
Lampiran 1: Ijin validitas dan reliabilitas 

 

 



 



Lampiran 2: Surat Ijin Penelitian 

 



 



 



 





Lampiran 3 : Surat keterangan selesai penelitian 

 



Lembar Permohonan Menjadi Responden 

 

Kepada Yth. 

Ibu Responden 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Pinki Nurharjanti 

NIM  : J210150033 

Adalah mahasiswa Universitas Muhammadyah Surakarta yang sedang melakukan 

penelitian dengan judul: “PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN 

TENTANG KEHAMILAN RISIKO TINGGI DENGAN METODE INDEX 

CARD MATCH TERHADAP PENGETAHUAN IBU HAMIL DI DESA 

GONILAN”. Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi 

responden, kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga dan hanya 

dipergunakan untuk kepentingan penelitian 

 Apabila ibu bersedia untuk menjadi responden maka saya mohon 

kesediaannya untuk menandatangani lemar persetujuan dan mengisi kuesioner yang 

saya sediakan dengan sejujurnya dan apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak 

manapun sesuai petunjuk yang saya buat. 

 Atas perhatian, kerjasama dan kesediaannya ibu menjadi responden saya 

ucapkan terima kasih. 

 

Hormat saya, 

 

 

(Pinki Nurharjanti) 



Lembar Persetujuan Menjadi Responden 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : 

Umur  : 

Setelah mendapatkan penjelasan yang diberikan oleh penliti, serta mengetahui 

manfaat dan resiko penelitian yang berjudul “PENGARUH PENDIDIKAN 

KESEHATAN TENTANG KEHAMILAN RISIKO TINGGI DENGAN 

METODE INDEX CARD MATCH TERHADAP PENGETAHUAN IBU 

HAMIL DI DESA GONILAN”, dengan ini menyatakan bersedia ikut terlibat 

sebagai responden, dengan catatan bila sewaktu-waktu merasa dirugikan dalam 

bentuk apapun berhak membatalkan persetujuan ini. Saya percaya apa yang saya 

informasikan dijamin kerahasiaanya. 

 

Sukoharjo, Januari 2019 

Responden  

 

 

(   ) 

 

 

 

 



KUESIONER 

PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG KEHAMILAN 

RISIKO TINGGI DENGAN METODE INDEX CARD MATCH TERHADAP 

PENGETAHUAN IBU HAMIL DI DESA GONILAN KARTASURA 

 

Petunjuk umum pengisian 

1. Isilah identitas ibu secara lengkap 

2. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban benar jika anda anggap benar dan 

pada kolom jawaban salah jika anda anggap salah. 

3. Dilarang bertanya terhadap teman didekat anda 

4. Dijawab dengan sejujurnya dan penuh hati nurani 

5. Hanya diperbolehkan mengisi satu jawaban dalam setiap pertanyaan 

A. Identitas responden 

1. Nama ibu : 

2. Umur  : 

3. Pekerjaan  

 Ibu rumah tangga 

 Swasta 

 PNS 

4. Pendidikan terakhir 

 SD 

 SLTP 

 SLTA 

 Diploma/Sarjana 

 

 

 

 

 



B. Kuesioner pengetahuan kehamilan risiko tinggi 

Berilah tanda (√) pada kolom jawaban benar jika anda anggap benar dan pada 

kolom jawaban salah jika anda anggap salah ! 

No. Pernyataan Pilihan 

Benar Salah 

1. Kehamilan terbagi menjadi 4 trimester   

2. Berat badan ibu hamil tidak boleh mengalami kenaikan lebih dari batas 

normal yaitu 10-12 kg  

  

3. Muntah yang terus menerus tanpa ada asupan makanan yang masuk 

ketubuh merupakan hal yang wajar bagi ibu hamil 

  

4. Risiko tinggi kehamilan adalah suatu kehamilan dimana jiwa dan 

kesehatan ibu atau bayi dapat terancam  

  

5. Deteksi dini yang dilakukan saat kehamilan merupakan upaya untuk 

mencegah kehamilan risiko tinggi  

  

6. Anemia pada ibu hamil disebabkan salah satunya karena kekurangan zat 

besi 

  

7. Ibu yang menderita kurang darah (Anemia) dapat melahirkan bayi 

premature 

  

8. Mengurangi makanan yang mengandung garam dapat membantu 

mengontrol tekanan darah pada ibu hamil dengan hipertensi 

  

