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7. LAMPIRAN 

a. Analisa SPSS 

Lampiran 1. Uji Validitas Data 

 

Lampiran 2. Uji Reliabilitas 
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Lampiran 3. Uji Frkuensi Usia 

 

 

Lampiran 4. Uji Crosstab 

P21*Pengetahuan 

 

P21*Persepsi 

 

P22*Pengetahuan 

 

P22*Persepsi 

 



30 

 

 

P23*Pengetahuan 

 

P23*Persepsi 
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b. Kuesioner 

Kuesioner Konsumsi Sayur bagi Ibu Menyusui atau Pernah Menyusui 

Saya, Friska Viviani Marpaung NIM 16.I1.0192 adalah mahasiswa yang sedang menempuh 

studi S1 di Program Studi Teknologi Pangan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Saya bermaksud untuk melakukan studi penggunaan daun torbangun oleh ibu-ibu yang 

sedang ataupun sudah pernah menyusui. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui 

pengetahuan, persepsi dan praktik konsumsi daun torbangun selama menyusui.  

Daun torbangun (Coleus amboinicus   L.) adalah salah satu tanaman etnobotani yang dikenal 

di daerah Sumatera Utara. Ilustrasi tanaman torbangun dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini 

 

Sumber : https://berkahberdikari.com/wp-content/uploads/2020/01/daun-torbangun-6.jpg 

Semua informasi yang kami peroleh akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk 

kepentingan studi. Kuesioner ini memerlukan waktu pengisian sekitar 5-10 menit. Semua 

jawaban disesuaikan dengan pendapat dan kondisi pribadi Anda, tidak ada jawaban yang 

benar dan salah. 

Terima kasih atas partisipasi Anda yang telah memberikan jawaban yang jujur dan 

terpercaya.  

Informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui email dan no Wa kepada  

Friska Viviani Marpaung 

email : friskaviviani13@gmail.com 

Wa : 08213573103 

 

 

https://berkahberdikari.com/wp-content/uploads/2020/01/daun-torbangun-6.jpg
mailto:friskaviviani13@gmail.com
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Pernyataan persetujuan responden 

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya menyetujui penjelasan di atas 

 Ya 

 Tidak 

Saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitiaan ini secara sukarela. Saya 

memperkenankan peneliti menggunakan data-data yang saya berikan sesuai dengan 

kepentingan dan tujuan penelitian. Apabila ada sesuatu yang tidak berkenan, saya dapat 

menolak berpartisipasi dan mundur dari penelitian ini. Dengan ini saya menyatakan 

persetujuan saya.  

 Ya 

 Tidak 

Pada saat ini saya sedang atau pernah menyusui 

 Ya 

 Tidak 

Usia 

 21-25 tahun 

 26-30 tahun 

 31-35 tahun 

 36-40 tahun 

1. Daun torbangun sudah dikenal oleh masyarakat luas  

 YA 

 TIDAK 

 TIDAK TAHU 

2. Mengkonsumsi daun torbangun dapat memperlancar ASI  

 YA 

 TIDAK 

 TIDAK TAHU 

3. Ada efek samping ketika mengkonsumsi daun torbangun 

 YA 

 TIDAK 

 TIDAK TAHU 

4. Usia seorang ibu dapat mempengaruhi kelancaran ASInya pada saat mengkonsumsi 

daun torbangun 

 YA 

 TIDAK 

 TIDAK TAHU 

5. Mengkonsumsi daun torbangun sebaiknya dilakukan pada saat mengandung, sebelum 

melahirkan 

 YA 

 TIDAK 

 TIDAK TAHU 

6. Mengkonsumsi daun torbangun sebaiknya dilakukan pada saat setelah melahirkan 

 YA 
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 TIDAK 

 TIDAK TAHU 

7. Mengkonsumsi daun torbangun sebaiknya dilakukan setiap hari 

 YA 

 TIDAK 

 TIDAK TAHU 

8. Mengkonsumsi daun torbangun sebaiknya dilakukan selama 1 bulan pertama periode 

menyusui 

 YA 

 TIDAK 

 TIDAK TAHU 

9. Mengkonsumsi daun torbangun sebaiknya dilakukan sepanjang waktu selama periode 

menyusui 

 YA 

 TIDAK 

 TIDAK TAHU 

10. Semakin sering mengkonsumsi daun torbangun akan semakin memperlancar ASI 

 YA 

 TIDAK 

 TIDAK TAHU 

11. Daun torbangun memiliki khasiat lain bagi kesehatan 

 YA 

 TIDAK 

 TIDAK TAHU 

12. Daun torbangun memiliki efek samping bagi kesehatan 

 YA 

 TIDAK 

 TIDAK TAHU 

13. Daun torbangun mudah didapatkan 

 Sangat setuju 

 Setuju 

 Tidak setuju 

 Sangat tidak setuju  

14. Daun torbangun bisa didapatkan di pasar atau supermarket atau dengan menanam sendiri 

 Sangat setuju 

 Setuju 

 Tidak setuju 

 Sangat tidak setuju 

15. Menanam tanaman torbangun sendiri mempermudah untuk mendapatkan daun 

torbangun yang berkualitas 

 Sangat setuju 

 Setuju 

 Tidak setuju 
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 Sangat tidak setuju 

16. Cara mengolah daun torbangun mudah  

 sangat setuju 

 setuju 

 tidak setuju 

 sangat tidak setuju 

17. Daun torbangun hanya dikonsumsi untuk memperlancar ASI 

 sangat setuju 

 setuju 

 tidak setuju 

 sangat tidak setuju 

18. Saya mengkonsumsi daun torbangun hanya untuk memperlancar ASI  

 sangat setuju 

 setuju 

 tidak setuju  

 sangat tidak setuju 

19. Daun torbangun tidak perlu dikonsumsi apabila produksi ASI sudah lancar 

 sangat setuju 

 setuju 

 tidak setuju 

 sangat tidak setuju 

20. Daun torbangun hanya dikonsumsi untuk ibu - ibu yang baru melahirkan 

 sangat setuju 

 setuju 

 tidak setuju 

 sangat tidak setuju 

21. Saya mengkonsumsi daun torbangun sebelum melahirkan  

 YA 

 TIDAK 

22. Saya lebih sering mengkonsumsi daun torbangun ketika hamil agar ketika masa 

menyusui, produksi ASI lancar 

 YA 

 TIDAK 

23. Saya menyarankan orang lain (keluarga, teman, dll) untuk mengkonsumsi daun 

torbangun untuk meperlancar ASI 

 YA 

 TIDAK 

24. Bahan sayuran yang saya konsumsi selama periode menyusui :  

 Saya tidak konsumsi sayuran 

 Tidak tahu  

 Daun katuk 

 Daun kelor 

 Daun ketela 

 Daun torbangun 
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