 

intasi pelayanan kesehatan perlu lebih meningkatkan promosi kesehatan terkait 

frekuensi dan kualitas programnya, diantaranya membuat leaflet yang memuat 

informasi tentang pentingnya ASI eksklusif. Tingkat keseringan menapat 

informasi akan meningkatkan pengetahuan masyarakat, untuk itu diharapkan agar 

media memberi informasi yang baik, positif, dan dapat memberikan motivasi pada 

ibu dalam pemberian ASI eksklusif. 

3. Faktor pendorong terhadap pemberianMPASI. 

Dukungan keluarga dan kebiasaan memberi makan bayi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pemberian makanan pada bayi. Peran keluarga 

dalam pemberian MPASI >6bulan sangat dibutuhkan, terlebih kultur masyarakat 

Indonesia yang masih bersifat kolektif, yaitu keluarga berperan dalam pola 

pengurusan anak khususnya dalam pengurusan bayi. Dalam keluarga yang bersifat 

paternalistik, keluarga yang bertanggung jawab dalam pengurusan bayi adalah 

para perempuan dari anggota keluarga yang memiliki bayi.  
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2.1.4 Akibat pemberian MP-ASI dini  

Terdapat kerugian atau dampak pemberian makanan pendamping ASI, 

dibedakan menjadi 2 antara lain: 

1. Resiko jangka pendek  

Resiko jangka pendeknya adalah dapat mengurangi keinginan bayi untuk 

menyusu sehingga frekuensi kekuatan dan frekuensi bayi untuk menyusu 

semakin berkurang akibat produksi ASI juga berkurang (Muhtadi, 2005). 

Pemberian makanan lain merugikan bayi karena pasti nilai gizinya lebih rendah 

daripada ASI. Di samping itu, pemberian sereal dan sayur-sayuran akan 

menghambat penyerapan zat besi dalam ASI, dan juga dapat menyebabkan 

diare jika kurang penyedian maupun pemberiannya. 

2. Resiko jangka panjang  

Menurut Boedihardjo (1994) pemberian makanan tambahan terlalu dini 

dapat menyebabkan kebiasaan makan kurang baik dan menimbulkan gangguan 

pada kesehatan, seperti hipertensi, obesitas, alergi makanan dan arterosklerosis. 

Pemberian MPASI yang terlalu cepat/dini pada bayi dapat menyebabkan  

gangguan pada proses menyusi,  lalu dapat menurunkan produksi ASI, dapat 

menimbulkan gangguan sistem pencernaan bayi, alergi pada bayi dan 

meningkatnya gizi buruk sebagai pemicu kematian pada bayi (Indriyawati, 2010).  

Terdapat beberapa akibat yang kurang baik dalam pengenalan makanan 

pendamping terlalu dini (Suhardjo, 1992), antara lain adalah sebagi berikut ini: 
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1) Gangguan penyusuan. 

Suatu hubungan sebab akibat antara pengenalan/pemberian makanan 

tambahan yang dini dan penghentian penyusuan, belum dibuktikan. Pada 

umumnya bayi-bayi yang menyusui mendapatkan makanan tambahan pada umur 

yang lebih kemudian, dan dalam jumlah yang lebih kecil daripada bayi-bayi yang 

mendapat susu formula. 

2) Beban ginjal yang berlebihan dan hyperosmolitas 

Makanan padat, baik yang dibuat sendiri atau pun dibuat pabrik, 

cenderung mengadnung kadar natrium klorida (NaCl) tinggi yang akan 

menambah beban ginjal. Beban tersebut masih ditambah oleh makanan tambahan 

yang mengandung daging. Bayi-bayi yang mendapatkan makanan padat pada 

umur dini, mempunyai osmolalitas plasma yang tinggi daripada bayi-bayi yang 

100% mendapat air susu ibu dan karena itu mudah mendapat hyperosmolalitas 

dehidrasi. Hyperosmolalitas penyebab haus yang berlebihan. Meskipun hubungan 

antara penggunaan natrium klorida (NaCl) dan tingkat tekanan darah belum 

dibuktikan pada masa bayi, tetapi pengamatan epidemiologis dan data eksperimen 

pada tikus menyatakan bahwa penggunaan garam pada umur dini dapat 

dihubungkan dengan perkembangan tekanan darah tinggi yang timbul. 

3) Alergi terhadap makanan  

Belum matangnya sistem kekebalan dan susu lain selain ASI pada umur 

yang dini, dapat menyebabkan banyak terjadinya alergi terhadap makanan pada 

asa kanak-kanak. Alergi susu sapi dapat terjadi sebanyak 7,5% dan telah 

diingatkan, bahwa alergi terhadap makanan lainnya seperti jeruk, tomat, ikan, dan 

telur, bahkan mungkin lebih sering terjadi. ASI (air susu ibu) kadang-kadang 
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dapat menularkan penyeba-penyebab alergi dalam jumlah yang cukup banyak 

untuk menyebabkan gejala-gejala klinis, tetapi pemberian susu sapi atau makanan 

tambahan yang terlalu dini menambah terjadinya alergi terhadap makanan. 

 Pada bayi yang mendapat air susu ibu (atau susu dari kacang kedelai) telah 

dilaporkan adanya pengurangan dalam timbuonya perwujudan-perwujudan 

alergis, bahkan sampai umur sepuluh tahun, oleh beberapa orang penyelidik, 

sedangkan penyelidik-penyelidik lainnya telah menemukan tidak adanya 

perbedaan. Suatu perbandingan yang sistematis antara pengaruh dari pemberian 

makanan tambahan yang dini dan yang kemudian belum dilaporkan. Hasil dari 

penelitian-penelitian dengan aturan makanan dapat menghindari alergi tenyata 

berbeda-beda. 

4) Gangguan pengaturan selera makanan  

Makanan padat telah dianggap sebagai penyebab kegemukan pada bayi-

bayi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bayi-bayi yang diberi susu formula 

adalah lebih berat daripada bayi-bayi yang mendapat ASI (air susu ibu), tetapi 

apakah perbedaan itu disebabkan karena bayi-bayi yag diberi susu formula 

mendapatkan makanan padat lebih dini, belum jelas.  

5) Bahan-bahan makanan tambahan yang merugikan. 

Makanan tambahan mungkin mengandung komponen-komponen alamiah 

yang jika diberika pada waktu dini dapat merugikan. Suatu bahan yang lazim 

adalah sukrosa. Gula ini adalah penyebab kebusukan pada gigi, dan telah 

dikemukakan bahwa penggunaan gula ini pada umur yang dini dapat membuat 

anak terbiasa akan makanan yang rasanya manis. Dalam bebrapa sayuran seperti 

bayam dan wortel, kepekatan yang tinggi dari nitrat dapat terjadi dan 
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menimbulkan bahaya pada bayi-bayi dibawah umut 3-4 tahun, yang mekanisme 

dalam badan untuk melawan racun belum diketahui. Banyak dari sereal yang 

mengandung glutein dapat menambah resiko penyakit perut pada umur yang 

muda, pada saat penyakit tersebut lebih berbahaya. Mungkin juga timbul 

kesulitan-kesulitan diagnostik, karena sifat tidak mau menerima protein dari susu 

sapi dapat menyajikan suatu gambaran klinis yang sama dengan gejal-gejala 

penyakit perut. Juga ada kemungkinan bahwa sensitifitas terhadap gluetein dapat 

menimbulkan secara lebih mudah pada umur dini, sekurang-kurangnya pada bayi-

bayi yang mendapat susu formula(Suhardjo, 1995). 

 

2.2 Konsep Perilaku 

2.2.1 Definisi Perilaku 

 Notoatmodjo (2003) menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau 

perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dipelajari. Menurut 

terjemahannya dari bahasa Inggris “Behavior” dan sering digunakan dalam bahasa 

sehari-hari. Definisi perilaku adalah respon atau reaksi seseorang terhadap 

stimulus (rangsangan luar), yang terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap 

oragnisme dan kemudian organisme tersebut merespon (Skiner dalam 

Notoatmodjo, 2007).  

 Perilaku seseorang dapat berubah jika terjadi ketidakseimbangan antara 

kekuatan didalam diri sesorang (Maulana, 2009). Perilaku yaitu suatu kegiatan 

atau aktivitas yang dilakukan makhluk hidup, sehingga semua makhluk hidup dari 

tumbuhan, binatang sampai manusia itu berperilaku karena mempunyai kegiatan 

masing-masing, Menurut Notoatmodjo (2007) dari segi biologis.  
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2.2.2 Faktor yang mempengaruhi perilaku  

 Menurut Green Kreuter (Notoatmodjo, 2010), menganalisis bahwa faktor 

perilaku ditentukan oleh tiga faktor utama: 

1. Faktor predisposisi 

Faktor predisposisi adalah faktor yang melatarbelakangi perubahan 

perilaku yang menyediakan pemikiran rasional atau motivasi terhadap suatu 

perilaku. Faktor ini meliputi pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai, 

dan sebagainya.  

2. Faktor pendukung 

Faktor pendukung adalah faktor yang memungkinkan atau yang 

memfasilitasi. Perilaku indicidu atau organisasi termasuk tindakan/ketrampilan. 

Faktor ini meliputi ketersediaan, keterjangkuan sumber daya pelayanan kesehatan, 

prioritas dan komitmen masyarakat dan peerintah dan tindakan yang berkaitan 

dengan kesehatan.  

3. Faktor pendorong 

Faktor pendorong adalah faktor yang mendorong atau memperkuat 

terjadinya perilaku. Faktor ini memberikan penghargaan/insentif untuk ketekunan 

atau pengulangan perilaku. Faktor penguat ini terdiri dari tokoh masyarakat, 

petugas kesehatan, guru, keluarga dan sebagainya. 

 

2.2.3 Domain perilaku 

 Bloom (1908) seorang ahli psikologis pendidikan membagi perilaku dalam 

tiga  domain  yaitu  terdiri  dari  domain  kognitif,  domain afektif dan domain  
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psikomotor. Dalam perkembangan selanjutnya oleh para ahli pendidikan dan 

untuk pengukuran hasil maka ketiga domain ini diukur dari pengetahuan, sikap 

dan tindakan (dikutip dari Notoatmodjo, 2007).  

1. Pengetahuan  

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui pasca indera manusai yaitu penglihatan, penciuman, rasa dan raba. 

Sebagian besar pengetahuan manusia dieroleh melalui mata dan telinga. 

Pengetahuan merupakan suatu domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

suatu tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2005) 

Notoatmodjo (2007) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi 

perilaku baru/ berperilaku baru, didalam diri orang tersebut terjadi proses yang 

berurutan yakni:  

1) Awareness (kesadaran) 

Keadaan dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih 

dahulu stimulus (objek). 

2) Interest (menarik) 

Keadaan dimana individu mulai menaruh perhatian dan tertarik pada 

stimulus. 

3) Evaluation (menimbang-nimbang) 

Individu akan menimbang baik buruknya tindakan terhadap stimulus 

tersebut bagi dirinya. 

4) Trial (mencoba) 

Keadaan dimana individu mulai mencoba perilaku baru. 
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5) Adaption  

Pengadopsian perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan 

langgeng (long lasting) begitu juga sebaliknya. Perilaku manusia dapat 

dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek fisik, aspek psikis, dan aspek 

sosial yang secara terinci merupakan refleksi dari pengetahuan, motivasi, 

persepsi, sikap, dan sebagainya yang ditentukan dan dipengaruhi oleh 

faktor pengalaman, keyakinan, sarana fisik, dan sosial budaya 

(Notoatmodjo, 2003). 

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat 

yaitu : 

a. Tahu (know) 

Definisi dari tahu adalah mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya, tingkat tahu ini merupakan tingkat pengetahuan 

yang paling rendah. Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi 

yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan 

tingkat ini adalah mengingat kembali (recall). Kata kerja untuk 

mengukut bahwa orang tahu tentang apa yang telah dipelajari antara 

lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan 

sebagainya. Contoh : dapat menyebutkan manfaat dari pemeriksaan 

kehamilan. 

b. Memahami (comprehension) 

Definisi dari memahami adalah suatu kemampuan unutk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut dengan benar. Kata kerja yang 
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biasa dipakai menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan 

terhadap suatu objek dan sebagaianya. 

c. Aplikasi (Aplication) 

Defisini dari aplikasi adalah suatu kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang nyata. 

Aplikasi dapat diartikan sebagai penggunana hukum-hukum, rumus, 

metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

Misalnya dapat menggunakan prinsip-prinsip siklus pemecahan 

masalah. 

d. Analisis 

Definisi dari analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan 

materi atau objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam 

struktus tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Misalnya 

dapat menggambarkan atau membuat bagan, membedakan, 

mengelompokkan dan sebagainya. 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjukan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan 

atau menggabungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk yang baru. 

Dengan kata lain sintetis adalah suatu kemampuan untuk menyusun 

formulasi baru dan formulasi-formulasi yang ada. 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justfikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu 
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berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan 

kriteria-kriteria yang telah ada. 

2. Sikap  

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap tidak dapat dilihat langsung 

tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap 

secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian  reaksi terhadap stimulus 

tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan rekasi yang bersifat 

emosional terhadap stimulus sosial. Sikap yang ditunjukkan seseorang merupakan  

bentuk respon batin dari stimulus yang berupa materi atau objek di luar subyek 

yang menimbulkan pengetahuan berupa subyek yang selajutnya menimbulkan 

respon batin dalam bentuk sikap subyek terhadap yang diketahuinya itu 

(Notoatmodjo, 2007) 

Menurut Notoatmodjo (2007) sikap mempunyai 4 tingkatan dari yang terendah 

hingga tertinggi yaitu : 

1) Menerima (receiving) 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (objek). Misalnya sikap orang terhadap gizi dapat dilihat 

dari kesediaan dan perhatian itu terhadap cermah-ceramah. 

2) Merespons (responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Karena dengan suatu usaha 

untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, lepas dari 

pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang menerima ide tersebut. 
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3) Menghargai (valuing) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang 

lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. 

4) Bertanggung jawab (responsible) 

Pada tingkat ini, sikap individu akan bertanggung jawab dan siap 

menanggung segala resiko atas segala sesuatu yang telah dipilihnya. 

 

3. Tindakan atau praktik  

Tindakan atau praktek adalah respon atau reaksi konkret sesorang terhadap 

stimulus atau objek. Respon ini sudah dalam bentuk tindakan (action) yang 

melibatkan aspek psikomotor atau seseorang telah mempraktekkan apa yang 

diketahui atau disikapi. 

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (over 

behavior). Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan 

faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah 

fasilitas atau sarana dan prasarana. Disamping faktor fasilitas, juga diperlukan 

faktor pendukung (Notoatmodjo, 2005). 

Notoatmodjo (2010) mengungkapkan terdapat 4 tingkat pada tindakan, yaitu :  

1) Persepsi (perseption) 

Tindakan tingkat utama adalah mengenal dan memilih berbagai objek 

sehubungan dengan tindakan yang akan diambil. 

2) Respon terpimpin (guided response) 

Tindakan tingkat kedua adalah dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan 

yang benar dan sesuai dengan contoh. 
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3) Mekanisme (Mechanism) 

Tindakan tingkat ketiga adalah apabila seseorang telah dapat melakukan 

sesuatu dengan benar dan otomatis, sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan. 

4) Adaptasi (adaptation)  

Adaptasi adalah suatu tindakan atau praktik yang sudah berkembang 

dengan baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasi tanpa mengurangi 

kebenaran tindakan tersebut.  

 

2.2.4 Perilaku Kesehatan  

Perilaku kesehatan adalah suatu respons seseorang terhadap stimulus atau 

objek yang berkaitan dengan sehat-sakit, penyakit dan faktor yang mempengaruhi 

keseheatan seperti pelayanan kesehatan, makanan, minuman, dan lingkungan. Hal 

tersebut berdasarkan batasa yang dikemukakan Skinner dalam Notoatmodjo 

(2010).  

Menurut Notoatmodjo (2007)(dikutip dalam Fitri, 2015) perilaku kesehatan dapat 

dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu :  

1. Perilaku pemelihara kesehatan (Health maintenence) 

1) Perilaku pencegahan penyakit, dan penyembuhan penyakit bila 

sakit serta pemulihan kesehatan bilamana telah sembuh dari 

penyakit. Perilaku pencegahan ini merupakan respon untuk 

melakukan pencegaha penyakit, termasuk juga perilaku untuk tidak 

menularkan penyakit kepada orang lain. 

2) Perilaku peningkatan kesehatan. Hal ini mengandung maksud 

bahwa kesehatan itu sangat dinamis dan relative, maka dari itu 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG ... MARITA SELVIA



25 
 

 
 

orang yang sehat pun perlu untuk diupayakan agar mencapai 

tingkat kesehatan yang optimal. 

3) Perilaku gizi (makanan dan minuman), dapat memelihara serta 

meningkatkan kesehatan seseorang. Begitupun juga sebaliknya, 

makanan dan minuman dapat juga menjadi penyebab menurunnya 

kesehatan sesorang, dan dapat juga menyebabkan seseorang 

terkena penyakit. Hal tersebut tergantung pada perilaku seseorang 

terhadap makanan dan minuman. 

2. Perilaku pencarian pengobatan (Health seeking behavior) 

3. Perilaku ini menyangkut upaya atau tindakan seseorang pada saat 

menderita penyakit atau pun kecelakaaan. Perilaku atau tindakan ini 

dimulai dari mengobati diri sendiri sampai dengan mencari pengobatan 

yang lebih baik. 