9. Diabetes pada kehamilan dapat diatasi dengan diet dan mengontrol gula 

darah secara tepat 

  

10 Perdarahan dari jalan lahir saat hamil, dalam jumlah yang sedikit tidak 

berbahaya bagi ibu dan janin dikandungannya 

  

11. Ibu yang mempunyai riwayat keguguran 3 kali atau lebih berturut-turut 

pada kehamilan yang lalu termasuk faktor resiko tinggi kehamilan 

  

12. Bengkak pada kaki, tangan dan wajah tidak termasuk tanda bahaya 

kehamilan 

  

13. Sangat penting untuk melakukan antenatal care bagi setiap ibu hamil   



14. Kehamilan risiko tinggi tidak membahayakan ibu dan janin   

15. Kunjungan ibu hamil adalah kontak langsung antara ibu hamil dengan 

tenaga kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan 

  

16. Ibu melakukan pemeriksaan kehamilan hanya bila ada keluhan   

17. Jiwa ibu dan bayi dapat terancam baik sesudah maupun sebelum 

persalinan  

  

18. Sering lelah dan lemah, kulit terlihat sangat pucat, jantung berdebar-debar, 

sesak nafas, pusing atau seperti ingin pingsan merupakan gejala anemia 

ibu hamil 

  

19. Sumber zat besi dapat diperoleh melalui daging merah, unggas, ikan, 

sereal, kacang-kacangan, dan sayuran 

  

20. Tekanan darah 140/90 mmHg termasuk kategori tekanan darah normal    

21. Ibu hamil dapat mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung 

gula tinggi dalam frekuensi sering 

  

22. Penambahan berat badan yang berlebih dapat mengakibatkan ukuran janin 

bertambah dan akan berdampak pada sulitnya proses persalinan secara 

normal 

  

23. Ibu dengan letak janin sungsang atau lintang tidak menimbulkan kesulitan 

dalam persalinan 

  

24. Bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR), keguguran, persalinan 

tidak lancar atau macet, perdarahan sebelum dan sesudah persalinan, janin 

mati dalam kandungan, ibu hamil atau bersalin meninggal dunia, 

keracunan kehamilan atau kejang-kejang merupakan dampak kehamilan 

risiko tinggi 

  

25.  Hidup dengan cara yang sehat (hindari rokok, alkohol, dan sebagainya) 

serta makan makanan yang bergizi sesuai kebutuhan selama kehamilan 

sangat diperlukan. 

  

26. Kehamilan resiko tinggi tidak dapat dicegah meskipun dengan 

penatalaksanaan seperti deteksi dini, pengawasan, perawatan dan 

pengobatan. 

  

 



INSTRUMEN EVALUASI 

A. Lembar pengamatan (diisi peneliti) 

Nama responden : 

Nomor      : 

No. Aspek yang diamati Kriteria 

  Baik  Cukup  Kurang  

1. Kemampuan mendengarkan     

2. Keaktifan bertanya    

3. Ketepatan menjawab 

pertanyaan 

   

4. Kemampuan menanggapi 

pendapat orang lain 

   

5. Kemampuan menghargai orang 

lain 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUESIONER PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN BOOKLET 

 

Petunjuk Umum Pengisian 

1. Isilah identitas secara lengkap 

2. Berilah tanda ( √ ) pada kolom: 

 “SS” jika menurut anda media pembelajaran sesuai pernyataan 

“Sangat Setuju” 

 “S” jika menurut anda media pembelajaran sesuai perrnyataan 

“Setuju” 

 “KS” jika menurut anda media pembelajaran sesuai pernyataan 

“Kurang Setuju” 

 “TS” jika menurut anda media pembelajaran sesuai pernyataan 

“Tidak Setuju” 

 “STS” jika menurut anda media pembelajaran sesuai pernyataan 

“Sangat Tidak Setuju” 

3. Dijawab dengan sejujurnya dan penuh hati nurani 

4. Hanya diperbolehkan mengisi satu jawaban dalam setiap pertanyaan 

A. Identitas 

1. Nama  : 

2. Umur  : 

3. Pekerjaan  : 

 

B. Kuesioner  

No. Pernyataan SS S KS TS STS 

1. Tulisan dalam booklet meliputi 

warna, ukuran dan jenis teks jelas 

terbaca 

     

2. Perpaduan antara warna teks 

dengan background dalam booklet 

selaras 

     



3. Materi Kehamilan Resiko tinggi 

sesuai dengan kebutuhan saya 

     

4. Kualitas gambar secara umum 

baik 

     

