
 
 

 
 

Lampiran 1 

 

SURAT PERSETUJUAN RESPONDEN 

(Informed concent) 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : 

Umur : 

Setelah mendapat keterangan secukupnya dari peneliti serta mengetahui manfaat 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Menggunakan 

Media Booklet Terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang 

Pencegahan Perdarahan Postpartum di PMB Wilayah Kota Bandar 

Lampung Tahun 2021”, saya menyatakan (bersedia / tidak bersedia)* untuk 

diikutsertakan dalam penelitian ini. 

 

Bandar Lampung,  Februari 2021 

              Responden 

 

 

(   ) 

*Coret yang tidak perlu 

 



 
 

 
 

Lampiran 2 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada Yth : 

Ibu 

Di 

Tempat 

Dengan Hormat,  

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi DIV 

Kebidanan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang : 

Nama : Dymas Putri Pratiwi 

NIM : 1715301009 

Akan mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendidikan Kesehatan 

Menggunakan Media Booklet Terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang 

Pencegahan Perdarahan Postpartum di PMB Wilayah Kota Bandar Lampung 

Tahun 2021” 

Sehubungan dengan hal ini tersebut, saya mohon kesediaan Ibu untuk menjadi 

responden pada penelitian yang akan saya lakukan. Keuntungan bagi ibu adalah 

ibu akan mendapatkan booklet yang berisikan tentang materi pencegahan 

perdarahan post partum yang bisa ibu pelajar dan tidak memiliki efek samping 

apapun. Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela dan kami akan menjamin 

kerahasiaan informasi apapun mengenai saudara dan hasilnya akan dipergunakan 

untuk penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang 

kebidanan. 

Apabila ibu tidak keberatan menjadi responden, saya mohon kesediaannya untuk 

menandatangani lembar persetujuan menjadi responden. 

Atas perhatian dan kerja sama saudara, saya mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya. 

Bandar Lampung, Februari 2021 

           Hormat Saya 

 

             Dymas Putri Pratiwi 



 
 

 
 

Lampiran 3 

 

DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN  

 

Karakteristik 

1. Nama   : 

2. Umur   : tahun 

3. Usia Kehamilan : minggu 

4. Pendidikan Terakhir :      Perguruan Tinggi       SD 

       SMA/SMK       Tidak Sekolah 

       SLTP/SMP 

5. Pekerjaan  :      IRT       Wiraswasta 

       Tani        Lain-lain,…… 

       PNS/Polri 

6. Anak ke  :     

 

 

 

 

Catatan: 

Lembar catatan ini diisi oleh peneliti saat melakukan wawancara 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 4 

 

KUESIONER PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG 

PENCEGAHAN PERDARAHAN POST PARTUM 

Petunjuk :  Berilah tanda () pada salah satu kolom benar atau salah 

yang anda anggap benar. 

 

No Pertanyaan Benar Salah 

1. Perdarahan setelah persalinan adalah hilangnya 

darah secara berlebihan setelah bayi lahir 

  

2. Perdarahan setelah persalinan adalah hilangnya 

darah secara berlebihan sebelum bayi lahir 

  

3. Perdarahan setelah persalinan dini adalah 

hilangnya darah secara berlebihan dalam 24 jam 

pertama setelah bayi lahir 

  

4. Perdarahan setelah persalinan dini adalah 

hilangnya darah secara berlebihan dalam 24 jam 

pertama sebelum bayi lahir 

  

5. Kelemahan otot rahim merupakan penyebab 

perdarahan setelah persalinan 

  

6. Robekan jalan lahir bayi merupakan penyebab 

perdarahan setelah persalinan 

  

7. Gangguan pelepasan tali pusat merupakan 

penyebab perdarahan setelah persalinan 

  

8. Darah sulit membeku merupakan penyebab 

perdarahan setelah persalinan 

  

9. Perdarahan setelah persalinan dapat 

menyebabkan kurang darah 

  

10.  Perdarahan setelah persalinan dapat 

menyebabkan penurunan kesadaran 

  

11. Perdarahan setelah persalinan dapat   



 
 

 
 

menyebabkan Kematian 

12. Persalinan berulang memiliki resiko terjadinya 

perdarahan setelah persalinan 

  

13. Ibu hamil yang mengalami proses persalinan 

yang lama memiliki resiko terjadinya perdarahan 

setelah persalinan 

  