4. Perilaku terhadap lingkungan kesehatan (Environment health 

behavior)Perilaku terhadap lingkungan kesehatan adalah bagaimana 

seseorang merespons lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial 

budaya dan sebagainya. Sehingga lingkungan tersebut tidak 

mempengaruhi kesehatannya  

 

2.3 Konsep Transcultural Nursing 

2.3.1 Pengertian Transcultural Nursing 

Transcultural Nursing adalah suatu area/wilayah keilmuwan budaya pada 

proses belajar dan praktik keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan 

kesamaan diantara budaya dengan menghargai asuhan, sehat dan sakit didasarkan 
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pada nilai budaya manusia, kepercayaan dan tindakan, dan ilmu ini digunakan 

untuk memberikan asuhan keperawatan khususnya budaya atau keutuhan budaya 

kepada manusia (Leininger, 2002). 

Transkultural berasal dari kata trans dan culture.Trans artinya alur 

perpindahan, jalan lintas atau penghubung dan culture artinya budaya. Teori ini 

pertama kali diusulkan oleh Medeleine Leininger yang terinspirasi oleh 

pengalaman pribadinya ketika bekerja sebagai Perawat Pediatric di Midwestern 

Amerika Serikat pada tahun 1950. Pada saat itu, ia melihat perubahan perilaku di 

antara anak-anak yang berasal dari perbedaan budaya. Perbedaan budaya tersebut 

membuat Leininger memikirkan kembali profesi keperawatan. Dia 

mengidentifikasi bahwa pengetahuan perawat untuk memahami budaya anak-anak 

masih kurang. Pada tahun 1960, Leininger pertama kali menggunakan istilah 

keperawatan transkultural dan keperawatan lintas budaya. Akhirnya pada tahun 

1985, Leininger menerbitkan ide-idenya dan teori untuk yang pertama kali pada 

tahun 1988. Para ahli biasanya menamai sebagai sebagai teori keperawatan 

transkultural. Leininger (1981:13), menyatakan bahwa ada 28 bentuk asuhan 

keperawatan yang dapat diterapkan untuk semua profesional keesehatan yang 

terdiri dari rasa nyaman, persahabatan, perilaku koping, empati, keterlibatan, 

cinta, nutrisi, dukungan, dan kepercayaan. 

Leininger menjelaskan teori Sunrise Trancultural Nursing, sehingga itu 

juga dikenal sebagai Sunrise Model. Sunrise Model melambangkan esensi dari 

keperawatan transkultural yang menjelaskan bahwa sebelum memberikan asuhan 

keperawatan kepada klien (Individu, keluarga, kelompok, masyarakat, lembaga), 

yang pertama perawat harus memiliki pengetahuan dari pandangan dunia tentang 
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dimensi dan budaya serta struktur sosial yang berkembang di berbagai belahan 

dunia, dan masyarakat dalam lingkup tertentu (Risnah, 2015).  

 

Gambar 2.1 Sunrise Model Keperawatan Transcultural oleh Leininger (1981) 

Keperawatan transkultural adalah area utama dalam keperawatan yang berfokus 

pada studi banding dan analitis pada budaya yang berbeda dan sub-budaya 

didunia yang menghargai perilaku caring. Teori keperawatan transkultural 

menekankan pada pentingnya peran perawat dalam pemahaman budaya klien.  

Pemahaman yang benar dari perawat tentang budaya klien, individu, keluarga, 

kelompok atau komunitas dapat mencegah terjadinya cultural shock atau cultural 

imposition. Cultural shock terjadi ketika perawat mencoba untuk secara efektif 

belajar atau beradaptasi dengan keluarga kelompok budaya tertentu (klien). Klien 
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akan merasa tidak nyaman, gelisah, dan bingung karena perbedaan pada nilai-nilai 

budaya,kepercayaan, dan adat istiadat  

 

2.3.2 Konsep Transcultural Nursing 

Model konseptual yang dikembangkan oleh Leininger dalam menjelaskan 

asuhan keperawatan dalam konteks budaya digambarkan dalam bentuk matahari 

tebit (Sunrise Model). Geisser (1991) menyatakan, proses keperawatan ini 

digunakan oleh perawat sebagai landaan berfikir dan memberikan solusi terhadap 

masalah klien (Andrew and Boyle, 1995).  Pengelolaan asuhan keperawatan 

dilaksanakan dari mulai tahap pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, 

pelaksaanaan dan evaluasi. Pada penelitian Muthmaniah (2015) tidak ada 

hubungan antara faktor sosial ekonomi, teknologi informasi, pendidikan dengan 

pengetahuan ibu dalam memberikan MPASI pada bayi usia 0-6 bulan. 

Pengkajianadalah proses pengumpulan data untuk mengidentifikasi 

masalah ksehetan klien sesuai dengan latar belakang budaya klien (Giger and 

Davidhizar, 1995). Pengkajian dirancang berdasarkan 7 komponen yang ada pada 

“Sunrise Model”, antara lain: 

1. Faktor agama dan falsahah hidup (religious and philosophical factors) 

Agama adalah suatu simbol yang mengakibatkan pandangan yang amat 

reaistis bagi para pemeluknya. Agama memberikan motivasi yang sangat kuat 

untuk menempatkan kebenaran di atas segalanya, bahkan diatas kehidupannya 

sendiri. Faktor agama yang harus dikaji oleh perawat adalah : agama yang 

dianut, status pernikahan, cara pandang klien terhadap penyebab penyakit, cara 

pengobatan dan kebiasaan agama yang berdampak positif tehadap kesehatan. 
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2. Faktor sosial dan keluarga (kinship and philosophical factors)  

Dukungan keluarga merupakan bagian dari dukungan sosial yang 

berfungsi sebagai sistem pendukung anggota-anggotanya dan ditunjukkan untuk 

meningkatkan kesehatan dan proses adaptasi. Tiga dimensi/jenis dari kungan 

keluarga (House 1994), adalah:  

1) Dukungan emosional yang mencakup ungkapan empati, kepedulian 

dan perhatian terhadap orang yang bersangkutan. 

2) Dukungan material yang mencakup bantuan langsung seperti dana atau 

barang  

3) Dukungan informatif yang mencakup memberi nasihat, petunjuk dan 

saran. 

Faktor sosial dan keluarga memiliki pernanan penting dalam 

penatalaksanaan medis tidak hanya bagi anak-anak tetapi juga bagi orang 

dewasa yang dapat mengakibatkan efek yang memudahkan atau 

menghambat perilaku ketaatan. 

3. Nilai- nilai budaya dan gaya hidup ( cultural value and life style ) 

Nilai-nilai budaya adalah sesuatu yang dirumuskan dan ditetapkan oleh 

penganut budaya yang dianggap baik atau buruk. Norma-norma budaya adalah 

suatu kaidah yang mempunyai sifat penerapan terbatas pada penganut budaya 

terkait. Yang perlu dikaji pada faktor ini adalah : posisi dan jabatan yang 

dipegang oleh kepala keluarga, bahasa yang digunakan, kebiasaan makan, 

makanan yang dipantang dalam kondisi sakit, perspesi sakit berkaitan dengan 

aktivitas sehari-hari dan kebiasaan membersihkan diri.  
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4. Faktor teknologi (teknological factors) 

Teknologi kesehatan memungkinkan individu untuk memilih atau 

mendapat penawaran menyelesaikan masalah dalam pelayanan kesehatan. 

Perawat perlu mengkaji: persepsi sehat sakit, kebiasaan berobat atau mengatasi 

masalah kesehatan, alasan mencari bantuan kesehatan, alasan klien memilih 

pengobatan alternatif dan persepsi klien tentang penggunaan dan pemanfaatan 

teknologi untuk mengatasi permasalahan kesehatan saat ini. 

5. Faktor ekonomi ( economical factors) 

Klien yang dirawat dirumah sakit memanfaatakan sumber-sumber material 

yang dimiliki untuk membiayai sakitnya agar segera sembuh. Faktor ekonomi 

yang harus dikaji oleh perawat diantaranya : pekerjaan klien, sumber biaya 

pengobatan, tabungan yang dimiliki oleh keluarga, biaya dari sumber lain 

misalnya asuransi, penggantian biaya dari kantor atau patungan antar anggota 

keluarga. 

6. Faktor kebijakan dan peraturan (policital and legal factors) 

Kebijakan dan peraturan rumah sakit yang berlaku adalah segala sesuatu 

yang mempengaruhi kegiatan individu dalam asuahn keperawatan linats budaya. 

Yang perlu dikaji pada tahap ini adalah : peraturan kebijakan rumah sakit atau 

instansi kesehatan yang berkaitan dengan klien, contoh: jam berkunjung klien, 

klien harus memakai baju seragam, jumlah anggota keluarga yang boleh 

menunggu, hak dan kewajiban klien dalam perjanjian dengan rumah sakit, serta 

cara pembayaran perawatan klien.  
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7. Faktor pendidikan (educational factors) 

Latar belakang pendidikan klien adalah pengalaman klien dalam 

menempuh jalur pengalaman formal terttinggi saat ini. Semakin tinggi 

pendidikan klien makan keyakinan klien biasayang didukung oleh bukt-bukti 

ilmiah yang rasional dan individu tersebut dapat belajar beradaptasi terhadap 

budaya yang sesuai dengan kondisinya. Hal yang perlu dikaji disini adalah: 

tingkat pendidikan klien, jenis penidikan serta kemampuan untuk belajar secara 

aktif mandiri tentang pengalaman sakitnya tidak terulang kembali.  

 

Teori Culture Care Sunrise Model mempunyai 4 pandangan level menurut 

Nursalam (2013), antara lain:  

1. Level 1 lebih abstrak yaitu bagaimana pandangan dunia dan level sistem 

sosial, mengenai dunia diluar budaya, suatu suprasistem dalam sistem umum. 

2. Level 2 adalah pengetahuan tentang individu, keluarga, kelompok, dan 

insitusi pada sistem pelayanan kesehatan. Pada level ini unsur budaya mulai 

tampak jelas, khususnya budayatertentu, ekspresi dan hubungan dengan pelayanan 

kesehatan yang sudah ada. 

3. Level3 adalah fokus pada sistem tradisi, adat istiadat yang ada di 

maksyarakat, sistem pelayanan profesional, medis dan keperawatan. Pada level ini 

menunjukkan karakteristik tiap sistem termasuk kekhususan masing-masing, 

kesamaan dan perbedaan pelayanan berdasarkan budaya profesi yang bervariasi 

dan pelayanan universal. 

4. Level 4 adalah adanya pengambilan keputusan keperawatan dan tindakan 

melibatkan kultur penyediaan atau mempertahankan pelayanan. 
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Ada 3 tiga pedoman dalam keperawatan transkultural : 

1) Mempertahankan budaya (Cultural care preservation/maitenance) 

Mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien tidak bertentangan 

dengan kesehatan. Perencanaan dan implementasi keperawatan diberikan 

sesuai dengan nilai-nilai yang relevan yang telah dimiliki klien sehingga 

klien dapat meningkatkan atau mempertahankan status kesehatannya.  

2) Negoisasi budaya ( Cultural careaccomodation/negotiation) adalah prinsip 

membantu, memfasilitsi, atau memperhatikan fenomena budaya, yang 

merefleksikan cara-cara untuk beradaptasi, atau bernegoisasi atau 

memepertimbangkan kondisi kesehatan dan gaya hidup individu atau 

klien. 

3) Rekonstruksi budaya (Cultural care repartening/restructuring) 

Rekontruksi budaya klien dilakukan bila budaya yang dimiliki merugikan 

status kesehatan. Pola rencana hidup yang dipilih biasanya yang lebih 

menguntungkan dan sesuai dengan keyakinan yang dianut.   

2.4 Keaslian Penelitian  

2.1 Tabel Keaslian Penelitian 

No Judul Penelitian Metode Penelitian 

(Desain, Sampel, Variabel, 
Instrumen, Analisis) 

Hasil penelitian 

1.  Analisis Faktor 
yang 
berhubungan 
dengan 
Tindakan Ibu 
dalam 
Pemberian 
MPASI pada 

D: Deskriptif analitik dengan 
pendekatan cross sectional  

S: Ibu yang mempunyai anak usia 
0-6 bulan. 

V:  

Independen  

Ibu yang 
mempunyai bayi 
usia 0-6 bulan di 
Kelurahan 
Mulyorejo sebagian 
besar telah 
memberikan 
MPASI. Dan faktor 
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Bayi usia 0-6 
Bulan 
Berdasarkan 
Teori 
Transcultural 
Nursing 
(Jannah, 2015) 

(analisis faktor, 
mpasi, 
transcultural, 
google schoolar) 

 

1. Dukungan sosial  
2. Nilai budaya dan gaya hidup 
3. Latar belakang pendidikan 
4. Faktor ekonomi 
5. faktor teknologi 

Dependen  

Tindakan ibu dalam pemberian 
MPASI pada bayi usia 0-6 bulan  

I: Kuiosioner 

A: Chi Square 

 

yang berhubungan 
dengan pemberian 
MPASI adalah 
faktor sosial, faktor 
ekonomi, faktor 
teknologi dan nilai 
kebudayaan. 

2.  Analsis Faktor 
Pemberian 
MPASI Dini 
pada Bayi Usia 
0-6 Bulan 
Berdasarkan 
Teori 
Transcultural 
Nursing di 
Puskesmas 
Proppo 
Pamekasan 
(Syaltut, 2016) 

(analisis faktor, 
mpasi, 
transcultural, 
google schoolar) 

 

D: Deskriptif dengan pendekatan 
cross sectional 

S: Ibu suku madura yang memiliki 
bayi usia 0-6 bulan 

V: 

Independen  

1. Latar belakang pendidikan 
2. Faktor ekonomi 
3. Peraturan & Kebijakan 
4. Nilai budaya & gaya hidup 
5. Faktor sosial &keluarga  
6. Religius &Filosofi 
7. Faktor Teknologi  

 

Dependen 

Pemberian MPASI dini pada  bayi 
0-6 bulan  

I: Wawancara  

A: Univariat tipe distribusi 
frekuensi dan presentase 

Ibu yang MPASI 
dini di Puskesmas 
proppo Pamekasan 
hampir seluruhnya 
berpendidikan dasar 
dan menengah dan 
memiliki status 
ekonomi yang 
kurang. 

Faktor yang 
berhubungan dengan 
pemberian MPASI 
dini di Puskesmas 
Proppo Pamekasan 
adalah faktor 
kebudayaan, faktor 
dukungan sosial dan 
keluarga 
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3. Analisis Faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Ibu dalam 
Pemberian 
MPASI Dini di 
Kecamatan 
Pandan 
Kabupaten 
Tapanuli Tengah 
Tahun 2007 
(Padang, 2008) 

(analisis faktor, 
mpasi dini, 
google schoolar) 

 

D: Explanatory research 

S: Ibu yang tidak meberikan ASI 
eksklusif.  

V:  

Independen  

1. Faktor predisposisi 
1) Umur 
2) Paritas 
3) Pendidikan 
4) Pengetahuan  
5) Sikap 
6) Pekerjaan  

2. Faktor pendukung 
1) Jarak ke layanan 

kesehatan  
2) Media  

3. Faktor pendorong  
1) Dukungan keluarga 

dan masyarakat  
2) Kebiasaan makan 

bayi 

Dependen  

Pemberian MPASI dini 

I: Kuisioner  

A: Uji logistik  

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
pemberian MPASI 
meliputi faktor 
predisposisi (umur, 
paritas, pendidikan, 
pengetahuan, sikap, 
dan pekerjaan); 
faktor pendukung 
(jarak ke pelayanan 
kesehatan, 
keterpaparan 
terhadap media); 
faktor pendorong 
(petugas, keluarga, 
kebiasaan memberi 
makan pada bayi < 6 
bulan) 

4. Analisis Faktor 
yang 
berhubungan 
dengan 
Tindakan Ibu 
dalam 
Pemberian 
Makanan 
Pendamping 
ASI (MP-ASI) 
Lebih Dini pada 

D: Cross sectional  

S: Ibu yang memiliki anak usia 0-
6 bulan yang memberikan MPASI 
di Kelurahan Tajek Wagir  

V:  

Independen  

1. Tingkat pendidikan ibu  
2. Pengetahuan ibu  
3. Sikap  

Faktor- faktor yang 
mempengaruhi 
tindakan ibu dalam 
pemberian MPASI 
lebih dini di 
Kelurahan Tanjek 
Wagir pengetahuan, 
tingkat pendidikan, 
sikap dapat 
mempengaruhi 
tindakan ibu dalam 
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Usia 0-6 Bulan 
di Kelurahan 
Tanjek Wagir  

(Ali, 2010) 

(analisis faktor, 
mpasi 
dini,google 
schoolar) 

 

4. Dukungan petugas 
kesehatan  

5. Dukungan keluarga dan 
masyarakat  

 

Dependen  

Tindakan ibu dalam pemberian 
MPASI lebih dini  

I: Kuisioner dan observasi  

A: spearman’s rho  

pemberian ASI lebih 
dini di Kelurahan 
Tanjek Wagir, 
Kecamatan 
Krembung, 
Kabupaten Sidoarjo. 

5. Analisis Faktor 
yang 
Berhubungan 
dengan 
Pemberian 
Makanan 
Pendamping Asi 
(MPASI) pada 
Bayi Usia 0-6 
Bulan di 
Wilayah Kerja 
Puskesmas Jagir 
Surabaya 
(Yuanita, 2012) 

(analisis faktor, 
mpasi, google 
schoolar) 

D: Deskriptif analitik pendekatan 
cross sectional  

S: Ibu yang memiliki bayi 0-6 
bulan yang memberikan MPASI  

V:  

Independen  
1. Status gizi bayu  
2. Status ekonomi  
3. Sikap ibu  
4. Dukungan sosial  

Dependen  

Pemberian MPASI  

I: Kuisioner dan observasi  

A: Chi square  

Faktor dominan 
pemberian MPASI 
adalah status gizi 
bayi. Faktor sikap 
dan status ekonomi 
mempengaruhi 
pencapaian peranan 
ibu, dan pencapaian 
peran ibu 
dipengaruhi oleh 
status gizi bayi dan 
dukungan sosial.  