5. Kalimat yang digu akan mudah 

dipahami 

     

 

C. Masukan dan Koreksi 

 

 

       Sukoharjo,   Januari 2019 

         Penguji Validitas Media 

 

 

         (__________________) 

 

 

 

 



KUESIONER PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN POWER POINT 

 

Petunjuk Umum Pengisian 

1. Isilah identitas secara lengkap 

2. Berilah tanda ( √ ) pada kolom: 

 “SS” jika menurut anda media pembelajaran sesuai pernyataan 

“Sangat Setuju” 

 “S” jika menurut anda media pembelajaran sesuai perrnyataan 

“Setuju” 

 “KS” jika menurut anda media pembelajaran sesuai pernyataan 

“Kurang Setuju” 

 “TS” jika menurut anda media pembelajaran sesuai pernyataan 

“Tidak Setuju” 

 “STS” jika menurut anda media pembelajaran sesuai pernyataan 

“Sangat Tidak Setuju” 

3. Dijawab dengan sejujurnya dan penuh hati nurani 

4. Hanya diperbolehkan mengisi satu jawaban dalam setiap pertanyaan 

A. Identitas 

1. Nama  : 

2. Umur  : 

3. Pekerjaan : 

 

B. Kuesioner  

No. Pernyataan SS S KS TS STS 

1. Tulisan dalam slide meliputi 

warna, ukuran dan jenis teks jelas 

terbaca 

     

2. Perpaduan antara warna teks 

dengan background dalam slide 

selaras 

     



3. Kualitas gambar dan teks dalam 

slide meliputi warna dan desain 

secara umum baik 

     

4. Kalimat yang digunakan meliputi 

penggunaan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar supaya 

mudah dipahami 

     

5. Gambar pada slide dapat dilihat 

dari bentuk, warna, ukuran dan 

keadaan sebenarnya 

     

6. Informasi yang disampaikan benar 

dan sesuai dengan materi 

     

7. Media pembelajaran mencakup 

bahan untuk ibu hamil dengan 

persiapan masa nifas 

     

8. Materi yang disampaikan sesuai 

dengan kebutuhan ibu hamil 

dengan persiapan masa nifas 

     

 

C. Masukan dan Koreksi 

 

       Sukoharjo,   Januari 2019 

         Penguji Validitas Media 

 

 

         (__________________) 

 



 



 



 



 



 











 



SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP) 

Pokok bahasan : Kehamilan resiko tinggi 

Sub pokok bahsan : Pengertian kehamilan resiko tinggi, Tanda bahaya pada 

kehamilan, Komplikasi yang terjadi pada kehamilan resiko 

tinggi, Dampak kehamilan resiko tinggi, Penatalaksanaan 

dan pencegahan dari kehamilan resiko tinggi 

Sasaran   : Ibu Hamil semua trimester 

Waktu    : 65 menit 

Tempat   : Balai Desa Gonilan 

Hari    : Sabtu, 23 Februari 2019 

A. Tujuan  

1. Tujuan umum 

Setelah mendapatkan penyuluhan, diharapkan ibu hamil dapat memahami 

dan mengerti tentang kehamilan resiko tinggi. 

2. Tujuan khusus 

Setelah mendapatkan penyuluhan mengenai kehamilan resiko tinggi 

diharapkan peserta dan keluarga mampu: 

a. Mengetahui pengertian kehamilan resiko tinggi 

b. Mengetahui tanda bahaya pada kehamilan 

c. Mengatahui komplikasi yang terjadi pada kehamilan resiko tinggi 

d. Mengetahui dampak kehamilan resiko tinggi 

e. Mengetahui penatalaksanaan dan pencegahan dari kehamilan resiko 

tinggi 

B. Metode  

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

C. Media 

1. Power point 



2. Booklet 

D. Kegiatan penyuluhan 

No. WAKTU  KEGIATAN PENYULUH RESPON PESERTA 

1. 10 menit Pembukaan : 

a. Salam  

b. Perkenalan  

c. Menjelaskan tujuan 

d. Kontrak waktu 

a. Membalas salam 

b. Mendengarkan 

c. Memberikan respon 

2. 80 menit Inti : 

a. Memberikan kuesioner 

pretest 

b. Mempresentasikan materi 

berisi: 