14. Adanya riwayat persalinan dengan operasi 

memiliki risiko terjadinya perdarahan setelah 

persalinan 

  

15. Ibu hamil dengan bayi besar memiliki resiko 

terjadinya perdarahan setelah persalinan 

  

16. Ibu hamil dengan bayi kembar memiliki resiko 

terjadinya perdarahan setelah persalinan 

  

17.  Jumlah air ketuban yang berlebih memiliki risiko 

terjadinya perdarahan setelah persalinan 

  

18.  Pemeriksaan rutin selama kehamilan dapat 

mencegah perdarahan setelah persalinan 

  

19. Pemeriksaan kehamilan minimal 1x pada 3 bulan 

pertama 

  

20. Pemeriksaan kehamilan minimal 1x pada 3 bulan 

kedua 

  

21. Pemeriksaan kehamilan minimal 2x pada 3 bulan 

terakhir 

  

22. Kenaikan berat badan ibu yang sesuai 

rekomendasi mencegah terjadinya perdarahan 

setelah persalinan 

  

23. Mengkonsumsi sayuran hijau, biji-bijian dan 

kacang-kacangan selama kehamilan mencegah 

terjadinya perdarahan setelah persalinan 

  

24. Mengkonsumsi suplemen penambah darah 

selama kehamilan mencegah perdarahan setelah 

persalinan 

  



 
 

 
 

Lampiran 5 

 

Penentuan Skor 

1. Perdarahan setelah persalinan adalah hilangnya darah secara berlebihan 

setelah bayi lahir 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

2. Perdarahan setelah persalinan adalah hilangnya darah secara berlebihan 

sebelum bayi lahir 

a. Benar (skor 0) 

b. Salah (skor 1) 

3. Perdarahan setelah persalinan dini adalah hilangnya darah secara 

berlebihan dalam 24 jam pertama setelah bayi lahir 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

4. Perdarahan setelah persalinan dini adalah hilangnya darah secara 

berlebihan dalam 24 jam pertama sebelum bayi lahir 

a. Benar (skor 0) 

b. Salah (skor 1) 

5. Kelemahan otot rahim merupakan penyebab perdarahan setelah persalinan 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

6. Robekan jalan lahir bayi merupakan penyebab perdarahan setelah 

persalinan 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

7. Gangguan pelepasan tali pusat merupakan penyebab perdarahan setelah 

persalinan 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

8. Darah sulit membeku merupakan penyebab perdarahan setelah persalinan 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

9. Perdarahan setelah persalinan dapat menyebabkan kurang darah 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

10. Perdarahan setelah persalinan dapat menyebabkan penurunan kesadaran 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

 



 
 

 
 

11. Perdarahan setelah persalinan dapat menyebabkan kematian 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

12. Persalinan berulang memiliki resiko terjadinya perdarahan setelah 

persalinan 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

13. Ibu hamil yang mengalami proses persalinan yang lama memiliki resiko  

terjadinya perdarahan setelah persalinan 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

14. Adanya riwayat persalinan dengan operasi memiliki risiko terjadinya 

perdarahan setelah persalinan 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

15. Ibu hamil dengan bayi besar memiliki resiko terjadinya perdarahan setelah 

persalinan 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

16. Ibu hamil dengan bayi kembar memiliki resiko terjadinya perdarahan 

setelah persalinan 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

17. Jumlah air ketuban yang berlebih memiliki risiko terjadinya perdarahan 

setelah persalinan 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

18. Pemeriksaan rutin selama kehamilan dapat mencegah perdarahan setelah 

persalinan 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

19. Pemeriksaan kehamilan minimal 1x pada 3 bulan pertama 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

20. Pemeriksaan kehamilan minimal 1x pada 3 bulan kedua 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

21. Pemeriksaan kehamilan minimal 2x pada 3 bulan terakhir 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

 



 
 

 
 

22. Kenaikan berat badan ibu yang sesuai rekomendasi mencegah terjadinya 

perdarahan 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

23. Mengkonsumsi sayuran hijau, biji-bijian dan kacang-kacangan selama 

kehamilan mencegah terjadinya perdarahan setelah persalinan 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 

24. Mengkonsumsi suplemen penambah darah selama kehamilan mencegah 

perdarahan setelah persalinan 

a. Benar (skor 1) 

b. Salah (skor 0) 
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