6.  Faktor yang 
Berhubungan 
dengan 
Pengetahuan Ibu 
dalam 
Memberikan 
Makanan 
Pendamping Air 
Susu Ibu di 

D: Cross sectional  

S: Ibu yang memiliki bayi usia 0-
6 bulan 

V:  

Independen  

1. Umur  

Variabel yang 
berhubungan dengan 
pengetahuan ibu 
dalam memberikan 
MPASI adalah ibu 
yang memiliki 
pekerjaan, 
sedangkan variabel 
yang tidak 
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Puskesmas 
Pamulang 2010 
(Muthmainnah, 
2010) 

(faktor yang 
berhubungan, 
mpasi, google 
schoolar) 

 

2. Pendidikan  
3. Pekerjaan  
4. Sosial ekonomi 
5. Sumber infromasi  

 

Dependen  

Pengetahuan Ibu dalam 
memberikan MPASI pada bayi 
usia 0-6 bulan  

I: Kuisioner  

A: Chi Square  

berhubungan dengan 
pengetahuan ibu 
dalam pemberian 
MPASI yaitu umur, 
pendidikan, sosial 
ekonomi, dan 
sumber informasi.  
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN  

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian  

    

 

 

  

 

 

 

Keterangan :  

                        Diukur 

                        Tidak Diukur 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual, Analisis Faktor yang Berhubungan dengan 
Perilaku Ibu dalam Pemberian MPASI pada Bayi Usia 0-12 Bulan Berdasarkan 
Teori Transcultural Nursing di Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya 

 

Cara Pandang masyarakat terhadap MPASI 

Faktor dari kebudayaan tertentu 

Dimensi TransculturalCare  

 

 Peraturan  Pendidikan  Peraturan  Nilai budaya/ 

gaya hidup  

Sosial 

keluarga  

Religi Teknologi  

Perilaku ibu dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan 

Fokus pada kesehatan individu, keluarga, kelompok dan komunitas 

Tradisi 

masyarakat 

Asuhan 

Keperawatan 

Sistem 

profesional 

Ekonomi 
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Keterangan :  

 Penjelasan kerangka konsep pada penelitian ini, teori utamanya 

dikembangkan dari sunrise model dari Leninger, (2004). Model ini 

menggambarkan dimensi-dimensi dari teori Culture Care, dengan karakteristik 

beraneka ragam. Dimensi struktur sosial budaya dalam suatu masyarakat, saling 

mempengaruhi sehingga terbentuk pola dan praktik hidup dimasyarakat. Adapun 

faktor yang akan diteliti yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor peraturan 

dan kebijakan, faktor nilai budaya dan gaya hidup, faktor sosial dan keluarga, 

faktor religius, serta faktor teknologi. Menurut WHO (2005)  memberi makanan 

pendamping asi terlalu dini akan berbahaya karena dapat menurunkan produksi 

ASI, diare, malnutrisi, meningkatkan resiko infeksi, dan gangguan penyerapan zat 

besi pada ASI.  

3.2 Hipotesis  

H 1 : Ada hubungan faktor pendidikan dengan perilaku ibu dalam pemberian 

MPASI pada bayi usi 0-12 bulan. 

H 1 : Ada hubungan faktor nilai budaya/gaya hidup dengan perilaku ibu dalam 

pemberian MPASI pada bayi usi 0-12 bulan. 

H 1 : Ada hubungan faktor sosial keluarga dengan perilaku ibu dalam pemberian 

MPASI pada bayi usi 0-12 bulan. 

H 1 : Ada hubungan faktor teknologi dengan perilaku ibu dalam pemberian 

MPASI pada bayi usi 0-12 bulan.  
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BAB 4 

METODE PENELITIAN  

 Pada bab ini membahas tentang rancangan penelitian, populasi, sampel, 

besar samPel, dan teknik pengambilan sampel, variabel penilitian dan definisi 

operasional variabel, instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prosuder 

pengumpulan data, analisis data kerangka operasional/kerja, masalah etika. 

 

4.1 Rancangan penelitian yang digunakan 

 Rancangan penelitian merupakan suatu strategi penelitian dalam 

mengidentifikasi permasalahan sebelum perencanaan akhir pengumpulan data dan 

rancangan penelitian digunakan untuk mendefinisikan struktur penelitian 

digunakan untuk mendifinisikan struktur penelitian yang akan dilakukan 

(Nursalam, 2008). Pada penelitian ini digunakan rancangan penelitian deskriptif 

analitik dengan pendekatan cross sectional yaitu jenis penelitian yang 

menekankan waktu pengukuran variabel independen maupun dependen satu kali 

pada suatu saat (Nursalam 2013). 

 

4.2 Populasi, sampel, sampling 

4.2.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian adalah subjek (misalnya manusia; klien) yang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 2016). Populasi dalam 

penelitian adalah seluruh ibu di wilayah kerja Puskesmas Pucang Sewu Surabaya 

yang memiliki bayi usia 0-12 bulan sebanyak 167 orang. 
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4.2.2 Sampel (kriteria inklusi, eksklusi) 

Sampel terdiri atas bagian populasi terjangkau yang dapat dipergunakan 

sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam 2016). 

n = 	 N1 + N	(d)  

Keterangan : 

n = besar sampel 

N = besar populasi 

d = tingkat signifikansi (p) 

 

n = 	 N1 + N	(d)  

n = 	 1671 + 167	(0,5)  

n = 	 1671 + 167	(0,0025) 
n = 	 1671 + 0,4175 

n = 	 1671,4175 

n = 117, 81 

= 118. 

Total ibu yang akan menjadi responden pada penelitian ini adalah 117,81 

responden yang dibulatkan menjadi 118 responden.  

1. Kriteria inklusi  

Kriteria inklusi dari penelitian ini adalah : 

1) Ibu yang merawat anaknya sendiri 
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2. Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi dari penelitian ini adalah : 

1) Ibu yang memiliki kelainan secara fisiologis untuk menyusui contohnya 

penderita HIV, hepatitis, TBC aktif atau tidak mendapat pengobatan, 

ibu yang sedang menjalani terapi radiasi dan ibu yang tidak lancar 

dalam memberikan ASI sejak awal kelahiran bayi. 

4.2.3 Sampling 

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat 

mewakili populasi. Tehnik samplingmerupakan cara-cara yang ditempuh dalam 

pengambilan sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan 

keseluruhan subjek penelitian(Nursalam, 2016). 

Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling adalah suatu tehnik penetapan sampel dengan cara 

memilih sampel diantar populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, 

sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal 

sebelumnya (Nursalam 2016). 

 

4.3 Variabel penelitian dan Definisi operasional variabel 

Variabel merupakan karakteristik yang memberikan nilai beda terhadap 

sesuatu (benda, manusia, dan lain-lain) (Nursalam 2016). 

4.3.1   Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen (Nursalam 2008). Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku ibu dalam pemberian MPASI 
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pada bayi dengan usia 0-12 bulan. Faktor-faktor itu adalah faktor sosial keluarga, 

budaya atau gaya hidup, pendidikan, tekonologi. 

4.3.2   Variabel Dependen 

Variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain, atau variabel terikat 

adalah faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya hubungan 

atau pengaruh dari variabel bebas (Nursalam 2016). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah perilaku ibu dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 

bulan. 

4.3.3   Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah penjelasan semua variabel dan istilah yang 

akan digunakan dalam pnelitian secara operasional sehingga mempermudah 

pembaca maupun penguji dalam mengartikan makna penelitian (Nursalam 2016).  

Definisi operasional dari variabel yang dapat diteliti dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.1  Definisi Operasional Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Ibu 
dalam Pemberian MPASI pada Bayi Usia 0-12 Bulan Berdasarkan Teori Trankultural 
Nursing. 
 

Variabel Definisi 
Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Variabel 
independen: 
Dukungan 
Sosial 
keluarga 

Keterlibatan 
keluarga, 
teman, 
kerabat, 
masyarakat 
dalam 
pemberian 
makanan 
pendamping 
ASI berupa 
pemberian 
dukungan 

1.Dukungan 
emosional 

2.Dukungan 
Informasi  

3.Dukungan  
material  

kuesioner 
yang di 
adopsi dan 
modifikasi 
dari 
Yuanita 
(2012) 

Ordinal Pernyataan 
positif :  
4=Sering 
Sekali 
3= Sering 
2= Jarang 
1=Tidak 
pernah  

Dukungan 
sosial:  
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emosi, 
informasi, 
penilaian 
dan 
materi/saran 
yang 
diperlukan 
sehubungan 
dengan 
pemberian 
makanan 
pendamping 
ASI setelah 
6 bulan 

 

 

Skor 

1= Tidak 
baik:T< mean  

2= Baik:T≥ 
mean 

 

 

Faktor 
Budaya 
dan Gaya 
hidup 

Suatu kebiasaan 
yang mempengar 
uhi tindakan dan 
perilaku ibu secara 
individual, 
kelompok atau 
masyarakat secara 
keseluruhan 
tentang baik 
buruk, benar dan 
salah, patut atau 
tidak patut 

1. Kebiasaan  
pemberian 
MPASI 

2. Gaya hidup 

Kuesioner 
diadopsi 
dari 
kuisioner 
Dewinatan 
ingtyas 
(2014) 

Ordinal Jawaban: 
Ya: 1 
Tidak: 0 
Kriteria: 
1. menganut 
budaya yang 
salah  jika 
menjawab 
“ya” ≥ 4 
pertanyaan. 
2.tidak 
menganut 
budaya yang 
salah  jika 
menjawab “ya” 
< 4 pertanyaan  

Faktor 
Pendidikan  

Latar belakang 
pendidikan 
terakhir yang 
pernah di tempuh 
ibu 

1.SD/sederajat 

2.SMP/sederajat 

3.SMA/sederajat 

4.Perguruan 
Tinggi 
sederajat(PT) 

Kuesioner 
yang 
diadopsi 
dari 
Jannah 
(2015) 

Ordinal  Kriteria: 
1=pendidikan 
rendah (SD-
SMP) 
2=Pendidikan 
sedang (SMA) 
3= Pendidikan 
tinggi (PT) 

Faktor 
teknologi  

Teknologi tidak 
langsung / 
teknologi 
informasi.Akses 
yang dapat 
digunakan untuk 

Pemanfaatan 
teknologi untuk 
kesehatan   

Kuesioner 
yang 
diadopsi 
dari 
Jannah 
(2015) 

Ordinal Jawaban 
Tidak: 0 
Ya: 1 
1= tidak 
memanfaatkan 
teknologi jika 
menjawab 
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mendapatkan atau 
memilih 
penawaran untuk 
menyelesaikan 
masalah kesehatan 

“ya” < 3 
pernyataan 
2= 
memanfaatkan 
teknologi jika 
menjawab 
“ya” ≥ 3 
pernyataan 

 

Variabel 
Dependen: 
Perilaku 
pemberian 
MPASI  

Tindakan ibu 
dalam 
pemberian 
MPASI 0-12 
bulan  

1. Usia bayi 
saat pertama 
kali diberikan 
MPASI 

2.Jenis variasi 
pemberian 
MPASI 

3. Jumlah 
Pemberian 
MPASI 

Kuesioner 
diadopsi 
dan 
modifikasi 
dari Jannah 
(2015) 

Ordinal  Penilaian: 
Jawaban benar 
:1 
Jawaban  salah : 
0 
 
Skor : 
1=Baik =7-10 
2=Cukup = 4-6 
3=Kurang = 0-3 

 

4.4 Instrumen Penelitian 

4.4.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2002). Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuisioner. Kuisioner ini untuk mengukur dukungan sosial, 

faktor nilai budaya dan gaya hidup, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor 

teknologi dan tindakan ibu dalam pemberian MP-ASI pada bayi usia 0-12 bulan. 

Kuisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis dalam rangka 

pengumpulan data (Nursalam, 2003). Kuisioner dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Kuisioner data demografi merupakan kuisioner yang dilampirkan untuk 
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mengetahui informasi secara umum pada responden. Ada 8 pertanyaan 

yang terdiri atas umur ibu, umur bayi, pendidikan terakhir, penghasilan, 

jumlah anak, pekerjaan, suku, dan bentuk keluarga. Kuisioner diadopsi dan 

dimodifikasi dari Handayani(2011). 

2. Kuesioner tentang dukungan sosial, teman, kerabat dan masyarakat 

terhadap responden meliputi dukungan emosional, dukungan 

informasional, dukungan fisik dan dukungan penghargaan. Terdiri dari 17 

pernyataan positif dengan pilihan jawaban sering sekali, sering, jarang, dan 

tidak pernah. Kuisioner ini dimodifikasi dari kuisioner Yuanita(2012). 

Tabel 4.2 Maping kuesioner dukungan sosial  
Parameter Pernyataan  

Dukungan Emosional 1. Lingkungan saya menyalahkan ketika saya 
memberikan makanan instan untuk bayi usia 0-
12bulan 

2. Tetangga dan kerabat  menyalahkan tindakan 
saya ketika memberikan bayi usia 6-7bulan nasi 
untuk orang dewasa. 

3. Masyarakat menilai saya mahir dalam merawat 
bayi saya yang berusia 0-12 bulan. 

4. Tidak ada pujian dari tetangga untuk saya  
selama saya merawat bayi saya yang ber usia 0-12 
bulan 

5. Mertua/ibu saya memuji saya selama  saya 
merawat bayi saya yang berusia 0-12 bulan. 

Dukungan Informasi  6. Mertua/ibu  menyalahkan  saya ketika saya 
memberikan  sosis instan pada bayi saya yang 
berusia 0-12 bulan. 

7. Mertua/ibu menyalahkan saya ketika saya 
memberikan  minuman serbuk dengan pemanis 
buatan untuk bayi saya yang berusia 0-12 bulan. 

8. Mertua/ibu saya menyalahkan  saya ketika saya 
memberikan  buah durian untuk bayi saya yang 
berusia 0-12 bulan 

9. Mertua/ibu saya memberi info kepada saya 
makanan yang baik dan benar untuk bayi usia 0-
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12 bulan 

10. Petugas kesehatan (dokter/bidan/perawat) 
memberikakan informasi minuman apa saja untuk 
bayi yang berusia 0-12 bulan 

11. Petugas kesehatan (dokter/bidan/perawat) 
memberikakan informasi makanan apa saja untuk 
bayi yang berusia 0-12 bulan  

12. Masyarakat dan tetangga memberitahu  jenis 
makanan pendamping ASI untuk bayi usia 0-12 
bulan 

Dukungan Material  13. Suami saya membantu  mencarikan buku 
tentang makanan untuk bayi usia 0-12 bulan 

14. Suami saya membelikan saya majalah yang 
berisi tentang makanan pendamping ASI untuk 
bayi usia 0-12 bulan 

15. Mertua/ibu saya membelikan bubur susu cair 
untuk bayi saya yang berusia 6-7 bulan 

16. Mertua/ ibu saya membelikan saya buku 
tentang makanan selain ASI untuk bayi berusia 0-
12 bulan . 

17. Tetangga memberikan  saya majalah tentang 
makanan pendamping ASI yang baik dan benar 
untuk bayi usia 0-12 bulan 

 

3. Kuisioner nilai budaya dan gaya hidup terdiri dari 7 pertanyaan. Kuisioner 

menggunakan close ended question dengan jawaban ya atau tidak. Jika 

responden menjawab  ya ≥ 4 pertanyaan berarti responden masih 

mengikuti budaya jika menjawab ya < 4 berarti responden tidak mengikuti 

budaya. Kuisioner diadopsi dan dimodifikasi dari Dewinataningtyas 

(2014). 

4. Kuisioner faktor pendidikan, untuk tingkat pendidikan diberikan dalam  

bentuk jenjang pendidikan yang telah ditempuh ibu, jenjang pendidikan 

tersebut dibedakan menjadi pendidikan rendah apabila responden 
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pendidikan terakhirnya SD-SMP(Sedoklah Dasar- Sekolah Menengah 

Pertama), pendidikan sedang (SMA/Sekolah Menengah Akhir), dan 

pendidikan tinggi (PT/Perguruan Tinggi)Kuesioner ini diadapsi dari 

Jannah (2015). 

5. Pengukuran faktor teknologi dibuat berdasarkan definisi operasional yang 

mengacu pada definisi dari faktor teknologi pada teori transkultural 

nursing. Kuisioner ini berisi 5 item pernyataan. Kuisioner ini 

menggunakan close ended question dengan jawaban setujudan tidak. Jika 

responden menjawab setujulebih dari sama dengan 3 penyataan berarti 

responden memanfaatkan teknologi jika menjawab kurang dari 3 berarti 

responden tidak memanfaatkan teknologi. Hasil pengukuran dikategorikan 

dalam skalanominal. Kuesioner ini diadopsi dari Jannah (2015). 

6. Pengukuran perilaku pemberian MPASI dengan menggunakan kuisioner  

dalam bentuk pilihandengan skala ordinal. Kuesioner ini berisi 10 item 

pertanyaan dengan kategori baik : 7-10, cukup : 4-6 dan kurang : 0-3. 