1) pengertian kehamilan 

resiko tinggi 

2) Tanda bahaya pada 

kehamilan 

3) Komplikasi yang terjadi 

pada kehamilan resiko 

tinggi 

4) Dampak kehamilan 

resiko tinggi 

5) Penatalaksanaan dan 

pencegahan dari 

kehamilan resiko tinggi 

c. Tanya jawab 

d. Membentuk 3 kelompok 

e. Menerapkan metode index 

card match 

f. Membagikan kuesioner 

posttest 

g. Pembagian Booklet 

a. Menyimak  

b. Bertanya  

c. Mengerjakan  

3. 10 menit Penutup: a. Memahami  



a. Menyimpulkan hasil 

penyuluhan 

b. Salam penutup 

b. Membalas salam 

 

E. Evaluasi 

a. Evaluasi proses 

Pengamatan menggunakan lembar observasi 

b. Evaluasi hasil 

Post test dengan kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERI PENYULUHAN KEHAMILAN RESIKO TINGGI 

A. Pengertian kehamilan resiko tinggi 

Kehamilan resiko tinggi adalah keadaan yang dapat mempengaruhi 

optimalisasi ibu maupun janin pada kehamilan yang dihadapi (Manuaba, 

2010). Resiko kehamilan adalah keadaan yang abnormal yang secara 

langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu  maupun bayi 

(Meilani, 2009).  

B. Tanda bahaya pada kehamilan 

Tanda bahaya kehamilan meliputi: 

a. Ibu tidak mau makan dan muntah terus 

b. Berat badan ibu hamil tidak bertambah 

c. Perdarahan  

d. Bengkak ditangan dan wajah, pusing, serta diikuti kejang. 

e. Gerakan janin berkurang atau tidak ada 

f. Ketuban pecah sebelum waktunya 

g. Persalinan lama 

C. Komplikasi yang terjadi pada kehamilan resiko tinggi 

a. Kehamilan disertai dengan anemia 

Zat besi berperan penting agar sel darah merah sehat dan dapat 

membawa oksigen yang memadai untuk tubuh ibu. Selama kehamilan, 

ibu memiliki peningkatan risiko kekurangan zat besi dalam darah atau 

anemia Pada ibu hamil dengan anemia, cenderung akan ditemukan 

beberapa gejala sebelumnya. Gejala yang akan dirasakan ibu hamil 

apabila mengalami anemia sebagai berikut: (1) Sering lelah dan lemah 

(2) Kulit terlihat sangat pucat, (3) Jantung berdebar-debar, (4) Sesak 

nafas, (5) Pusing atau seperti ingin pingsan. 

Untuk mencegah serta mengobati anemia selama kehamilan, ibu 

hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin prenatal yang 

mengandung zat besi. Makanan sumber zat besi sendiri dapat diperoleh 

melalui daging merah, ungags, ikan, sereal, kacang-akcangan, dan 

sayuran (Patria, 2018). 



b. Hipertensi  

Hipertensi adalah kondisi permanen meningkatnya tekanan darah 

dimana biasanya tidak ada penyebab yang nyata. Hipertensi dalam 

kehamlan secara signifikan akan berpengaruh pada kesehatan ibu dan 

janin, dan memungkinkan ibu terkena pre eklampsia. Selain itu juga 

dapat menyebabkan berkurangnya jumlah darah yang mengalir melalui 

plasenta. Akbiatnya, janin akan kekurangan suplai oksigen dan nutrisi. 

Selain hal tersebut, janin mungkin akan mengalami keterlambatan 

pertumbuhan, placenta abruption, kelahiran premature, dan 

memungkinkan resiko bayi lahir mati. 

c. Pre eklampsia dan eklampsia 

(1) Pre eklampsia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pre 

eklampsia ringan dan pre eklampsia berat. Pre eklampsia ringan adalah 

timbulnya hipertensi disertai proteinuria dan atau edema pada umur 

kehamilan 20 minggu atau lebih, atau pada masa nifas. Ditandai 

dengan gejala klinis tekanan darah 140/90 mmHg, edema pada 

tungkai,proteinuria lebih dari 0,3 gr/l/24 jam. Sedangkan pre 

eklampsia berat adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai 

dengan timbulnya hipertensi 160/110 mmHg dengan disertai edema 

dan atau proteinuria pada kehamilan 20 minggu atau lebih. 

