
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Dengan hormat, 

 Dengan ini saya yang bernama : Miftahul Ilma mahasiswa Program Studi 

S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, 

akan melakukan penelitian dengan judul : “Perbedaan Perilaku Pengasuhan 

Keluarga Inti dengan Keluarga Besar pada Balita Kurang Energi  Protein (KEP) di 

Wilayah Semampir”. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk  Menganalisa Perbedaan Perilaku 

Pengasuhan pada Keluarga Inti dengan Keluarga Besar pada Anak dengan Kurang 

Energi Protein di Wilayah Semampir. Untuk keperluan diatas saya memohon 

kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini dengan 

mengisi lembar kuesioner yang saya siapkan. Saya berharap untuk menjawab 

pertanyaan dengan sejujur-jujurnya sesuai apa yang anda ketahui. Saya menjamin 

kerahasiaan identitas dan pendapat anda sekalian. 

 Sebagai bukti kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini, saya 

memohon kesediaan untuk mendatangani lembar persetujuan menjadi responden 

yang telah saya lampirkan. 

 Partisipasi anda dalam penelitian ini sangat saya hargai dan sebelumnya 

saya mengucapkan banyak terima kasih. 

 

 

Surabaya, April 2011 

Hormat saya, 

 

 
 

Miftahul Ilma 
Nim 07600058 

 

 

 



LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

 

 Nama   : 

Alamat : 

 No. Responden : 

 

Menyatakan kesediaan untuk turut berpartisipasi sebagai responden 

penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan judul ” 

Perbedaan Perilaku Pengasuhan Keluarga Inti dengan Keluarga Besar pada Balita 

Kurang Energi  Protein (KEP) di wilayah Semampir Surabaya”. 

Tanda tangan saya dibawah ini menunjukkan bahwa saya telah diberi 

informasi yang sejelas - jelasnya dan saya menyatakan bersedia untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini. 

 

 

  Surabaya, .................... 

 Peneliti  Responden  

 

 

 ( Miftahul Ilma )  (...................................) 
 Nim. 07600058 No. Responden :  

 

 

 

 

 

 



LEMBAR KUESIONER 

PERBEDAAN PERILAKU PENGASUHAN KELUARGA INTI DENGAN 

KELUARGA BESAR PADA BALITA DENGAN KURANG ENERGI 

PROTEIN (KEP) DI WILAYAH SEMAMPIR 

 

Hari/tanggal ………………………. 

 

A. Petunjuk  

1. Mohon kuesioner ini dijawab dengan jujur dan apa adanya. Kerahasiaan akan 

dijaga sebaik-baiknya. 

2. Mohon diisi pada kolom yang tersedia dengan memberi tanda centang ( √ ) pada 

pilihan yang sesuai dengan pilihan saudara/( i ). 

3. Teliti ulang jawaban saudara/( i ). 

B. Data Umum 

No. Responden : 

Nama      : 

Umur     : tahun  

Alamat      : 

     RT : RW: 

     Kelurahan : 

Jenis keluarga                  : 

Pengasuh                                                  : 

Jenis kelamin     :  L / P 

Pendidikan     :  

a. Tidak sekolah    d. SMA 

b. SD     e. PT 

c. SMP    

 

 



Pekerjaan    :  

a. Swasta   d. Ibu Rumah Tangga  

b. Pedagang   

 

A. DATA KHUSUS  

Petunjuk pengisian : 

- Jawablah pertanyaan dengan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya ! 

- Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap paling benar ! 

- Baca kembali setelah anda menjawab semua pertanyaan agar tidak ada 

pertanyaan yang terlewatkan  

 

No Pernyataan 
Jawaban 

Skor Tidak 
pernah 

Kadang-
kadang 

Selalu 

1. 

 

 

 

 

2.  