Tabel 4.3 Skor kuesioner perilaku ibu dalam pemberian MPASI pada Bayi 
Usia 0-12 Bulan 

 
Parameter Pernyataan Skor jawaban 

benar 
Skor jawaban 

salah 

Usia pertama kali 
bayi diberikan 
MPASI 

1. Jawaban benar 
adalah usia 6 bulan 

Jawaban benar 
=1 

Jawaban 
salah=0 

Jenis pemberian 
MPASI 

2.Jawaban  benar 
adalah bubur susu cair 

3.Jawaban  benar 
adalah pisang/pepaya 
yang dilumatkan 

4.Jawaban  benar 

Jawaban benar 
=1 

Jawaban benar 
=1 

 

Jawaban benar 

Jawaban 
salah=0 

Jawaban 
salah=0 

 

Jawaban 
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adalah nasi tim 

5. Jawaban benar 
adalah pisang, pepaya, 
pir 

6.Jawaban benar adalah 
daging ayam, daging 
sapi (tanpa lemak) 

7.Jawaban benar adalah 
sayur dengan tekstur 
lembut, buah yang tidak 
mengandung gas, asam, 
dan tidak menyengat 

=1 

Jawaban benar 
=1 

 

Jawaban benar 
=1 

 

Jawaban benar 
=1 

salah=0 

Jawaban 
salah=0 

 

Jawaban 
salah=0 

 

Jawaban 
salah=0 

Jumlah Pemberian 
MPASI  

8.Jawaban benar adalah 
1-2 sendok makan, 1 
kali sehari 

9.Jawaban benar adalah 
bubur susu 1 kali, sari 
buah 1 kali, nasi tim 1 
kali 

10.Bubur susu 2 kali 
sehari, sari buah 1 kali, 
nasi tim saring 1 kali, 
telur 1 kali. 

Jawaban benar 
=1 

 

Jawaban benar 
=1 

 

 

Jawaban benar 
=1 

Jawaban 
salah=0 

 

Jawaban 
salah=0 

 

 

Jawaban 
salah=0 

 

4.5 Uji validitas dan reliabilitas 

4.5.1 Uji validitas 

 Prinsip validitas adalah pengukuran dan pengamatan, yang berarti prinsip 

kedalaman instrumen dalam mengumpulkan data dengan menggunakan Product 

Moment Pearson Correlation. Uji validitas pada kuesioner dilakukan pada bulan 

Agustus 2017 yang diujikan pada ibu yang memiliki bayi usia 0-12 bulan yang 

berjumlah 10 orang. Uji validitas dengan besar r tabel sesuai dengan jumlah 

responden yang diuji dan untuk tingkat signifikansi 0,05 yaitu 0,361. Pertanyaan 

dalam kuesioner dianggap valid apabila r hitung > r tabel yang telah ditentukan. 
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 Hasil uji validitas pada kuesioner dukungan sosial keluarga  dari 17 

pertanyaan ditemukan 1 pertanyaan yang tidak valid yaitu nomor 11, dan pada 

kuesioner perilaku pemberian MPASI ditemukan pertanyaan yang tidak valid 

yaitu pertanyaan nomor 7 dan nomor 9, Pertanyaan yang tidak valid tetap 

digunakan oleh peneliti. 

4.5.2 Uji reliabilitas 

 Prinsip uji reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran dan pengamatan 

bila fakta tadi diukur berkali-kali dalam waktu yang berlainan dengan 

menggunakan Cronbach’s Alpha 0 sampai 1. Kuesioner akan dianggap reliabel 

jika lebih besar dari 0.60 (Sugiyono, 2010). Hasil uji reliabilitas intrumen untuk 

variabel dukungan sosial keluarga didapatkan hasil bahwa Cronbach’s Alpha 

sebesar 0.766  dan variabel perilaku sebesar 0.768. Interpretasi hasil tersebut 

adalah bahwa kuesioner yang diujikan yaitu reliabel. 

 

4.6  Lokasi dan WaktuPenelitian 

Lokasi penelitian adalah wilayah kerja Puskesmas Pucang Sewu, 

dilakukan pada 29 Juli -12 Agustus 2017. 

4.7 Prosedur PengumpulanData 

` Pengumpulan data merupakan suatu proses pendekatan pada subyek dan 

proses pengumpulan karakteristik dari subyek yang diperlukan dalam penelitian. 

Langkah-langkah dalam pengumpulan data bergantung pada rancangan penelitian 

dan teknik instrumen yang diinginkan (Burns dan Grooe, 1999 dalam Nursalam 

2016). Prosedur dan pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Administratif 
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Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan mengajukan surat permohonan 

pengantar permintaan data awal dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

untuk melakukan pengambilan data awal. Surat pengantar ditujukan kepada 

Kepala Puskesmas Pucang Sewu Surabaya. Peneliti meminta ijin kepada Kepala 

Puskesmas Pucang Sewu untuk pengambilan data awaldi Puskesmas Pucang 

Sewu dan menjelaskan tujuan penelitian yang akan dilakukan di Puskesmas 

Pucang Sewu Surabaya. Selanjutnya setelah sidang proposal mengajukan surat 

permohonan pengantar penelitian dari Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga untuk melakukan penelitian. Surat pengantar ditujukan kepada Kepala 

Puskesmas Pucang Sewu Surabaya. 

b. Pengumpulan data  

Pengumpulan data menggunakan kuisioner. Diawali dari peneliti datang 

ke Puskesmas Pucang Sewu Surabaya pada  29 Juli-12 Agustus 2017 itu meminta 

ijin kepada kepala puskesmas untuk membagikan kuesioner di wilayah kerja 

Puskesmas Pucang Sewu. Peneliti melakukan kunjungan ke rumah responden satu 

per satu (door to door) bersama kader posyandu untuk memberikan lembar 

kuesioner. Sebelumnya peneliti terlebih dahulu mendapat alamat kader dan nama-

nama responden beserta alamatnya dari Puskesmas Pucang Sewu Surabaya. 

Setelah bertemu dengan responden, kemudian diberi lembar permintaan menjadi 

responden penelitian, kemudian mereka diminta untuk memberi tanda tangan pada 

lembar permintaan menjadi responden tersebut. Setelah itu responden diberikan 

penjelasan mengenai tujuan dan prosedur penelitian. Selanjutnya peneliti 

memberikan lembar mengenai data demografi dan lembar kuesioner terkait faktor-

faktor yang berhubungan dengan pemberian MPASI (meliputi kuesioner 
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dukungan sosial keluarga, nilai budaya dan gaya hidup, faktor ekonomi, faktor 

pendidikan, faktor teknologi) dan perilaku ibu dalam pemberian MPASI dalam 

usaha pencapaian peran. Selama proses pengisian kuisioner peneliti berada di 

dekat responden sampai pengisian selesai. Apabila responden tidak mengerti 

dengan maksud pertanyaan, peneliti menjelaskan  kepadaresponden. Setelah itu 

kuesioner diisi dan dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. 

Selanjutnya, setelah data terkumpul semua maka peneliti akan melakukan analisis 

dan menarik sebuah kesimpulan dalam penelitiannya. 

 

4.8 Cara Analisis Data  

Menurut Arikunto (2009), secara garis besar analisis data meliputi langkah 

persiapan dan tabulasi data. Proses yang dilakukan setelah pengumpulan data 

adalah pengolahan dan analisis data dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan, yaitu peneliti memeriksa kembali kelengkapan data dari 

responden. Dalam penelitian ini, kelengkapan tersebut meliputi lembar 

persetujuan (informed consent), kelengkapan lembar kuisioner (menjaga 

kemungkinan lembar hilang atau sobek), serta kelengkapan isian item oleh 

responden. 

2. Tahap tabulasi, yang termasuk dalam tahap ini antara lain: 

1. Coding, yaitu pemberian kode numerik (angka terhadap data yang terdiri 

dari beberapa kelompok (klasifikasi data). 

1.) Dukungan sosial = dukungan sosial baik (1), dukungan sosial tidak baik(2) 

2.) Nilai budaya dan gaya hidup= menganut budaya (1), tidak menganut 

budaya (2) 
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3.) Faktor pendidikan = pendidikan rendah (1), pendidikan sedang (2), 

pendidikan tinggi (3) 

4.) Faktor teknologi = tidak memanfaatkan teknologi (1), memanfaatkan 

teknologi (2) 

5.) Perilaku Pemberian MPASI = baik(1), cukup (2), kurang (3).  

2. Scoring, pemberian skor dalam setiap opsi jawaban pada setiap item 

pertanyaan di dalamkuisioner. 

1.) Variabel dukungan sosial yang terdiri dari 17 pernyataan positif 

dengan rincian jawaban, 4= sering sekali, 3=sering, 2= jarang, 1=tidak 

pernah. Perhitungan dengan menggunakan rumus: 

T = 50 + 10 X – X1 

s 

Keterangan: 

X = skor responden pada skala yang akan dirubah menjadi  skor T 

X1 = rata-rata skor kelompok 

s = deviasi standart kelompok 

Kriteria: 

1= Baik : T ≥ mean  

2= Tidak baik: T < Mean 

2.) Variabel nilai budaya gaya hidup terdiri dari 6 pertanyaan dengan 

rincian jawaban, ya=1, tidak= 2. 

Menganut budaya yang salah jika menjawab “ya” ≥ 4 pertanyaan 

(kode1) 
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Tidak menganut budaya yang salah jika menjawab “ya” < 4 pertanyaan 

(kode2) 

3.) Variabel faktor teknologi terdiri dari 5 pernyataan dengan rincian 

jawaban, setuju=1, tidak setuju=0 

Tidak memanfaatkan teknologi jika menjawab “setuju” < 3 pernyataan 

(kode1) 

Memanfaatkan teknologi jika menjawab “setuju” ≥ 3 pernyataan  

4.) Variabel perilaku terdiri dari 10 pertanyaan dengan rincian jawaban, 

benar=1, salah=0. 

Baik = 7-10 (kode 1) 

Cukup =  4-6 (kode 2) 

Kurang = 0-3 (kode 3) 

Data dari setiap tabel yang diperoleh agar mudah dianalisis maka 

penafsiran datanya digunakan pedoman penelitian data dengan perincian sebagai 

berikut Arikunto dalam (Minarso, 2007; 17): 

0%  = tidak satupun responden 

1-26%  = sebagian kecil responden 

27-49% = hampir setengah responden 

50%  = setengahnya 

51-75% = sebagian besar 

76-99% = hampir seluruhnya 
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100%  = seluruhnya 

 

Data yang didapat dikumpulkan dan dianalisis dengan uji statistik korelasi 

Spearman Rho untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen, dengan derajat kemaknaan/tingkat signifikansi <0,05. Besar 

koefisien korelasi Rho (p), p <0,05 berarti ada hubungan yang bermakna antara 

dua variabel yang diukur. Jadi bila p < 0,05 maka H1 diterima artinya ada 

hubungan bermakna, namun apabila p >0,05 maka H1 ditolak. Analisis statistik 

ini menggunakan program windows SPSS dan disajikan dalam bentuk tabel. 

 

Tabel 4.4 Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi Spearman Rho 
 
No. Parameter Nilai Interpretasi 
1. Kekuatan Korelasi (r) Antara 0,8 sampai dengan 1,0 

Antara 0,6 sampai dengan 0,8 
Antara 0,4 sampai dengan 0,6 
Antara 0,2 sampai dengan 0,4 
Antara 0,0 sampai dengan 0,2 

Sangat kuat 
Kuat 
Cukup 
Rendah 
Sangat rendah 

2. Nilai p p < 0,05 
 
 
p > 0,05 

Terdapat korelasi yang 
bermakna antara dua 
variabel yang diuji. 
Tidak terdapat korelasi 
yang bermakna antara dua 
variabel yangg diuji. 

3. Arah korelasi + (positif) 
 
 
 
- (negatif) 

Searah, semakin besar 
nilai satu variabel semakin 
besar pula variabel 
lainnya. 
Berlawan arah, semakin 
besar nilai satu variabel, 
semakin kecil nilai 
variabel lainnya. 
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4.9 Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  Kerangka Kerja Penelitian Analisis Faktor yang Berhubungan 
dengan Perilaku Ibu dalam Pemberian MPASI pada Bayi 0-12 Bulan 
Berdasarkan Teori Transcultural Nursing di Puskesmas Pucang 
Sewu Surabaya  

 
 
 
 

Populasi : 

Semua ibu yang memiliki bayi usia 0-12 bulan di 
Puskesmas Pucang Sewu Surabaya sebanyak 167 ibu 

 Purposive Sampling 

Sampel didapatkan 118 ibu 

Pengumpulan data : 

Kuisioner  

Variabel Dependen ( 
kuesioner) perilaku ibu 

dalam pemberian 
MPASI 

Variabel Independen (Kuesioner)dukungan 
sosial keluarga, nilai budayadan gaya hidup, 

faktor pendidikan, faktor teknologi 

Analisis data dengan menggunakan Spearman Rho. Besar 
koefisien korelasi Rho (p), p <0,05 

 

Hasil penelitian 

Penyajian data 
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4.10 Masalah Etik  

Penelitimengajukan surat permohonan penelitian dan rekomendasi dari 

Dekan Prodi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dan 

permintaan izin kepada Bakesbangpol dan Limas Kota Surabaya, Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya, serta Kepala Puskesmas Pucang Sewu Surabaya untuk 

melakukan penelitian ini. Setelah mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait, 

peneliti melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika penelitian. 

Penelitian ini telah melalui uji etik dan dinyatakan laik etik dari Komisi Etik 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan nomor 495-KEPK.Etika 

penelitian harus dijunjung tinggi kepada responden dengan cara berikut: 

4.10.1 Menghormati Martabat Manusia (Respect for Person) 

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan prinsip-prinsip dan budaya 

yang menjunjung tinggi rasa hormat dan menghargai kepada responden. 

Selain itu responden jugadihormati hak dan identitasnya dengan cara: 

1. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Peneliti tidak 

boleh memaksa dan harus menghormati hak-hak responden. Responden 

mengisi informed consent dan menandatangani lembar persetujuan 

menjadi responden setelah memahami maksud dan tujuan penelitian 

tersebut,. Hal tersebut digunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

2. Tanpa nama (Anonimity) 

Identitas responden tidak mencantumkan nama, melainkan hanya 

menggunakan inisial responden. Peneliti jugamemberi kode pada 
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masing-masing lembar jawaban pada kuesioner yang diisi oleh 

responden.  

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Informasi yang diperoleh dari respondendijamin kerahasiaannya 

oleh peneliti. Penyajian atau pelaporan hasil riset terbatas pada 

kelompok tertentu yang terkait dengan masalah penelitian. 

Penelitimelakukan tindakan pencegahan untuk menjaga kerahasiaan 

data penelitian sebagai berikut: 

1) Berkas dan data penelitiandisimpan di tempat yang aman. 

2) Apabila ada pihak tertentu meminta data tersebut, maka harus 

melalui persetujuan peneliti dengan syarat datadigunakan untuk 

kepentingan keilmuan atau kesehatan. 

4.10.2 Berbuat baik dan menghindari hal yang merugikan (Beneficience dan 

Non Maleficience) 

Peneliti berusaha seoptimal mungkin memberikan manfaat bagi 

responden dengan diupayakan untuk tidak mendapatkan kerugian. Agar 

tujuan penelitian dapat tercapai, peneliti memerhatikan beberapa hal, yaitu: 

1) meminimalkan risiko penelitian agar sebanding dengan manfaat yang 

diterima, 2) peneliti memerhatikan kesejahteraan responden dengan selalu 

waspada selama pengambilan data dan menghentikan jika terjadi hal-hal 

yang mengganggu kesejahteraan responden, dan 3) peneliti memberikan 

kesempatan responden untuk memutuskan atau melanjutkan dalam proses 

pengambilan data atau menunda.  
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5 Keadilan (Justice) 

Keadilan dalam penelitian iniditerapkan dengan memenuhi hak 

responden untuk mendapatkan penanganan yang sama dan adil, dengan 

memberikan kesempatan yang sama dan menghormati persetujuan dalam 

informed consent yang telah ditandatangani. 
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BAB 5 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari pengumpulan 

data tentang analsisis faktor yang berhubungan dengan perilaku ibu dalam 

pemberian mpasi pada bayi usia 0-12 bulan berdasarkan teori transcultural nursing 

di Puskesmas Pucang Sewu. Hasil penelitian gambaran umum lokasi penelitian, 

data umum (karakteristik responden), dan data khusus yang selanjutnya akan 

dilakukan pembahasan sesuai tujuan penelitian. Penelitian dilakukan 29 Juli – 12 

Agustus 2017. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Pucang Sewu yang 

berlokasi di Jl. Pucang Anom Timur No. 72, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. 

Batas wilayah Puskesmas Pucang Sewu sebelah utara yaitu Kelurahan Airlangga 

dan Gubeng, sebelah selatan yaitu Kecamatan Wonokromo, sebelah barat yaitu 

Kecamatan Tegal Sari, sebelah timur yaitu Kecamatan Sukolilo. Wilayah kerja 

Puskesmas Pucang Sewu terdiri dari 3 kelurahan yaitu Kelurahan Pucang Sewu, 

Kelurahan Baratajaya, dan Kelurahan Kertajaya yang seluruhnya terdapat 188 RT 

dan 27 RW. Pelayanan di Puskesmas Pucang Sewu meliputi pelayanan poli IMS, 

poli umum, poli KIA & KB, poli gigi, pojok sanitasi, pojok gizi, unit laborat, unit 

obat serta gudang obat. 