(2) Eklampsia   

Adalah kelainan akut pada wanita hamil, pada usia kehamilan 20 

minggu atau lebih atau pada masa nifas yang ditandai dengan adaya 

kejang, sebelumnya ditandai dengan adanya pre eklampsia. Dimana 

pada kondisi ini biasanya akan terjadi nekrosis dan perdarahan pada 

organ-organ seperti hati, ginjal, otak, paruparu dan jantung (Nugroho, 

2012). 

d. Kehamilan dengan penyakit jantung 

Kehamilan yang disertai penyakit jantung akan selalu 

mempengaruhi masa kehamilan karena penyakit jantung dapat 

mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim 



ibu. Kerja jantung mengalami perubahan dikarenakan: (1) pengaruh 

yang diakibatkan karena meningkatnya hormone tubuh pada saat 

hamil, (2) pada usia kehamilan 28 – 32 minggu terjadi hemodulusi 

darah, (3) kebutuhan janin untuk perkembangan dan pertumbuhan 

dalam rahim ibu, (4) segera setelah plasenta lahir, darah akan kembali 

karena kontraksi rahim dan terhentinya peredarah darah plasenta, (5) 

sering terjadi infeksi saat masa post partum. 

 

e. Kehamilan dengan diabetes mellitus 

Diabetes mellitus dalam kehamilan akan menimbulkan berbagai 

macam kesulitan, hal ini disebaban karena timbulya perubahan 

metabolic dan hormonal. Penatalaksaan diabetes meliputi :  

(1) Diet/mempertahankan glukosa darah, (2) pengobatan melalui 

insulin maupun obat oral diabetikum, (3) apabila diabetes lebih berat 

dan memerlukan insulin sebaiknya kehamilan diakhiri dini (dalam 

kehamilan usia 36 minggu) (Purwaningsih dan Fatmawati, 2010). 

f. Obesitas  

Wanita hamil dengan obesitas beresiko tinggi mengalami 

komplikasi kehamilan serta persalinan yaitu melahirkan bayi 

meninggal (still birth) dan menderita diabetes gestasional. 

Dikhawatirkan ibu hamil akan mengalami penambahan berat badan 

yang berlebih apabila pada trimester dua dan trimester tiga ibu tidak 

dapat mengontrol nafsu makannya. Hal ini akan mengakibatkan ukuran 

janin bertambah dan akan berdampak pada sulitnya proses persalinan 

secara normal (Wibisono, 2009). 

g. Intrauterie Growth Restriction (IUGR) 

Pada kondisi ini akan terjadi perlambatan pada pertumbuhan janin. 

Keadaan ini disebabkan karena janin tidak mencapai berat yang 

seharusnya pada usia kehamilannya (Indiarti, 2007).  

 

 



h. Plasenta previa 

Pada kondisi ini plasenta janin mengalami pelekatan pada rahim 

bagian bawah sehingg berakibat tertutupnya bukaan leher 

rahim.cenderung terjadi pada masa awal kehamilan yaitu trimester 

satu. Karena kondisi ini, akan berakibat pendarahan pada ibu dan janin  

i. Penyakit rhesus 

Rhesus diartikan sebagai protein yang meruakan antigen yang 

dapat ditemui pada permukaan sel darah merah. Tugas dari rhesus 

ialah memerangi benda asing (termasuk janin) dan melindungi 

tubuhnya. Keadaan inilah yang memunculkan adanya penghancuran 

sel darah merah (anti rhesus) hemolitik. Akibat dengan adanya anti 

rhesus ini akan berakibat kematian pada janin, sedangkan pada bayi 

yang telah lahir biasanya akan terjadi hati bengkak, anemia, penyakit 

kuning, hingga gagal jantung (Manuaba, 2010) 

j. Kehamilan postterm 

Persalinan postterm merupakan persalinan yang terjadi karena 

adanya tanda kelebihan umur kehamilan yaitu 42 minggu dan pada 

janin biasanya akan mucul tanda post maturitas (Manuaba, 2010). 

k. Kehamilan ganda 

Suatu kondisi kehamilan yang ditandai dengan adanya dua atau 

lebih bayi dalam kandungan. Meskipun bagi sebagian orang 

kehamilan ganda merupakan kehamilan yang membahagiakan, hal ini 

akan memunculkan resiko komplikasi kehamilan. Sebagai contoh 

kelahiran premature, preeclampsia, serta perdarahan berat paska 

melahirkan (Prawirohardjo, 2010). 

l. Kehamilan ektopik 

Kehamilan ektopik merupakan suatu kondisi dimana janin 

tumbuh berada diluar kandungan. Hal ini berawal dari sel telur yang 

telah dibuahi tidak menempel pada rahim ibu (implantasi). Kondisi ini 

akan berakibat terjadinya pecahnya sel telur yang disebabkan karena 

pertumbuhan embrio (Manuaba, 2010). 



m. Keguguran  

Keguguran merupakan meninggalnya bayi atau hilangnya ajanin 

dari dalam rahim sebelum menginjak usia 20 minggu kehamilan. 