 

 

3. 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

Apakah ibu melakukan stimulasi 

pada anak seperti pijat bayi sesuai 

dengan metode/cara pijat bayi (mulai 

dari pijat kaki, perut bayi, dada, 

lengan , muka, dan punggung bayi) 

Apakah ibu memberikan pijat bayi 

setiap anak yang nafsu makan 

menurun 

Apakah ibu melakukan pijat bayi 

setiap hari pada anak 

Apakah ibu melatih anak untuk 

memegang alat2 makan seperti 

sendok, garpu dan gelas 

Apakah ibu sudah 

membiarkan/membiasakan anak 

makan sendiri tanpa bantuan 

    



6. 

 

 

7.  

 

8. 

 

9. 

 

 

10.  

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

 

 

Apakah ibu selalu menuruti 

permintaan & kemauan anak jika 

anak tidak mau makan 

Apakah ibu memberi pujian jika 

anak menghabiskan makan 

Apakah ibu memperhatikan disaat 

anak sakit 

Apakah ibu memperhatikan bahan 

makanan yang akan dikonsumsi anak 

setiap hari 

Apakah ibu mendampingi saat anak 

makan 

Apakah ibu memberikan lingkungan 

bersih pada saat anak makan 

Apakah ibu selalu ada saat anak 

membutuhkan jika sakit 

Apakah ibu rutin membawa anak ke 

posyandu untuk imunisasi 

Apakah ibu selalu membawa 

imunisasi anak ibu sampai lengkap 

(BCG, polio, 

 campak,DPT&hepatitis)  

Apakah ibu memberikan ASI 

Eksklusif pada anak 

Apakah  ibu memberi ASI pada anak 

minimal 3x dalam sehari 

Apakah ibu membiasakan waktu 

makan yang teratur pada anak anda 

Apakah ibu selalu mencuci tangan, 

sebelum memberikan makan pada 

anak 

 



19. 

 

20. 

 

21. 

 

 

22. 

 

 

23. 

 

24. 

 

 

 

25. 

 

 

 

Apakah ibu selalu memandikan anak 

min 2x dalam sehari 

Apakah ibu memandikan anak 

menggunakan sabun mandi 

Apakah ibu mengganti baju anak min 

2x dalam sehari setelah mandi pagi 

& sore / kalau baju kotor 

Apakah ibu selalu membawa anak ke 

puskesmas / pelayanan kesehatan 

jika sakit 

Apakah ibu rutin menimbangkan 

anak setiap bulan ke posyandu 

Jika anak sakit demam, apakah ibu 

mengompres untuk menurunkan 

demam sebelum di bawa ke 

puskesmas/pelayanan kesehatan 

Apakah pusat layanan kesehatan 

hanya  digunakan jika balita ibu 

mengalami gangguan kesehatan 

(sakit) 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
Program Studi : Keperawatan S1 dan – D3 Keperawatan –  

D3 Analis Kesehatan - D3 Kebidanan 

Kampus Terpadu : Jl. Sutorejo No. 59 Telp. (031) 3811966 Surabaya 60113 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Dengan hormat, 

 

 Dengan ini saya yang bernama : Miftahul Ilma mahasiswa Program Studi 

S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, 

akan melakukan penelitian dengan judul : “Perbedaan Perilaku Pengasuhan 

Keluarga Inti dengan Keluarga Besar pada Balita Kurang Energi  Protein (KEP) di 

wilayah Semampir Surabaya”. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisa Perbedaan Perilaku 

Pengasuhan pada Keluarga Inti dengan Keluarga Besar pada Anak dengan Kurang 

Energi Protein di wilayah Semampir Surabaya. Untuk keperluan diatas saya 

memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini 

dengan mengisi lembar kuesioner yang saya siapkan. Saya berharap untuk 

menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya sesuai apa yang anda ketahui. Saya 

menjamin kerahasiaan identitas dan pendapat anda sekalian. 

 Sebagai bukti kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini, saya 

memohon kesediaan untuk mendatangani lembar persetujuan menjadi responden 

yang telah saya lampirkan. 