Puskesmas Pucang Sewu membawahi 50 posyandu, kegiatan posyandu 

dilakukan dua kali setiap bulan meliputi posyandu penimbangan dan posyandu 
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penyuluhan. Puskesmas Pucang Sewu juga memberikan kelas ibu hamil 

disetiap Kelurahan yang dilakukan setiap satu bulan sekali membahas tentang 

tentang ASI eksklusif dan perawatan payudara, dan penyuluhan kesehatan ibu dan 

bayi. Pada 29 Juli-12 Agustus 2017 sebanyak 8 ibu memberi MPASI dini dan 2 

ibu hanya memberi bubur susu cair saja untuk bayi usia 0-12 bulan. 

5.1.2 Karakteristik demografi responden 

Tabel 5.1 Data Demografi Responden (ibu) dalam penelitian Analisis Faktor yang 
Berhubungan dengan Perilaku Ibu dalam Pemberian MPASI pada Bayi Usia 0-12 Bulan 
Berdasarkan Teori Transcultural Nursing di Puskesmas Pucang Sewu KotaSurabaya, 29 
Juli – 12 Agustus 2017 

No Karakteristik Responden Kategori f %
1. Usia ibu <20 tahun 0 0

  20–35 tahun 88 86
>35 tahun     14 14

Total 102 100.0
2. Usia bayi 

 
1 bulan 6 5,7
2 bulan 7 7,8
3 bulan 9 8,8
4 bulan 13 12,7
5 bulan 9 8,8
6 bulan 11 10,7
7 bulan 10 9,8
8 bulan 6 5,8
9 bulan 5 4,6
10 bulan 10 9,7
11 bulan 9 8,8
12 bulan 7 7,8

Total 102 100.0
3. Jumlah anak 

 
1 orang 12 11,8
2 orang 68 66,7
>2 orang 221 21,5

Total 102 100.0
4. Pekerjaan 

 
Ibu rumah tangga 60 58,8
PNS 10 9,2
Pegawai swasta 25 25,3
Wiraswasta 7 6,8

Total 102 100.0
5. Suku 

 
Jawa 67 65,6
Madura 30 29,4
Lain-lain 4 5

Total 102 100.0
6. Bentuk Keluarga 

 
Keluarga Inti 59 57,9
Keluarga Besar 43 42.1

Total 102 100.0
 
Berdasarkan tabel 5.1 dapat dilihat bahwa hampir seluruh responden 

berumur 20-35 tahun, selanjutnya sebagian kecil responden memiliki bayi usia 4 
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bulan, sebagian besar responden memiliki 2 anak. Pekerjaan responden sebagian 

besar adalah ibu rumah tangga, sebagaian besar responden ber suku Jawa, dan 

sebagian besar bentuk keluarga responden adalah keluarga inti. 

5.1.3 Variabel yang diukur  

1. Dukungan sosial keluarga  

Tabel 5.2 Dukungan sosial keluarga dalam penelitian Analisis Faktor yang Berhubungan 
dengan Perilaku Ibu dalam Pemberian MPASI pada Bayi Usia 0-12 Bulan Berdasarkan 
Teori Transcultural Nursing di Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya, 29 Juli – 12 
Agustus 2017 

Variabel yang diukur Kategori f % 
Dukungan sosial Baik 41 40.2 

 Tidak baik 61 59.8 
Total  102 100.0 

 

Dari tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa dari 102 responden, sebagain 

besar yaitu 61 rsponden (59.8%) mendapatkan dukungan sosial yang tidak baik 

dalam perilaku pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan, dan hampir setengah 

nya yaitu 41 responden (40.2%) mendapat dukungan yang baik dalam perilaku 

pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan.  

Tabel 5.3 Distribusi komponen dukungan sosial keluarga (Dukungan Emosional)dalam 
penelitian Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Ibu dalam Pemberian 
MPASI pada Bayi Usia 0-12 Bulan Berdasarkan Teori Transcultural Nursing di 
Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya, 29 Juli – 12 Agustus 2017 
Komponen dukungan sosial  Kategori  f  % 

Dukungan Emosional Tidak baik 58 56.9 
Baik  44 43.1 

Total  102 100.0 
Dukungan Informasi  f  % 

Tidak baik 41 40.2 
Baik  61 59.8 

Total  102 100.0 
Dukungan Material  f  % 

Tidak baik 42 41.2 
Baik  60 58.8 

Total  102 100.0 
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 Dari tabel 5.3 diatas menunjukkan bahwa dari 102 responden, sebagian 

besar yaitu 58 responden (56.9%) mendapatkan dukungan emosional yang tidak 

baik, dan hampir setengahnya yaitu 44 responden (43.1.%) mendapat dukungan 

emosional yang baik.Hampir setengah yaitu 41 responden (40.2%) mendapat 

dukungan informasi yang tidak baik dan sebagaian besar responden mendapat 

dukungan informasi baik yaitu 61 responden (59.8%). Hampir setengah yaitu 42 

responden (41.2%) mendapat dukungan material yang tidak baik dan sebagain 

besar mendapat dukungan material yang baik yaitu 60 responden (58.8%).  

2. Faktor budaya dan gaya hidup  

Tabel 5.4 Faktor budaya dan gaya hidup dalam penelitian Analisis Faktor yang 
Berhubungan dengan Perilaku Ibu dalam Pemberian MPASI pada Bayi Usia 0-12 Bulan 
Berdasarkan Teori Transcultural Nursing di Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya,29 
Juli-12 Agustus 2017 

Variabel yang diukur Kategori f % 
Nilai budaya dan gaya hidup Menganut Budaya 66  64.7 
 Tidak menganut budaya        36  35.3 

Total  102 100.0 
 

 Tabel 5.4 diatas menunjukkan bahwa dari 102 responden sebagai 

besar yaitu 66 responden (64.7%) menganut budaya yang salah, dan hampir 

setengahnya yaitu 36 responden (35.3%) tidak menganut budaya yang salah. 

Table 5.5 Distribusi komponen nilai budaya gaya hidup(kebiasaan pemberian MPASI 
dini)dalam penelitian Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Ibu dalam 
Pemberian MPASI pada Bayi Usia 0-12 Bulan Berdasarkan Teori Transcultural Nursing 
di Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya,29 Juli-12 Agustus 2017 
Kebiasaan pemberian MPASI dini Kategori  f % 
Memberi bayi usia 3-4 bulan dengan nasi tim dicampur 
pisang 

Tidak 86 84.3 
Ya 16 15.7 
Total 102 100.0

Memberikan makanan tambahan pada bayi < 6 bulan 
adalah benar 

Tidak 86 84.3 
Ya 16 315.7
Total 102 100.0
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 Dalam tabel 5.5 diatas menunjukkan bahwa dari 102 responden hampir 

seluruhnya yaitu 86 responden (84.3%) tidak memberi nasi tim dicampur pisang 

pada bayi usia 3-4 bulan dan sebagian kecil yaitu 16 responden (15.7%) memberi 

nasi tim dicampur pisang pada bayi usia 3-4 bulan. Hampir seluruh responden 

yaitu 86 responden (84.3%) tidak membenarkankan pemberian makanan 

tambahan pada bayi berusia < 6 bulan, dan sebagian kecil yaitu 16 responden 

(15.7%) membenarkankan pemberian makanan tambahan pada bayi berusia < 6 

bulan. 

Tabel 5.6Distribusi komponen nilai budaya gaya hidup ( gaya hidup)dalam penelitian 
Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Ibu dalam Pemberian MPASI pada 
Bayi Usia 0-12 Bulan Berdasarkan Teori Transcultural Nursing di Puskesmas Pucang 
Sewu Kota Surabaya,29 Juli-12 Agustus 2017. 

 

Tabel 5.6 diatas menunjukkan bahwa dari 102 responden, sebagian kecil 

responden yaitu 12 responden (11.8%) tidak sependapat bahwa nasi kasar akan 

membuat bayi usia 0-12 bulan cepat gemuk dan montok, dan hampir seluruhnya 

yaitu 90 responden (88.2%) sependapat bahwa nasi kasar akan membuat bayi usia 

0-12 bulan cepat gemuk dan montok. Sebagian kecil yaitu 14 responden (13.7%), 

tidak sependapat bahwa memberi minuman serbuk instan pada bayi usia 0-12 

Gaya hidup  Kategori f % 
Sependapat bahwa nasi kasar akan membuat bayi usia 0-12 

bulan cepat gemuk dan montok. 
Tidak 12 11.8 

Ya 90 88.2 
Total 102 100.0 

Sependapat bahwa memberi minuman serbuk instan pada 
bayi usia 0-12 bulan diperbolehkan 

Tidak 14 13.7 
Ya 88 86.3 

Total 102 100.0 
Sependapat bahwa memberi bayi usia 0-12 bulan hasil 

olahan instan (nugget,sosis) akan dianggap mengikuti tren  
Tidak 15 14.7 

Ya 87 85.3 
Total 102 100.0 

Sependapat bahwa bayi usia 0-12 bulan boleh diberi buah 
yang mengandung gas, asam  

Tidak 47 46.1 
Ya 55 53.9 

Total 102 100.0 
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bulan diperbolehkandan sebagian besar yaitu  88 responden (86.3%) sependapat 

bahwa memberi minuman serbuk instan pada bayi usia 0-12 bulan diperbolehkan.

 Sebagian kecil dari responden yaitu 15 responden (114.7%) tidak 

sependapat bahwa memberi bayi usia 0-12 bulan hasil olahan instan (nugget,sosis) 

akan dianggap mengikuti tren, dan hampir seluruhnya yaitu 87 responden 

(85.3%%) sependapat bahwa memberi bayi usia 0-12 bulan hasil olahan instan 

(nugget,sosis) akan dianggap mengikuti tren. Hampir setengah yaitu 47 responden 

(46.1%)  tidak sependapat bahwa bayi usia 0-12 bulan boleh diberi buah yang 

mengandung gas, asam dan sebagian besar yaitu 55 responden (53.9) sependapat 

bahwa bayi usia 0-12 bulan boleh diberi buah yang mengandung gas, asam dan 

sebagian besar  

3. Faktor pendidikan  

Tabel 5.7 Faktor pendidikan dalam penelitian Analisis Faktor yang Berhubungan dengan 
Perilaku Ibu dalam Pemberian MPASI pada Bayi Usia 0-12 Bulan Berdasarkan Teori 
Transcultural Nursing di Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya, 29 Juli-12 Agustus 
2017 

Variabel yang diukur Kategori f % 
Faktor pendidikan Pendidikan rendah             57 55.9 

 Pendidikan sedang 33 32.4 
 Pendidikan tinggi  12 11.8 

Total  102 100.0 
 

 Tabel 5.7 diatas menunjukkan bahwa dari 102 rsesponden, sebagian besar 

yaitu 57 responden (55.9%) memiliki  pendidikan rendah, hampir setengah 

responden (32.4%) dengan tingkat pendidikan sedang dan sebagian kecil 

responden yaitu 12 responden (11.8%) memiliki pendidikan tinggi. 
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4. Faktor teknologi  

Tabel 5.8Faktor teknologi dalam penelitian Analisis Faktor yang Berhubungan dengan 
Perilaku Ibu dalam Pemberian MPASI pada Bayi Usia 0-12 Bulan Berdasarkan Teori 
Transcultural Nursing di Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya, 29 Juli-12 Agustus 
2017 

Variabel yang diukur Kategori f % 
Faktor teknologi Tidak memanfaatkan teknologi 81 79.4 

 Memanfaatkan teknologi 21 20.6 
Total  102 100.0 

 

Tabel 5.8 diatas menunjukkan bahwa dari 102 responden , sebagian besar 

yaitu 81 responden (79.4%) tidak memanfaatkan teknologi, dan sebagian kecil 

responden yaitu 21 responden (20.6%) memanfaatkan teknologi 

Table 5.9 Distribusi komponen faktor teknologidalam penelitian Analisis Faktor yang 
Berhubungan dengan Perilaku Ibu dalam Pemberian MPASI pada Bayi Usia 0-12 Bulan 
Berdasarkan Teori Transcultural Nursing di Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya, 29 
Juli-12 Agustus 2017 

Pemanfaatan teknologi tidak langsung kategori f % 
Mengakses media sosial (facebook, twitter, bbm, line dsb) 
untuk mengetahui info tentang MPASI 

Tidak 67 65.7 
Ya 63 34.3 

Total 102 100.0 
Mencari tahu info tentang MPASI dari media sosial (TV, 
radio,hanphone,dsb) 

Tidak 66 64.7 
Ya 36 35.3 

Total 102 100.0 
Menggunakan buku/majalah untuk mengetahui info tentang 
MPASI  

Tidak 75 73.5 
Ya 27 26.5 

Total 102 100.0 
Melihat cara pemberian MPASI yang benar di media 
elektronik (TV, radio, handphone, dsb) 

Tidak 62 60.8 
Ya 40 39.2 

Total 102 100.0 
Mencari tahu tentang pemberian MPASI yang baik dan benar 
melalui internet 

Tidak 75 73.5 
Ya 27 26.5 

Total 102 100.0 
 

 Dari tabel 5.9 diatas menunjukkan bahwa dari 102 responden, sebagian 

besar  responden  yaitu  67  (65.7%)  tidak  mengakses  media sosial(facebook,  
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twitter,bbm, line dsb)  untuk mengetahui informasi tentang MPASI, dan hampir 

setengahnya yaitu (34.4%) mengakses media sosial (facebook, twitter, bbm, line 

dsb) untuk mengetahui informasi tentang MPASI.Sebagian besar yaitu 66 

responden (64.7%) tidak mencari tahu informasi tentang MPASI dari media sosial 

(TV, radio,hanphone,dsb), dan hampir setengah dari responden yaitu 36 

responden (35.3.%) mencari tahu info tentang MPASI dari media sosial (TV, 

radio,hanphone,dsb).ebagian besar responden yaitu 75 responden ( 73.5%) tidak 

menggunakan buku/majalah untuk mengetahui info tentang MPASI, dan sebagian 

kecil yaitu (27 responden (26.5%) menggunakan buku/majalah untuk mengetahui 

info tentang MPASI. 

Sebagian besar yaitu 62 responden ( 60.8%) tidak melihat cara pemberian 

MPASI yang benar di media elektronik (TV, radio, handphone, dsb), dan hampir 

setengahnya yaitu 40 responden (39.2%) melihat cara pemberian MPASI yang 

benar di media elektronik (TV, radio, handphone, dsb).Sebagian besar responden 

yaitu 75 responden (73.5%) tidak mencari tahu tentang pemberian MPASI yang 

baik dan benar melalui internet, dan sebagian kecil yaitu 27 responden (26.5%) 

mencari tahu tentang pemberian MPASI yang baik dan benar melalui internet. 

5. Perilaku pemberian MPASI  

Tabel 5.10Perilaku pemberian MPASI dalam penelitian Analisis Faktor yang 
Berhubungan dengan Perilaku Ibu dalam Pemberian MPASI pada Bayi Usia 0-12 Bulan 
Berdasarkan Teori Transcultural Nursing di Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya, 29 
Juli-12 Agutsus 2017 

Variabel yang diukur Kategori f % 
Perilaku pemberian MPASI  Baik 20 19.6 
 Cukup 34 33.3 
 Kurang 48 47.1 

Total  102 100.0 
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 Dari tabel 5.10 diatas menunjukkan bahwa dari 102 responden, sebagian 

kecil yaitu 20 responden (19.6%) memiliki perilaku yang baik dalam pemberian 

MPASI pada bayi usia 0-12 bulan, hampir setengah yaitu 34 responden (33.3%) 

memiliki perilaku yang cukup dan hampir setengah responden yaitu 48 responden 

(47.1%) memiliki perilaku yang kurang dalam pemberian MPASI pada bayi usia 

0-12 bulan. 

Tabel 5.11Distribusi komponen perilaku pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 
bulandalam penelitian Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Ibu dalam 
Pemberian MPASI pada Bayi Usia 0-12 Bulan Berdasarkan Teori Transcultural Nursing 
di Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya, 29 Juli-12 Agustus 2017 

Parameter Kategori f % 
Usia pertama kali bayi diberi MPASI Benar 86 84.3 

Salah 16 15.7 
Total 102 100.0 

Jenis pemberian MPASI Baik 26 25.5 
Cukup 15 14.7 
Kurang 61 59.8 

Total 102 100.0 
Jumlah pemberian MPASI Baik 13 12.7 

Cukup 19 18.6 
Kurang 70 68.6 

Total  102 100.0 
 

 Dari tabel 5.11 diatas menujunjukkan bahwa dari 102 responden, hampir 

seluruhnya yaitu 86 responden (84.3%) memiliki perilaku yang benar pada usia 

pertama kali bayi diberi MPASI, dan sebagian kecil yaitu 16 responden (25.7%) 

memiliki perilaku yang salah pada usia pertama kali bayi diberi MPASI.  

 Sebagain kecil responden yaitu 26 responden (25.5%) memiliki perilaku 

yang baik dalam jenis pemberian MPASI pada bayi 0-12 bulan, sebagian kecil 

yaitu 15 responden (14.7%) memiliki perilaku yang cukup dalam jenis pemberian 

MPASI pada bayi 0-12 bulan, dan sebagian besar yaitu 61 responden (59.8%) 

memiliki perilaku yang kurang dalam jenis pemberian MPASI pada bayi 0-12 
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bulan.Sebagain kecil responden yaitu 13 responden (12.7%) memiliki perilaku 

yang baik dalam jumlah pemberian MPASI pada bayi 0-12 bulan , sebagian kecil 

yaitu 19 responden (18.6%) memiliki perilaku yang cukup dalam jumlah 

pemberian MPASI pada bayi 0-12 bulan, dan sebagian besar responden yaitu 70 

responden (68.6%) memiliki perilaku yang kurang dalam jumlah pemberian 

MPASI pada bayi 0-12 bulan. 