Biasa dikenal dengan sebutan aborsi ( Indiarti, 2007). 

n. Perdarahan post partum 

Perdarahan posrtpartum merupakan perdarahan yang terjadi 

paska melahirkan. Perdarahan yang terjadi secara langsung paska 

melahirkan dalam kurun waktu 24 jam (Indiarti, 2007). 

D. Dampak kehamilan resiko tinggi 

Menurut Nurcahyo (2007), ibu hamil dengan resiko tinggi akan 

menimbulkan berbagai macam bahay, yaitu: (1) bayi lahir premature, (2) 

BBLR (bayi lahir dengan berat badan lahir rendah), (3) keguguran, (4) 

Persalinan tidak lancer/ macet, (5) perdarahan sebelum dan sesudah 

persalinan, (6) janin mati dalam kandungan, (7) ibu hamil/bersalin 

meninggal dunia, (8) keracunan kehamilan/ kejang-kejang. 

E. Penatalaksanaan dan pencegahan dari kehamilan resiko tinggi 

Ada beberapa cara mengatasi kehamilan dengan resiko tinggi secara 

bijaksana  

a. Diagnose ibu hamil dengan kehamilan resiko tinggi, janganlah 

diartikan sebagai makna yang selalu negative. 

b. Dengan perawatan yang baik, 90-95% ibu hamil yang termasuk 

kehamilan beresiko tinggi dapat melakukan persalinan dengan selamat 

dan memperoleh anugerah bayi yang sehat. 

c. Kehamilan resiko tinggi dapat dicegah dan daiatasi dengan baik bila 

gejalanya ditemukan sedini mungkin sehingga dapat dilakukan 

tindakan pencegahan. Jadi semakin dini masalah deteksi, semakin baik 

untuk memberikan penanganan kesehatan bagi ibu hamil maupun 

bayi. Selain itu, harus diperhatikan  bahwa pada beberapa kehamilan 

dapat dimulai dengan normal, tetapi mendapatkan masalah kemudian. 

d. Sangat penting bagi setiap ibu hamil untuk melakukan ANC ( 

Antenatal care) atau pemeriksaan kehamilan secara teratur sedikitnya 



empat kali selama kehamilandiman pemeriksaan ini  bermanfaat untuk 

memantau kesehatan ibu hamil dan janinnya. Bila terdapat 

permasalahan, dapat diketahui secepatnya dan diatasi sedini mungkin. 

e. Hiduplah dengan cara yang sehat (hindari rorkok, alcohol, dan 

sebagainya) serta makan makanan yang bergizi sesuai kebutuhan anda 

selama kehamilan. 

Perawatan antenatalseacar dini merupakan cara untuk mendeteksi 

kehamilan beresiko. Sehingga dapat memperhitungkan dan 

mempersiapkan langkah-langkah dan persiapan persalinan. 

Pengawasan antenatal sebaiknya dilakukan secara teraturselama 

hamil, oleh WHO dianjurkan pemeriksaan antenatal minimal 4 kali 

selam kehamilan.  

Adapun tujuan pengawasan antenatal yaitu untuk mengathui secara 

dini keadaan resiko tinggi ibu dan janin sehingga dapat : 

1) Melakukan pengawasan yang lebih intensif. 

2) Memberikan pengobatan sehingga resikonya dapat dikendalikan. 

3) Melakukan rujukan untuk mendapatkan tindakan yang akuratg. 

4) Menurunlan angka kesakitan dan kematian ibu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