 Partisipasi anda dalam penelitian ini sangat saya hargai dan sebelumnya 

saya mengucapkan banyak terima kasih. 

 
Surabaya, Juli 2011 

Hormat saya, 

 

 

Miftahul Ilma 
           Nim 07600058 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
Program Studi : Keperawatan S1 dan – D3 Keperawatan –  

D3 Analis Kesehatan - D3 Kebidanan 

Kampus Terpadu : Jl. Sutorejo No. 59 Telp. (031) 3811966 Surabaya 60113 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

 Nama   : 

Alamat : 

 No. Responden : 

 

 Menyatakan kesediaan untuk turut berpartisipasi sebagai responden 

penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan judul ” 

Perbedaan Perilaku Pengasuhan Keluarga Inti dengan Keluarga Besar pada Balita 

Kurang Energi  Protein (KEP) di wilayah Semampir”. 

 Tanda tangan saya dibawah ini menunjukkan bahwa saya telah diberi 

informasi yang sejelas - jelasnya dan saya menyatakan bersedia untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini. 

 

 

                                                                                            Surabaya , .................... 

 

 

Peneliti                       Responden  

 

 

     (Miftahul Ilma)                        (...................................) 

     Nim. 07600058                  No. Responden :  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
Program Studi : Keperawatan S1 dan – D3 Keperawatan –  

D3 Analis Kesehatan - D3 Kebidanan 

Kampus Terpadu : Jl. Sutorejo No. 59 Telp. (031) 3811966 Surabaya 60113 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Dengan hormat, 

 

 Dengan ini saya yang bernama : Miftahul Ilma mahasiswa Program Studi 

S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, 

akan melakukan penelitian dengan judul : “Perbedaan Perilaku Pengasuhan 

Keluarga Inti dengan Keluarga Besar pada Balita Kurang Energi  Protein (KEP) di 

wilayah Semampir Surabaya”. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisa Perbedaan Perilaku 

Pengasuhan pada Keluarga Inti dengan Keluarga Besar pada Anak dengan Kurang 

Energi Protein di wilayah Semampir Surabaya. Untuk keperluan diatas saya 

memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini 

dengan mengisi lembar kuesioner yang saya siapkan. Saya berharap untuk 

menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya sesuai apa yang anda ketahui. Saya 

menjamin kerahasiaan identitas dan pendapat anda sekalian. 

 Sebagai bukti kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini, saya 

memohon kesediaan untuk mendatangani lembar persetujuan menjadi responden 

yang telah saya lampirkan. 

 Partisipasi anda dalam penelitian ini sangat saya hargai dan sebelumnya 

saya mengucapkan banyak terima kasih. 

 
Surabaya, Juli 2011 

Hormat saya, 

 

 

Miftahul Ilma 
           Nim 07600058 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
Program Studi : Keperawatan S1 dan – D3 Keperawatan –  

D3 Analis Kesehatan - D3 Kebidanan 

Kampus Terpadu : Jl. Sutorejo No. 59 Telp. (031) 3811966 Surabaya 60113 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

 Nama   : 

Alamat : 

 No. Responden : 

 

 Menyatakan kesediaan untuk turut berpartisipasi sebagai responden 

penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan judul ” 

Perbedaan Perilaku Pengasuhan Keluarga Inti dengan Keluarga Besar pada Balita 

Kurang Energi  Protein (KEP) di wilayah Semampir Surabaya”. 

 Tanda tangan saya dibawah ini menunjukkan bahwa saya telah diberi 

informasi yang sejelas - jelasnya dan saya menyatakan bersedia untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini. 

 

 

                                                                                            Surabaya , .................... 

 

 

Peneliti                       Responden  

 

 

     (Miftahul Ilma)                        (...................................) 
     Nim. 07600058                  No. Responden :  
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