6.  Hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan perilaku pemberian 

MPASI pada bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya  

Tabel 5.12 Hubungan dukungan sosial keluarga dengan perilaku pemberian MPASI pada 
bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya, 29 Juli-12 Agustus 2017 

  

Tabel 5.12 diatas menunjukkan bahwa sebagian kecil responden yaitu 16 

responden (15.7%) dengan dukungan sosial keluarga tidak baik dan memiliki 

perilaku yang baik dalam pemberian MPASI. Sebagian kecil yaitu 22 responden 

(21.6%) dengan dukungan sosial keluarga tidak baik memiliki perilaku yang 

cukup dalam pemberian MPASI, dan sebagian kecil reponden yaitu 23 responden 

(22.5%) dengan dukungan sosial yang tidak baik memiliki perilaku yang kurang 

dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan. Sebagian kecil responden 

yaitu 4 responden (3.9%) dengan dukungan sosial keluarga yang baik memiliki 

perilaku yang baik dalam pemberian MPASI. Sebagian kecil yaitu 12 responden 

Dukungan sosial 
keluarga  

Perilaku Pemberian MPASI Total 

 Baik Cukup Kurang 

Tidak baik  16 (15.7) 22 (21.6%) 23 (22.5%) 61 (59.8%) 

Baik 4 (3.9%) 12 (11.8%) 25 (24.5%) 41 (40.2%) 

Total 20(19.9%) 34(33.3%) 48 (47.1%) 102 (100.0%) 

Spearman’s rank correlation coefficient p = 0,026  ; r = 0,221 
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(11.8%) dengan dukungan sosial keluarga yang baik memiliki perilaku cukup 

dalam pemberian MPASI, dan sebagian kecil 25 responden (24.5%) dengan 

dukungan sosial keluarga yang baik memiliki perikaku yang kurang dalam 

pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan. 

Hasil uji statistik Spearman’s rank correlation coefficient atau Spearman’s 

Rho menunjukkan tingkat signifikansi α < 0,05, yaitu p = 0,026 sehingga dengan 

demikian terdapat hubungan antara faktor dukungan sosial keluarga dengan 

perilaku ibu dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-12. Nilai koefisien 

korelasi yang diperoleh adalah 0,221 menunjukkan bahwa faktor dukungan sosial 

keluarga memiliki hubungan yang sangat lemah dan searah dalam perilaku 

pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan.  

7.  Hubungan antara faktor budaya dan gaya hidup dengan perilaku 

pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas Pucang Sewu 

Surabaya  

Tabel 5.13 Hubungan faktor budaya dan gaya  dengan perilaku pemberian MPASI pada 
bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya, 29 Juli-12 Agustus 2017 

 
Tabel 5.13diatas menunjukkan, sebagian kecil responden yaitu 8 responden 

(7.8%) menganut budaya yang salah dan memiliki perilaku yang baik dalam 

pemberian MPASI, sebagian kecil responden sebagian kecil responden yaitu 27 

Faktor budaya dan 
gaya hidup 

Perilaku Pemberian MPASI Total 

 Baik Cukup Kurang 

Menganut  8 (7.8%) 27 (26.5%) 31 (30.4%) 66 (64.7%) 

Tidak menganut 20 (11.8%) 7 (6.9%) 17 (16.7%) 36 (35.3%) 

Total 20 (19.6%) 34 (33.3%) 48 (47.1%) 102 (100.0%) 

Spearman’s rank correlation coefficient p = 0,358  ; r = 0,092 
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responden (26.5%) menganut budaya yang salah dan memiliki perilaku yang 

cukup, hampir setengah responden yaitu 31 responden (30.4%) menganut budaya 

yang salah dan memiliki perilaku yang kurang dalam pemberian MPASI pada 

bayi usia 0-12 bulan. Sebagian kecil responden yaitu 20 responden (11.8%) tidak 

menganut budaya yang salah dan memiliki perilaku yang baik, sebagian kecil 

yaitu 7 responden (6.9%) tidak menganut budaya yang salah dan memiliki 

perilaku yang cukup, dan sebagian kecil responden yaitu 17 responden (16.7%) 

tidak menganut budaya yang salah dan memiliki perilaku yang kurang dalam 

pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan. 

Hasil uji statistik Spearman’s rank correlation coefficient atau Spearman’s 

Rho menunjukkan r=0,092 nilai signifikansi p = 0,358 derajat kemaknaan yang 

digunakan adalah α < 0,05. Sehingga H1 ditolak bahwa tidak terdapat hubungan 

antara faktor nilai budaya dan gaya hidup dengan perilaku ibu dalam pemberian 

MPASI pada bayi usia 0-12 bulan.  

8.  Hubungan antara faktor pendidikan dengan perilaku pemberian MPASI 

pada bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya  

Tabel 5.14 Hubungan faktor pendidikan dengan perilaku pemberian MPASI pada bayi 
usia 0-12 bulan di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya, 29 Juli-12 Agustus 2017 

Faktor Pendidikan Perilaku Pemberian MPASI Total 

 Baik Cukup Kurang 

Pendidikan rendah 15 (14.7%) 15 (14.7%) 27 (26.5%) 15 (55.9%) 

Pendidikan sedang 3 (2.9%) 18 (17.6%) 12 (11.8%) 33 (32.4%) 

Pendidikan tinggi 2 (2.0%) 1 (1.0%) 9 (8.8%) 12 (11.8%) 

Total 20 (19.6%) 34 (33.3%) 48 (47.15) 102 (100.0%) 

Spearman’s rank correlation coefficient p = 0,090  ; r = 0,169 
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Tabel 5.14 diatas menunjukkan sebagian kecil responden yaitu 15 

responden (14.7%) dengan tingkat pendidikan rendah memiliki perilaku yang baik 

dalam pemberian MPASI, sebagian kecil yaitu 15 responden (14.7%) dengan 

tingkat pendidikan rendah memiliki perilaku yang cukup dalam pemberian 

MPASI, dan sebagian kecil yaitu 27 responden (26.5%) dengan pendidikan 

rendah memiliki perilaku yang kurang dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-

12 bulan. Sebagian kecil yaitu 3 responden (2.9%) dengan tingkat pendidikan 

sedang memiliki perilaku yang baik dalam pemberian MPASI, sebagian kecil 

yaitu 18 responden (17.6%) dengan tingkat pendidikan sedang memiliki perilaku 

yang sedang dalam pemberian MPASI, dan sebagian kecil yaitu 12 responden 

(11.8%) memiliki perilaku yang kurang dalam pemberian MPASI pada bayi usia 

0-12 bulan. 

Sebagian kecil responden yaitu 2 responden (2.0%) dengan tingkat 

pendidikan tinggi memiliki perilaku yang baik dalam pemberian MPASI, sebagian 

kecil yaitu 1 responden (1.0%) dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki 

perilaku yang cukup dalam pemberian MPASI, dan sebagian kecil yaitu 9 

responden dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki perilaku yang kurang dalam 

pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan.  

Hasil uji statistik Spearman’s rank correlation coefficient atau Spearman’s 

Rho menunjukkan r=0,169 nilai signifikansi p = 0,090 derajat kemaknaan yang 

digunakan adalah α < 0,05. Sehingga H1 ditolak bahwa tidak terdapat hubungan 

antara faktor pendidikan dengan perilaku ibu dalam pemberian MPASI pada bayi 

usia 0-12 bulan.  
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9.  Hubungan antara faktor teknologi dengan perilaku pemberian MPASI 

pada bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya  

Tabel 5.15 Hubungan faktor teknologi dengan perilaku pemberian MPASI pada bayi usia 
0-12 bulan di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya, 29 Juli-12 Agustus 2017 

 

 Tabel 5.15 menunjukkan bahwa sebagian kecil responden yaitu 15 

responden (14.7%) tidak memanfaatkan teknologi memiliki perilaku yang baik, 

sebagian kecil responden yaitu (24.5%) tidak memanfaatkan teknologi memiliki 

perilaku yang cukup, dan hampir setengah yaitu 41 responden ( 40.2%) tidak 

memanfaatkan teknologi memiliki perilaku yang kurang dalam pemberian MPASI 

pada bayi usia 0-12 bulan. 

 Sebagian kecil responden yaitu 5 responden (4.9%) memanfaatkan 

teknologi dan memiliki perilaku yang baik, sebagian kecil yaitu 9 responden 

(8.8%) memmanfaatkan teknologi, memiliki perilaku yang cukup, dan sebagian 

kecil responden yaitu 7 responden (6.9%) memanfaatkan teknologi dan memiliki 

perilaku yang kurang dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan.  

Hasil uji statistik Spearman’s rank correlation coefficient atau Spearman’s 

Rho menunjukkan r=0,053 nilai signifikansi p = 0,594 derajat kemaknaan yang 

Faktor Pendidikan  Perilaku Pemberian MPASI Total 

Baik Cukup Kurang 

Tidak memanfaatkan 
teknologi 

15 (14.7%) 25 (24.5%) 41 (40.2%) 81 (79.4) 

Memanfaatkan 
teknologi  

5 (4.9%) 9 (8.8%) 7 (6.9%) 21 (20.6%) 

Total 20 (19.65) 34 (33.3%) 48 (47.1%) 102 (100.0) 

Spearman’s rank correlation coefficient p = 0,594  ; r = 0,053 
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digunakan adalah α < 0,05. Sehingga H1 ditolak bahwa tidak terdapat hubungan 

antara faktor teknologi (tidak langsung) dengan perilaku ibu dalam pemberian 

MPASI pada bayi usia 0-12 bulan.  

5.2 Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian pada bulan Agustus 2017 diketahui faktor 

dukungan sosial keluarga, nilai budaya dan gaya hidup, faktor pendidikan 

memiliki hubungan signifikan terhadap perilaku pemberian MPASI pada bayi usia 

0-12 bulan, sedangkan faktor teknologi tidak memiliki hububungan yang 

signifikan terhadap perilaku pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan.  

5.2.1 Hubungan dukungan sosial keluarga dengan perilaku ibu dalam pemberian 

MPASI pada bayi usia 0-12 bulan. 

 Hasil penelitian ini didapatkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara dukungan sosial keluarga dengan perilaku ibu dalam pemberian MPASI 

pada bayi usia 0-12 bulan. Hasil data distirbusi pada penelitian ini didapatkan 

bahwa sebagian besar responden mendapat dukungan keluarga yang tidak baik. 

Peneliti mendapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan 

sosial keluarga dengan perilaku ibu dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 

bulan. Data didapatkan bahwa sebagian kecil responden dengan dukungan sosial 

keluarga yang tidak baik dan perilaku kurang dalam pemberian MPASI, dan 

sebagian kecil responden dengan dukungan sosial keluarga yang baik tetapi 

perilaku dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan masih kurang.  

Faktor dukungan sosial keluarga yang tidak baik pada penelitian ini adalah 

dukungan emosional. Sebagian besar responden mendapatkan dukungan 
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emosional yang tidak baik. Hasil penelitian ini didapatkan  hampir setengah 

responden mendapat dukungan informasi yang baik, dan sebagian besar 

responden mendapat dukungan material yang baik. Tiasna (2015) menjelaskan 

bahwa terdapat hubungan dukungan keluarga dalam pemberian MPASI dengan 

pemberian MPASI dini pada bayi usia 0-6 bulan. Faktor dukungan emosional 

yang tidak baik pada penelitian ini antara lain lingkungan yang tidak menyalahkan 

ibu ketika memberikan makanan instan untuk bayi yang berusia 0-12 bulan, dan 

lingkungan yang tidak menyalahkan ibu ketika memberikan nasi orang dewasa 

pada bayi usia 6-7 bulan. Sebagian kecil responden mendapat dukungan informasi 

dan material yang baik antara lain mertua/ibu responden menyalahkan ketika ibu 

member buah durian untuk bayi yang berusia 0-12 bulan, dan suami responden 

membelikan ibu majalah yang berisi tentang MPASI untuk bayi usia 0-12 bulan.  

 Dukungan sosial keluarga ialah kemampuan keluarga dan masyarakat 

untuk menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan dalam memenuhi kebutuhan 

fisik, mental, dan sosial. Terdapat beberapa dukungan sosial keluarga yang 

diberikan yaitu dukungan emosional (Emotional Support), dukungan 

instrumental/material (Instrumental Support), dukungan informasi (Informasional 

Support). Dukungan emosional meliputi ekspresi, empati, perlindungan, 

perhatian, kepercayaan. Dukungan ini membuat orang merasa nyaman, tentram, 

dan dicintai. Dukungan instrumental adalah dukungan dalam bentuk penyediaan 

sarana yang dapat mempermudah tujuan yang ingin dicapai dalam bentuk materi 

juga berupa jasa pelayanan. Dukungan informasi adalah dukungan yang meliputi 

pemberian nasihat, arahan, dan pertimbangan tentang bagaimana seseorang harus 
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dibuat.Sarafino (2002) mendefinisikan dukungan sosial sebagai kenyamanan, 

perhatian, penghargaan ataupun bantuan yang diterima individu dari orang lain.  

Cobb (1976 dalam Gousmett, 2006) mendefinisikan dukungan sosial 

sebagai informasi dari salah satu atau ketiga dari hal berikut yaiut informasi yang 

mengarah orang untuk percaya bahwa mereka diperhatikan dan dicintai, informasi 

yang mengarah ke orang untuk percaya bahwa mereka berharga dan dihargai, dan 

informasi yang mengarah pada orang untuk percaya bahwa mereka berasal dari 

jaringan komunikasi yang sama dengan kewajiban bersama. Sedangkan menurut 

Pierce (dalam Kail and Cavanaug, 2000) mengartikan bahwa dukungan sosial 

sebagai sumber emosional, informasional atau pendampingan yang diberikan oleh 

orang-orang disekitar individu baik di lingkungan tetangga dan dilingkungan 

masyarakat untuk menghadapi setiap permasalahan dan krisis yang terjadi sehari-

hari dalam kehidupan. Menurut pendapat peneliti bahwa dukungan sosial keluarga 

yang tidak baik akan mempengaruhi perilaku ibu dalam pemberian MPASI dan 

mengakibatkan perilaku yang tidak baik dalam pemberian MPASI pada bayi usia 

0-12 bulan. 

5.2.2 Hubungan nilai budaya dan gaya hidup dengan perilaku ibu dalam 

pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan. 

 Hasil penelitian ini didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara nilai 

budaya dan gaya hidup dengan perilaku ibu dalam pemberian MPASI pada bayi 

usia 0-12 bulan. Hasil data distribusi frekuensi didapatkan bahwa dari 102 

responden sebagai besarmenganut budaya yang salah,dan hampir setengahnya 

tidak menganut budaya yang salah. Hasil distribusi pada penelitian ini didapatkan 
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bahwa sebagian kecil responden menganut budaya yang salah dan memiliki 

perilaku yang baik dalam pemberian MPASI, sebagian kecil responden sebagian 

kecil responden menganut budaya yang salah dan memiliki perilaku yang cukup, 

hampir setengah responden menganut budaya yang salah dan memiliki perilaku 

yang kurang dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan. Sebagian kecil 

responden tidak menganut budaya yang salah dan memiliki perilaku yang baik, 

sebagian kecil tidak menganut budaya yang salah dan memiliki perilaku yang 

cukup, dan sebagian kecil responden tidak menganut budaya yang salah dan 

memiliki perilaku yang kurang dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 

bulan. 

Hal ini bertentangan dengan Jannah (2015) yang mengatakan bahwa ada 

hubungan antara nilai budaya dengan tindakan pemberian MPASI pada bayi usia 

0-6 bulan. Nilai budaya dan gaya hidup yang salah pada penenlitian ini  dapatkan 

bahwa hampir seluruh respondensependapat bahwa nasi kasar akan membuat bayi 

usia 0-12 bulan cepat gemuk dan montok. Nilai budaya dan gaya hidup yang 

benar pada penenlitian ini adalah responden hampir seluruhnya tidak memberi 

nasi tim dicampur pisang pada bayi usia 3-4 bulan dan hampir seluruh responden 

tidak membenarkankan pemberian makanan tambahan pada bayi berusia < 6 

bulan.  

Teori transcultural nursing Leininger (2002) menjelaskan bahwa budaya 

merupakan pandangan hidup dari seorang individu atau kelompok dengan 

mengacu pada nilai-nilai, keyakinan, norma, pola, dan praktik yang dipelajari, 

dibagikan, dan diwariskan antar generasi. Menurut Leininger (2002) budaya 

adalah norma atau tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari, dan dibagi 
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serta memberikan petunjuk berfikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Dari 66 

responden yang menganut budaya yang salah, 57 responden berasal dari keluarga 

inti. Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki 

hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang 

yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan 

kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahitan, adopsi dan lain 

sebagainya. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala 

keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu atap dalam 

keadaan saling ketergantungan. Keluarga inti ialah terdiri atas ayah, ibu, dan anak. 

Setiap anggota keluarga memiliki peranan masing-masing. Ayah sebagai suami 

dari istri dan ayah dari anak-anaknya, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, 

pelindung dan pemberi rasa aman sebagai kepala keluarga. Ibu sebagai istri dan 

ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga, 

sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya. 

 Menurut Spector (2000) dalam Kozier (2010) budaya merupakan sifat non 

fisik seperti nilai, keyakinan, sikap dan kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok 

masyarakat dan wariskan ke generasi berikutnya. Menurut pendapat peniliti 

bahwa semakain menganut budaya yang salah, maka perilaku dalam pemberian 

MPASI pada bayi usia 0-12 bulan akan semakin kurang, dan orang tua dan 

lingkungan juga mempunyai peranan untuk mendukung ibu agar tidak menganut 

budaya yang salah, karena biasanya yang mengajarkan nilai budaya dan gaya 

hidup kepada anak adalah orang tua. 
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5.2.3 Hubungan pendidikan dengan perilaku ibu dalam pemberian MPASI pada 

bayi usia 0-12 bulan. 