Lampiran 

Data Penelitian 

1. Data Karakteristik Responden 

No Umur Pekerjaan Pendidikan 
Pengetahuan Keterangan 

Pre Test Post Test 

    Skor  kategori skor  kategori  

1 35 IRT SLTP 21 81% Baik 23 88% Baik Meningkat 

2 35 Swasta SLTA 22 85% Baik 25 96% Baik Meningkat 

3 25 Swasta SLTA 22 85% Baik 23 88% Baik Meningkat 

4 28 IRT SLTA 13 50% Kurang 18 69% Cukup Meningkat 

5 23 IRT SLTA 21 81% Baik 25 96% Baik Meningkat 

6 22 IRT SLTA 18 69% Cukup 22 85% Baik Meningkat 

7 30 Swasta Diploma/Sarjana 20 77% Baik 24 92% Baik Meningkat 

8 22 IRT SLTA 19 73% Cukup 23 88% Baik  Meningkat 

9 25 IRT SLTA 18 69% Cukup 20 77% Baik Meningkat 

10 35 IRT SLTA 22 85% Baik 23 88% Baik Meningkat 

11 26 Swasta Diploma/Sarjana 21 81% Baik 24 92% Baik Meningkat 

12 28 Swasta SLTA 21 81% Baik 25 96% Baik Meningkat 

13 35 IRT SLTA 21 81% Baik 23 88% Baik Meningkat 

14 30 Swasta SLTA 14 54% Kurang 19 73% Cukup  Meningkat 

15 25 Swasta Diploma/Sarjana 21 81% Baik 25 96% Baik Meningkat 

16 32 IRT Diploma/Sarjana 18 69% Cukup 21 81% Baik Meningkat 

17 35 IRT SLTA 19 73% Cukup 22 85% Baik Meningkat 

18 25 Swasta Diploma/Sarjana 19 73% Cukup 25 96% Baik Meningkat 

19 32 Swasta Diploma/Sarjana 21 81% Baik 24 92% Baik Meningkat 

20 29 IRT SLTA 18 69% Cukup 25 96% Baik Meningkat 

21 25 Swasta SLTA 19 73% Cukup 23 88% Baik Meningkat 

22 28 IRT SLTA 11 42% Kurang 15 58% Cukup Meningkat 

23 23 IRT SLTA 23 88% Baik 24 92% Baik Meningkat 



24 26 Swasta Diploma/Sarjana 23 88% Baik 23 88% Baik Tetap 

25 28 Swasta SLTA 18 69% Cukup 21 81% Baik Meningkat 

26 35 IRT SLTA 19 73% Cukup 20 77% Baik Meningkat 

27 29 IRT Diploma/Sarjana 19 73% Cukup 22 85% Baik Meningkat 

28 27 IRT SLTA 19 73% Cukup 24 92% Baik Meningkat 

29 26 Swasta SLTA 19 73% Cukup 24 92% Baik Meningkat 

30 30 Swasta SLTA 18 69% Cukup 22 85% Baik Meningkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan 

Correlations 

Correlations 

    TOTAL 

P1 Pearson Correlation .674(**) 

  Sig. (2-tailed) .001 

  N 20 

P2 Pearson Correlation .665(**) 

  Sig. (2-tailed) .001 

  N 20 

P3 Pearson Correlation .795(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 20 

P4 Pearson Correlation .539(*) 

  Sig. (2-tailed) .014 

  N 20 

P5 Pearson Correlation .589(**) 

  Sig. (2-tailed) .006 

  N 20 

P6 Pearson Correlation .559(*) 

  Sig. (2-tailed) .010 

  N 20 

P7 Pearson Correlation .785(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 20 

P8 Pearson Correlation .562(**) 

  Sig. (2-tailed) .010 

  N 20 

P9 Pearson Correlation .663(**) 

  Sig. (2-tailed) .001 

  N 20 

P10 Pearson Correlation .694(**) 

  Sig. (2-tailed) .001 

  N 20 

P11 Pearson Correlation .535(*) 

  Sig. (2-tailed) .015 

  N 20 

P12 Pearson Correlation -.097 



  Sig. (2-tailed) .685 

  N 20 

P13 Pearson Correlation .591(**) 

  Sig. (2-tailed) .006 

  N 20 

P14 Pearson Correlation -.097 

  Sig. (2-tailed) .685 

  N 20 

P15 Pearson Correlation -.130 

  Sig. (2-tailed) .586 

  N 20 

P16 Pearson Correlation .663(**) 

  Sig. (2-tailed) .001 

  N 20 

P17 Pearson Correlation .235 

  Sig. (2-tailed) .318 

  N 20 

P18 Pearson Correlation .599(**) 

  Sig. (2-tailed) .005 

  N 20 

P19 Pearson Correlation .595(**) 

  Sig. (2-tailed) .006 

  N 20 

P20 Pearson Correlation .580(**) 

  Sig. (2-tailed) .007 

  N 20 

P21 Pearson Correlation .543(*) 

  Sig. (2-tailed) .013 

  N 20 

P22 Pearson Correlation .535(*) 

  Sig. (2-tailed) .015 

  N 20 

P23 Pearson Correlation .535(*) 