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa dari 102 rsesponden, sebagian besar 

memiliki  pendidikan rendah, hampir setengah respondendengan tingkat 

pendidikan sedang dan sebagian kecil respondenmemiliki pendidikan tinggi. 

Penelitian ini didapatkan bahwa ada tidak ada hubungan antara pendidikan dengan 

perilaku ibu dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan. Data distribusi 

didapatkan bahwa sebagian kecil yaitu 15 responden (14.7%) dengan tingkat 

pendidikan rendah memiliki perilaku yang baik dalam pemberian MPASI, 

sebagian kecil yaitu 15 responden (14.7%) dengan tingkat pendidikan rendah 

memiliki perilaku yang cukup dalam pemberian MPASI, dan sebagian kecil yaitu 

27 responden (26.5%) dengan pendidikan rendah memiliki perilaku yang kurang 

dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan.  

Sebagian kecil yaitu 3 responden (2.9%) dengan tingkat pendidikan 

sedang memiliki perilaku yang baik dalam pemberian MPASI, sebagian kecil 

yaitu 18 responden (17.6%) dengan tingkat pendidikan sedang memiliki perilaku 

yang sedang dalam pemberian MPASI, dan sebagian kecil yaitu 12 responden 

(11.8%) memiliki perilaku yang kurang dalam pemberian MPASI pada bayi usia 

0-12 bulan. Sebagian kecil responden yaitu 2 responden (2.0%) dengan tingkat 

pendidikan tinggi memiliki perilaku yang baik dalam pemberian MPASI, sebagian 

kecil yaitu 1 responden (1.0%) dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki 

perilaku yang cukup dalam pemberian MPASI, dan sebagian kecil yaitu 9 

responden dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki perilaku yang kurang dalam 

pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan. 
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Menurut Kharismawati (2014) pengetahuan merupakan domain yang 

penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Jannah (2015) ibu dengan tingkat 

pendidikan yang rendah cenderung akan lebih kuat mempertahankan tradisi dan 

budaya yang berhubungan dengan makanan sehingga sulit menerima informasi 

baru dalam hal pemberian makan yang tepat pada bayi. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Syaltut (2015) ibu dengan pendidikan baik, tetap memberikan 

MPASI secara dini. Ibu dengan tingkat pendidikan rendah, kegagalan pemberian 

ASI eksklusif dikarenakan adanya pemberian makanan lumat pisang, nasi yang 

dilumatkan. Sedangkan pada ibu dengan tingkat pendidikan yang tinggi, 

kegagalan pemberian ASI adalah karena pemberian susu formula sebagai 

pengganti ASI ketika ibu bekerja.Menurut Teori transcultural nursing oleh 

Leininger (2002), semakin tinggi pendidikan klien maka keyakinan klien biasanya 

didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang rasional dan individu tersebut dapat belajar 

beradaptasi terhadap budaya yang sesuai dengan kondisi kesehatannya.Pendidikan 

formal ibu mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu dimana pendidikan yang 

rendah maka pengetahuan yang diperoleh akan kurang dan sebaliknya dengan 

pendidikan yang tinggi pengetahuan yang diperoleh akan baik. Menurut pendapat 

peneliti dari hasil penelitian ini adalah ibu dengan pendidikan tinggi tidak 

menutup kemungkinan untuk berperilaku kurang baik dalam pemberian MPASI 

pada bayi usia 0-12 bulan. 

5.2.4 Hubungan faktor teknologi dengan perilaku ibu dalam pemberian MPASI 

pada bayi usia 0-12 bulan. 

 Hasil penelitian ini dapatkan bahwa sebagian besar responden tidak 

memanfaatkan teknologi, dan sebagian kecil responden memanfaatkan teknologi. 
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Pada penelitian ini didapatkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 

faktor teknologi dengan perilaku ibu dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-

12 bulan. 

Sebagian kecil responden tidak memanfaatkan teknologi memiliki perilaku 

yang baik, sebagian kecil responden tidak memanfaatkan teknologi memiliki 

perilaku yang cukup, dan hampir setengah responden tidak memanfaatkan 

teknologi memiliki perilaku yang kurang dalam pemberian MPASI pada bayi usia 

0-12 bulan. Sebagian kecil responden yaitu memanfaatkan teknologi dan memiliki 

perilaku yang baik, sebagian kecil memanfaatkan teknologi, memiliki perilaku 

yang cukup, dan sebagian kecil responden memanfaatkan teknologi dan memiliki 

perilaku yang kurang dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan. Jannah 

(2015) mengatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara teknologi 

dengan tindakan ibu dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-6 bulan. 

Penelitian ini didapatkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor 

teknologi dengan perilaku ibu dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 

bulan. penggunaan teknologi yang kurang dalam penelitian ini yaitu penggunaan 

media cetak/elektronik yang kurang dalam akses informasi terkait kesehatan 

terutama tentang pemberian MPASI yang baik dan benar. Menurut pendapat 

peniliti sebagian besar responden tidak memanfaatkan teknologi dikarenakan 

beberapa faktor, antara lain responden tidak mencari tahu tentang pemberian 

MPASI yang baik dan benar melalui internet. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

1. Faktor dukungan sosial keluarga berhubungan dengan perilaku pemberian 

MPASI pada bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya. 

Semakin dukungan sosial keluarga tidak baik maka akan semakin kurang 

baik pula perilaku ibu dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan. 

2. Faktor budaya dan gaya hidup tidak mempengaruhi perilaku ibu dalam 

pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas Pucang Sewu 

Kota Surabaya. 

3. Faktor pendidikan tidak mempengaruhi perilaku ibu dalam pemberian 

MPASI pada bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya. 

4. Tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor teknologi dengan 

perilaku pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas 

Pucang Sewu Kota Surabaya. 

6.2 Saran 

1. Bagi responden 

Bagi responden diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

acuan untuk perilaku yang baik dan benar dalam pemberian MPASI pada 

bayi usia 0-12 bulan. 

2. Bagi tenaga kesehatan 

Bagi tenaga kesehatan disarankan lebih intensif memberikan informasi 

kepada ibu mengenaipemberian MPASI yang tepat, khususunya jumlah 

dan jenis pemberian MPASI pada anak usia 0-12  yang baik dan benar.
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3. Bagi Puskesmas  

Perlu dilakukan pelatihan terhadap kader-kader Posyandu terkait perilaku 

pemberian MPASI yang tepat dan benar, agar nantinya dapat 

mendampingi ibu-ibu  lebih insentif  

4. Peneliti selanjutnya 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tindakan keperawatan 

dengan pendekatan transcultural nursing untuk menindaklanjuti hasil 

penelitian ini. 
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Lampiran 6 

Penjelasan Penelitian 

 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Marita Selvia 

NIM  : 131311133060 

Adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya yang akan melakukan penelitian tentang 

“Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Ibu dalam Pemberian 

MPASI pada Bayi Usia 0-12 Berdasarkan Teori Transcultural Nursing di 

Puskesma Pucang Sewu Kota Surabaya”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berhubungan 

dengan perilaku ibu dalam pemberian MPASI pada bayi usia 0-12 bulan 

berdasarkan teori Transcultural Nursing. Adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai informasi tambahan untuk menambah wawasan, meningkatkan 

pengetahuan, kesadaran perilaku ibu dalam memberikan makanan pendamping air 

susu ibu yang tepat, oleh karena itu mohon diisi dengan sebenar-benarnya. 

Pengisian kuesoner ini membutuhkan waktu 15 menit pada masing-maisng 

kuesioner. Kuisioner pertama berisi tentang data demografi yang dapat diisi 

dengan cara dilingkari, kuesioner kedua berisi tentang kuesioner faktor dukungan 

sosial berupa pertanyaan tertutup yaitu dengan memilih jawaban yang tersedia 

dengan memberikan tanda centang(√)pada jawaban yang telah disediakan,  
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kuesioner ketiga berisi tentang kuesioner faktor nilai budaya & gaya hidup berupa 

pertanyaan tertutup dengan memilih jawaban yang tersedia dengan memberikan 

centang (√), kuesioner keempat adalah kuesioner tentang kuesioner faktor 

teknologi yang berupa pertanyaan tertutup dengan memilih jawaban yang tersedia 

dengan memberikan tanda centang (√), kuesioner kelima berisi kuesioner tentang 

kuesioner perilaku ibu berupa kuesioner terbuka dengan mengisi jawaban dengan 

memberikan tanda centang (√). 

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka dengan ini saya 

mohon kesediaan Ibu/Saudara menjadi responden. Semua informasi dan identitas 

responden akan dirahasiakan dan hanya untuk kepentingan penelitian. Apabila 

dalam penelitian ini Ibu/Saudara merasa tidak nyaman dengan kegiatan yang akan 

dilakukan, maka Ibu/Saudara dapat mengundurkan diri. Responden yang 

membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi peniliti melalui 

nomor 085733336553 

Hormat Saya  

 

(Marita Selvia)
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Lampiran 7 

 

INFORMED CONSENT 

(PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN) 

 

Setelah mendapatkan penjelasan yang telah saya mengerti dan pahami dengan 

baik, maka saya: 

Nama  : 

Alamat  : 

Bahwa saya mengatakan setuju dengan sukarela ikut sebagai subyek dalam 

penelitian yang berjudul: 

Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Ibu dalam Pemberian 

MPASI pada Bayi Usia 0-12 Bulan Berdasarkan Teori Transcultural Nursing 

di Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya. 

 Demikian persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran. 

Surabaya,...............................2017 

Yang memberi                                                    Yang membuat persetujuan              

penjelasan  penjelasan 

 

(Marita Selvia)                 (.................................) 

Saksi, 
 
 
 

(................................) 
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Lampiran 8 
 

KUESIONER PENELITIAN 
ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU IBU 

DALAM PEMBERIAN MPASI PADA BAYI USIA 0-12 BULAN 
BERDASARKAN TEORI TRANSKULTURAL NURSING DI 

PUSKESMAS PUCANG SEWU SURABAYA 
 

No. Responden : 

Tanggal pengisian : 

Petunjuk pengisian jawaban 

1. Pilihlah jawaban yang menurut Anda sesuai dengan melingkari salah satu 

jawaban yang telah disediakan. 

2. Silahkan bertanya pada peneliti apabila ada pertanyaan yang kurang jelas. 

 

1. Nama responden  : 

2. Umur bayi  :   bulan 

3. Umur ibu  : 

a.  < 20 tahun 

b.  20-35 tahun 

c.  > 35 tahun 

4. Pendidikan terakhir : 

a.  Tidak tamat sekolah atau tidak tamat SD 

b.  SD 

c.  SLTP 

d.  SLTA 

e.  Perguruan tinggi 

5. Pekerjaan responden : 
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a.  Tidak bekerja (Ibu rumah tangga) 

b. Swasta 

c.  Wiraswasta  

d.  Pegawai negeri/TNI/POLRI 

e.  Lain-lain  

6. Penghasilan per bulan : 

a.  ≤ Rp.3.296.000 

b.  > Rp.3.296.000 

7. Jumlah anak 

a. 1 

b. 2 

c. > 2 

8. Suku  

a. Jawa 

b. Madura 

c. Lain-lain 

9. Bentuk keluarga : 

a.  Keluarga Inti (ayah, ibu, dan anak) 

b.  Keluarga Besar 
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Lampiran 9 
LEMBAR KUISIONER PERILAKU IBU DALAM PEMBERIAN 

MAKANAN PENDAMPINGASI PADA BAYI USIA 0-12 BULAN 

Jawablahpertanyaan di bawahinisesuaidengankondisiibuyang sebenarnya dengan 

cara mencentang (√) 

Parameter usia 

1. Pada usia berapa ibu memberikan makanan pendamping ASI atau 

memberi kecuali makanan/ minuman kecuali ASI pertama kali ? 

o Sebelum usia 6 bulan 

o Setelah usia 6 bulan (bulan ke....) 

(jika ibu menjawab setelah usia 6 bulan maka lanjut ke pertanyaan 

selanjutnya ) 

Parameter jenis variasi pemberian MPASI  

2. Apa saja yang ibu berikan kepada bayi anda ketika berusia 6-7 bulan? 

o Bubur kasar  

o Ikan laut  

o Bubur susu cair- 

o Minuman Instan 

3. Makanan apa saja yang ibu berikan kepada bayi ketika berusia 6-7 bulan? 

o Pisang / pepaya yang dilumatkan - 

o Nasi  

o Nugget 

o Bakso olahan sendiri 
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4. Apa saja yang ibu berikan kepada bayi anda ketika berusia 8-9 bulan ? 

o Nasi tim- 

o Nugget 

o Bakso instan 

o Sosis siap santap 

5. Buah-buahan apa saja yang ibu berikan kepada bayi anda ketika berusia 6-

9 bulan ? 

o Pisang- 

o Pepaya- 

o Durian  

o Pir - 

6. Makanan berprotein hewani apa yang ibu berikan pada bayi anda ?  

o Daging ayam - 

o Daging sapi (tanpa lemak)- 

o Sosis siap santap 

o Bakso Olahan  

7. Apa saja yang tidak boleh ibu berikan pada bayi anda ketika berusia 6-12 

bulan ? 

o Sayur dengan tekstur kasar  

o Sayur dengan tektsur lembut- 

o Buah yang mengandung gas, asam, beraroma menyengat 

o Buah yang tidak mengandung gas, asam, dan tidak menyengat- 
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Parameter jumlah 

8. Berapa kali dalam sehari ibu memberikan MPASI untuk bayi usia 6-7 

bulan ? 

o 1-2 sendok makan, 1 kali sehari- 

o 1-3 sendok makan, 2 kali sehari  

o 1-4 sendok makan, 3 kali sehari 

o Lainnya, tuliskan... 

9. Berapa kali dalam sehari ibu memberikan MPASI untuk bayi usia 8 bulan? 

o Bubur susu 1 kali, sari buah 1 kali, nasi tim 1 kali- 

o Bubur kasar 1 kali, sayuran 1 kali, nasi biasa 1 kali 

o Bubur susu 2 kali, sari buah 2 kali, nasi tim 2 kali 

o Lainnya, tuliskan... 

10. Berapa kali dalam sehari ibu memberikan MPASI untuk bayi usia 10-11  

bulan ? 

o Bubur susu 2 kali sehari, sari buah 1 kali, nasi tim saring1 kali, 

telur 1 kali- 

o Bubur susu 3 kali sehari, sari buah 2 kali, nasi tim saring 2 kali, 

telur 2 kali 

o Bubur susu 4 kali sehari, sari buah 3 kali, nasi tim saring 3 kali, 

telur 3 kali 

o Lainnya, tuliskan.... 

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG ... MARITA SELVIA



100 
 

 
 

Lampiran 10 

KUESIONER NILAI BUDAYA DAN GAYAHIDUP 
No  Pertanyaan  Ya  Tidak 
1. Kepercayaan di sini menganggap bahwa bayi usia 3-4  

bulan sudah boleh diberi nasi tim yang dicampur dengan 
pisang. Apakah ibu percaya dan melakukan hal itu ? 

  

2. Menurut ibu apakah tindakan pemberian makanan 
tambahan sebelum bayi usia <6 bulan dapat dibenarkan ? 

  

 

 

 

 
  

No  Pertanyaan  Ya  Tidak 
3. Menurut ibu bila bayi usia 0-12 bulan mendapat nasi kasar 

akan membuat bayi cepat gemuk dan montok. Apakah ibu 
sependapat dengan itu ? 

  

4. Sependapat bahwa memberi minuman serbuk instan pada 
bayi usia 0-12 bulan diperbolehkan 

  

5. Bahkan terkadang ada juga anggapan pada masyarakat 
sekitar yaitu dengan memberi bayi usia 0-12 bulan dengan 
produk olahan instan (nugget, sosis) dianggap mengikuti 
jaman. Apakah ibu sependapat dengan itu ? 

  

6. Kepercayaan disini menganggap bahwa bayi usia 0-12 
bulan boleh diberi buah yang mengandung gas, asam. 
Apakah ibu sependapat dengan itu ? 
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Lampiran 11 
KUESIONER FAKTORTEKNOLOGI (TEKNOLOGI TIDAK 

LANGSUNG) 

 
 

  

No Pernyataan  Ya  Tidak

1. Saya mengkases media sosial seperti facebook, twitter, 
bbm, line, dsb untuk mengetahui informasi tentang 
pemberian makanan pendamping ASI  

  

2. Sayamudahmencaritahuinformasimengenaipemberianma
kananpendamping ASI dari media elektronik (televisi, 
radio, hp, dsb) 

  

3. Saya menggunakan buku/majalah untuk mengetahui 
informasi mengenaimakananpendampingASI 

  

4. Sayamelihatcarapemberianmakananpendamping ASI 
yang benar di media elektronik (televisi, radio,  hp, dsb) 

  

5. Sayamencari tahutentangpemberianmakananpendamping 
ASI yang baik dan benar melalui internet 
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Lampiran 12 

LEMBAR KUESIONER DUKUNGANSOSIAL KELUARGA 
Berilahtandasilang (x) ataucheklist (√) padakotak di sampingkananpernyataan di 

bawahinidenganbenarmenurutjawabananda. 
No Pernyataan Sering 

sekali 
Sering Jarang Tidakp

ernah 

1. Lingkungan saya menyalahkan ketika saya 
memberikanmakananinstan untuk bayi usia 
0-12bulan  

    

2. Tetangga dan kerabat  menyalahkan tindakan 
saya ketika memberikan bayi usia 6-7bulan 
nasi untuk orang dewasa. 

    

3. Masyarakat menilai saya mahir dalam 
merawat bayi saya yang berusia 0-12 bulan.  

    

4. Tidak ada pujian dari tetangga untuk saya  
selama saya merawat bayi saya yang ber usia 
0-12 bulan 

    

5. Mertua/ibusaya memuji saya selama  saya 
merawat bayi saya yang berusia 0-12 bulan 

    

6. Mertua/ibu  menyalahkan  saya ketika saya 
memberikan  sosis instan pada bayi saya 
yang berusia 0-12 bulan.  

    

7. Mertua/ibu menyalahkan saya ketika saya 
memberikan  minuman serbuk dengan 
pemanis buatan untuk bayi saya yang berusia 
0-12 bulan. 

    

8. Mertua/ibu saya menyalahkan  saya ketika 
saya memberikan  buah durian untuk bayi 
saya yang berusia 0-12 bulan  

    

9. Mertua/ibusayamemberi info kepada saya 
makanan yang baik dan benar untuk bayi usia 
0-12 bulan 

    

10. Petugas kesehatan (dokter/bidan/perawat) 
memberikakan informasi minuman apa saja 
untuk bayi yang berusia 0-12 bulan 

    

11.  Petugas kesehatan (dokter/bidan/perawat) 
memberikakan informasi makanan apa saja 
untuk bayi yang berusia 0-12 bulan 

    

12. Masyarakat dan tetangga memberitahu  jenis 
makanan pendamping ASI untuk bayi usia 0-
12 bulan 

    

13. . Suami saya membantu  mencarikan buku 
tentang makanan untuk bayi usia 0-12 bulan 
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14.  Suami saya membelikan saya majalah yang 
berisi tentang makanan pendamping ASI 
untuk bayi usia 0-12 bulan  

    

15..  Mertua/ibu saya membelikan bubur susu cair 
untuk bayi saya yang berusia 6-7 bulan 

    

16.  Mertua/ ibu saya membelikan saya buku 
tentang makanan selain ASI untuk bayi 
berusia 0-12 bulan .  

    

17.   Tetangga memberikan  saya majalah tentang 
makanan pendamping ASI yang baik dan 
benar untuk bayi usia 0-12 bulan 
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Lampiran 13 

Distribusi frekunesi data responden  

dukungan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidakbaik 61 59.8 59.8 59.8 

baik 41 40.2 40.2 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
 

budaya 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

menganut 66 64.7 64.7 64.7 

tidak 36 35.3 35.3 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
 

pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

rendah 57 55.9 55.9 55.9 

sedang 33 32.4 32.4 88.2 

tinggi 12 11.8 11.8 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
 

teknologi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tdkmemanfaatkan 81 79.4 79.4 79.4 

memanfaatkan 21 20.6 20.6 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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perilakumpasi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

baik 20 19.6 19.6 19.6 

cukup 34 33.3 33.3 52.9 

kurang 48 47.1 47.1 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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Lampiran 14 

Hasil Uji Statistik 

Spearman’s Rho 

Correlations 
 katdukungan katperilaku 

Spearman's rho 

Katdukungan 

Correlation Coefficient 1,000 ,221* 

Sig. (2-tailed) . ,026 

N 102 102 

Katperilaku 

Correlation Coefficient ,221* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,026 . 

N 102 102 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 katnilaibudaya Katperilaku 

Spearman's rho 

Katnilaibudaya 

Correlation Coefficient 1,000 -,092

Sig. (2-tailed) . ,358

N 102 102

Katperilaku 

Correlation Coefficient -,092 1,000

Sig. (2-tailed) ,358 .

N 102 102

 
 
 

Correlations 

 Perilaku Pendidikan 

Spearman's rho 

Perilaku 

Correlation Coefficient 1,000 -,169 

Sig. (2-tailed) . ,090 

N 102 102 

Pendidikan 

Correlation Coefficient -,169 1,000 

Sig. (2-tailed) ,090 . 

N 102 102 
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Correlations 

 Perilaku Teknologi 

Spearman's rho 

Perilaku 

Correlation Coefficient 1,000 ,053 

Sig. (2-tailed) . ,594 

N 102 102 

Teknologi 

Correlation Coefficient ,053 1,000 

Sig. (2-tailed) ,594 . 

N 102 102 
 

 

 

dukungan * perilakuCrosstabulation 

 perilaku Total 

baik cukup kurang 

dukungan 

tidakbaik 

Count 16 22 23 61

% within dukungan 26.2% 36.1% 37.7% 100.0%

% within perilaku 80.0% 64.7% 47.9% 59.8%

% of Total 15.7% 21.6% 22.5% 59.8%

baik 

Count 4 12 25 41

% within dukungan 9.8% 29.3% 61.0% 100.0%

% within perilaku 20.0% 35.3% 52.1% 40.2%

% of Total 3.9% 11.8% 24.5% 40.2%

Total 

Count 20 34 48 102

% within dukungan 19.6% 33.3% 47.1% 100.0%

% within perilaku 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% of Total 19.6% 33.3% 47.1% 100.0%

 

budaya * perilaku Crosstabulation 

 Perilaku Total 

baik cukup kurang 

budaya 

menganut 

Count 8 27 31 66

% within budaya 12.1% 40.9% 47.0% 100.0%

% within perilaku 40.0% 79.4% 64.6% 64.7%

% of Total 7.8% 26.5% 30.4% 64.7%

tidak 

Count 12 7 17 36

% within budaya 33.3% 19.4% 47.2% 100.0%

% within perilaku 60.0% 20.6% 35.4% 35.3%

% of Total 11.8% 6.9% 16.7% 35.3%
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Total 

Count 20 34 48 102

% within budaya 19.6% 33.3% 47.1% 100.0%

% within perilaku 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% of Total 19.6% 33.3% 47.1% 100.0%

 

 

 

pendidikan * perilakuCrosstabulation 

 Perilaku Total 

baik Cukup kurang 

pendidikan 

rendah 

Count 15 15 27 57

% within pendidikan 26.3% 26.3% 47.4% 100.0%

% within perilaku 75.0% 44.1% 56.3% 55.9%

% of Total 14.7% 14.7% 26.5% 55.9%

sedang 

Count 3 18 12 33

% within pendidikan 9.1% 54.5% 36.4% 100.0%

% within perilaku 15.0% 52.9% 25.0% 32.4%

% of Total 2.9% 17.6% 11.8% 32.4%

tinggi 

Count 2 1 9 12

% within pendidikan 16.7% 8.3% 75.0% 100.0%

% within perilaku 10.0% 2.9% 18.8% 11.8%

% of Total 2.0% 1.0% 8.8% 11.8%

Total 

Count 20 34 48 102

% within pendidikan 19.6% 33.3% 47.1% 100.0%

% within perilaku 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% of Total 19.6% 33.3% 47.1% 100.0%

teknologi * perilakuCrosstabulation 

 perilaku Total 

baik cukup kurang 

Teknologi 

tdkmemanfaatkan 

Count 15 25 41 81

% within teknologi 18.5% 30.9% 50.6% 100.0%

% within perilaku 75.0% 73.5% 85.4% 79.4%

% of Total 14.7% 24.5% 40.2% 79.4%

memanfaatkan 

Count 5 9 7 21

% within teknologi 23.8% 42.9% 33.3% 100.0%

% within perilaku 25.0% 26.5% 14.6% 20.6%

% of Total 4.9% 8.8% 6.9% 20.6%
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Total 

Count 20 34 48 102

% within teknologi 19.6% 33.3% 47.1% 100.0%

% within perilaku 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% of Total 19.6% 33.3% 47.1% 100.0%
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Lampiran 15 
Lembar Lampiran Uji Validitas Reabilitas  
Dukungan sosial Keluarga  
 

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 total 

p1 

Pearson Correlation 1 .371 .967** .495 .589 .454 .383 .447 .480 .895** -.047 .756* .294 .501 .713* .524 .701* .697* 

Sig. (2-tailed)  .291 .000 .146 .073 .188 .275 .195 .160 .000 .897 .011 .409 .140 .021 .120 .024 .025 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

p2 

Pearson Correlation .371 1 .283 .704* .822** .550 .791** .271 .784** .345 .345 .509 .801** .212 .768** .197 .611 .750* 

Sig. (2-tailed) .291  .429 .023 .003 .099 .006 .449 .007 .329 .329 .133 .005 .557 .010 .586 .061 .013 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

p3 

Pearson Correlation .967** .283 1 .497 .494 .525 .421 .584 .506 .899** .035 .788** .207 .552 .667* .641* .656* .706* 

Sig. (2-tailed) .000 .429  .144 .146 .119 .225 .077 .135 .000 .924 .007 .567 .098 .035 .046 .040 .022 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

p4 

Pearson Correlation .495 .704* .497 1 .793** .763* .782** .671* .867** .553 .678* .495 .778** .690* .830** .745* .782** .942** 

Sig. (2-tailed) .146 .023 .144  .006 .010 .007 .034 .001 .097 .031 .146 .008 .027 .003 .013 .007 .000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

p5 

Pearson Correlation .589 .822** .494 .793** 1 .443 .807** .228 .623 .623 .217 .589 .927** .216 .970** .301 .807** .817** 

Sig. (2-tailed) .073 .003 .146 .006  .200 .005 .526 .054 .054 .548 .073 .000 .549 .000 .398 .005 .004 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

p6 

Pearson Correlation .454 .550 .525 .763* .443 1 .647* .849** .881** .451 .717* .591 .353 .729* .548 .787** .467 .826** 

Sig. (2-tailed) .188 .099 .119 .010 .200  .043 .002 .001 .190 .020 .072 .316 .017 .101 .007 .173 .003 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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p7 

Pearson Correlation .383 .791** .421 .782** .807** .647* 1 .519 .772** .492 .492 .701* .769** .218 .848** .456 .583 .833** 

Sig. (2-tailed) .275 .006 .225 .007 .005 .043  .124 .009 .148 .148 .024 .009 .545 .002 .185 .077 .003 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

p8 

Pearson Correlation .447 .271 .584 .671* .228 .849** .519 1 .777** .415 .735* .613 .096 .822** .396 .948** .303 .725* 

Sig. (2-tailed) .195 .449 .077 .034 .526 .002 .124  .008 .232 .015 .060 .793 .004 .257 .000 .395 .018 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

p9 

Pearson Correlation .480 .784** .506 .867** .623 .881** .772** .777** 1 .499 .737* .603 .562 .695* .687* .705* .611 .914** 

Sig. (2-tailed) .160 .007 .135 .001 .054 .001 .009 .008  .142 .015 .065 .091 .026 .028 .023 .060 .000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

p10 

Pearson Correlation .895** .345 .899** .553 .623 .451 .492 .415 .499 1 .091 .659* .420 .443 .751* .506 .800** .721* 

Sig. (2-tailed) .000 .329 .000 .097 .054 .190 .148 .232 .142  .803 .038 .227 .200 .012 .136 .005 .019 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

p11 

Pearson Correlation -.047 .345 .035 .678* .217 .717* .492 .735* .737* .091 1 .188 .296 .645* .250 .674* .185 .570 

Sig. (2-tailed) .897 .329 .924 .031 .548 .020 .148 .015 .015 .803  .602 .406 .044 .485 .033 .610 .085 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

p12 

Pearson Correlation .756* .509 .788** .495 .589 .591 .701* .613 .603 .659* .188 1 .294 .292 .713* .524 .383 .724* 

Sig. (2-tailed) .011 .133 .007 .146 .073 .072 .024 .060 .065 .038 .602  .409 .413 .021 .120 .275 .018 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

p13 

Pearson Correlation .294 .801** .207 .778** .927** .353 .769** .096 .562 .420 .296 .294 1 .131 .850** .183 .769** .700* 

Sig. (2-tailed) .409 .005 .567 .008 .000 .316 .009 .793 .091 .227 .406 .409  .718 .002 .612 .009 .024 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

p14 

Pearson Correlation .501 .212 .552 .690* .216 .729* .218 .822** .695* .443 .645* .292 .131 1 .333 .896** .491 .666* 

Sig. (2-tailed) .140 .557 .098 .027 .549 .017 .545 .004 .026 .200 .044 .413 .718  .347 .000 .150 .035 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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p15 

Pearson Correlation .713* .768** .667* .830** .970** .548 .848** .396 .687* .751* .250 .713* .850** .333 1 .464 .848** .896** 

Sig. (2-tailed) .021 .010 .035 .003 .000 .101 .002 .257 .028 .012 .485 .021 .002 .347  .176 .002 .000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

p16 

Pearson Correlation .524 .197 .641* .745* .301 .787** .456 .948** .705* .506 .674* .524 .183 .896** .464 1 .456 .748* 

Sig. (2-tailed) .120 .586 .046 .013 .398 .007 .185 .000 .023 .136 .033 .120 .612 .000 .176  .185 .013 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

p17 

Pearson Correlation .701* .611 .656* .782** .807** .467 .583 .303 .611 .800** .185 .383 .769** .491 .848** .456 1 .799** 

Sig. (2-tailed) .024 .061 .040 .007 .005 .173 .077 .395 .060 .005 .610 .275 .009 .150 .002 .185  .006 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

total 

Pearson Correlation .697* .750* .706* .942** .817** .826** .833** .725* .914** .721* .570 .724* .700* .666* .896** .748* .799** 1 

Sig. (2-tailed) .025 .013 .022 .000 .004 .003 .003 .018 .000 .019 .085 .018 .024 .035 .000 .013 .006  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Reabilitas  

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 10 100.0

Excludeda 0 .0

Total 10 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.766 18 
Validitas rabilitas perilaku  

 
Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 VAR000

11 

p1 

Pearson Correlation 1 .600 .655* .816** .408 .816** .200 .816** .000 .816** .879**

Sig. (2-tailed)  .067 .040 .004 .242 .004 .580 .004 1.000 .004 .001

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

p2 

Pearson Correlation .600 1 .655* .408 .816** .408 -.200 .408 .408 .816** .762*

Sig. (2-tailed) .067  .040 .242 .004 .242 .580 .242 .242 .004 .010

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

p3 

Pearson Correlation .655* .655* 1 .802** .535 .356 .218 .535 .356 .802** .844**

Sig. (2-tailed) .040 .040  .005 .111 .312 .545 .111 .312 .005 .002

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

p4 

Pearson Correlation .816** .408 .802** 1 .250 .583 .408 .667* .167 .583 .814**

Sig. (2-tailed) .004 .242 .005  .486 .077 .242 .035 .645 .077 .004

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

p5 Pearson Correlation .408 .816** .535 .250 1 .250 .000 .167 .667* .667* .682*
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Sig. (2-tailed) .242 .004 .111 .486  .486 1.000 .645 .035 .035 .030

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

p6 

Pearson Correlation .816** .408 .356 .583 .250 1 .408 .667* -.250 .583 .694*

Sig. (2-tailed) .004 .242 .312 .077 .486  .242 .035 .486 .077 .026

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

p7 

Pearson Correlation .200 -.200 .218 .408 .000 .408 1 .408 .000 .000 .352

Sig. (2-tailed) .580 .580 .545 .242 1.000 .242  .242 1.000 1.000 .319

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

p8 

Pearson Correlation .816** .408 .535 .667* .167 .667* .408 1 -.167 .667* .742*

Sig. (2-tailed) .004 .242 .111 .035 .645 .035 .242  .645 .035 .014

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

p9 

Pearson Correlation .000 .408 .356 .167 .667* -.250 .000 -.167 1 .167 .335

Sig. (2-tailed) 1.000 .242 .312 .645 .035 .486 1.000 .645  .645 .344

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

p10 

Pearson Correlation .816** .816** .802** .583 .667* .583 .000 .667* .167 1 .874**

Sig. (2-tailed) .004 .004 .005 .077 .035 .077 1.000 .035 .645  .001

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

VAR

0001

1 

Pearson Correlation .879** .762* .844** .814** .682* .694* .352 .742* .335 .874** 1

Sig. (2-tailed) .001 .010 .002 .004 .030 .026 .319 .014 .344 .001  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 10 100.0

Excludeda 0 .0

Total 10 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.768 11 

 
 

 

 

115 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG ... MARITA SELVIA


	1. COVER
	2. HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR
	3. LEMBAR PERNYATAAN
	4. HALAMAN PERNYATAAN
	5. LEMBAR PERSETUJUAN
	6. LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI
	7. MOTTO
	8. UCAPAN TERIMA KASIH
	9. ABSTRACT
	10. ABSTRAK
	11. DAFTAR ISI
	12. DAFTAR GAMBAR
	13. DAFTAR TABEL
	14. DAFTAR LAMPIRAN
	15. DAFTAR LAMBANG, SINGKATAN, DAN ISTILAH
	16. BAB  1
	17. BAB  2
	18. BAB  3
	19. BAB  4
	20. BAB  5
	21. BAB  6
	22. DAFTAR PUSTAKA
	23. LAMPIRAN 1
	24. LAMPIRAN 2
	25. LAMPIRAN 3
	26. LAMPIRAN 4
	27. LAMPIRAN 5
	28. LAMPIRAN 6
	29. LAMPIRAN 7
	30. LAMPIRAN 8
	31. LAMPIRAN 9
	32. LAMPIRAN 10
	33. LAMPIRAN 11
	34. LAMPIRAN 12
	35. LAMPIRAN 13
	36. LAMPIRAN 14
	37. LAMPIRAN 15