  Sig. (2-tailed) .015 

  N 20 

P24 Pearson Correlation .535(*) 

  Sig. (2-tailed) .015 

  N 20 

P25 Pearson Correlation .164 

  Sig. (2-tailed) .491 

  N 20 



P26 Pearson Correlation .504(*) 

  Sig. (2-tailed) .023 

  N 20 

P27 Pearson Correlation .559(*) 

  Sig. (2-tailed) .010 

  N 20 

P28 Pearson Correlation .471(*) 

  Sig. (2-tailed) .036 

  N 20 

P29 Pearson Correlation .559(*) 

  Sig. (2-tailed) .010 

  N 20 

P30 Pearson Correlation .600(**) 

  Sig. (2-tailed) .005 

  N 20 

P31 Pearson Correlation .456(*) 

  Sig. (2-tailed) .044 

  N 20 

TOTAL Pearson Correlation 1 

  Sig. (2-tailed)   

  N 20 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

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

 

 

 



Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary

20 100.0

0 .0

20 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 

 

Reliability Statistics

.926 26

Cronbach's

Alpha N of  Items

 

 



Item Statistics

.7500 .44426 20

.6000 .50262 20

.6500 .48936 20

.8000 .41039 20

.9000 .30779 20

.8000 .41039 20

.7000 .47016 20

.9000 .30779 20

.8500 .36635 20

.5500 .51042 20

.9000 .30779 20

.7000 .47016 20

.8500 .36635 20

.7500 .44426 20

.8500 .36635 20

.7500 .44426 20

.7500 .44426 20

.9000 .30779 20

.9000 .30779 20

.9000 .30779 20

.8500 .36635 20

.8000 .41039 20

.3000 .47016 20

.8000 .41039 20

.8000 .41039 20

.6500 .48936 20

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P13

P16

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P26

P27

P28

P29

P30

P31

Mean Std.  Dev iation N

 

 

Scale Statistics

19.9500 40.050 6.32851 26

Mean Variance Std. Deviation N of Items

 

 

 

 

 



Lampiran 

Hasil Analisis Data Penelitian 

 

 

Frequency Table 

 

Umur

2 6.7 6.7 6.7

2 6.7 6.7 13.3

5 16.7 16.7 30.0

3 10.0 10.0 40.0

1 3.3 3.3 43.3

4 13.3 13.3 56.7

2 6.7 6.7 63.3

3 10.0 10.0 73.3

2 6.7 6.7 80.0

6 20.0 20.0 100.0

30 100.0 100.0

22.00

23.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

32.00

35.00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

Pekerjaan

16 53.3 53.3 53.3

14 46.7 46.7 100.0

30 100.0 100.0

IRT

Swasta

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

Pendidikan

1 3.3 3.3 3.3

21 70.0 70.0 73.3

8 26.7 26.7 100.0

30 100.0 100.0

SLTP

SLTA

Diploma/Sarjana

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 



Statistics

30 30 30

0 0 0

19.2333 22.5667 3.3333

19.0000 23.0000 3.5000

2.73777 2.34423 1.60459

11.00 15.00 .00

23.00 25.00 7.00

Valid

Missing

N

Mean

Median

Std.  Dev iation

Minimum

Maximum

Skor pre test Skor post  test Gain

 

Pre test

3 10.0 10.0 10.0

14 46.7 46.7 56.7

13 43.3 43.3 100.0

30 100.0 100.0

Kurang

Cukup

Baik

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

Post test

3 10.0 10.0 10.0

27 90.0 90.0 100.0

30 100.0 100.0

Cukup

Baik

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

 

NPar Tests 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

30 30

19.2333 22.5667

2.73777 2.34423

.226 .207

.101 .150

-.226 -.207

1.239 1.132

.093 .154

N

Mean

Std.  Dev iation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov -Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Skor pre test Skor post  test

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

 



T-Test 

 

Paired Samples Statistics

19.2333 30 2.73777 .49985

22.5667 30 2.34423 .42800

Skor pre test

Skor post  test

Pair

1

Mean N Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean

 

 

Paired Samples Correlations

30 .811 .000
Skor pre test &

Skor post  test

Pair

1

N Correlation Sig.

 

 

 

Paired Samples Test

-3.33333 1.60459 .29296 -3.93250 -2.73417 -11.378 29 .000
Skor pre test -

Skor post  test

Pair

1

Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

Paired Dif f erences

t df Sig. (2-tailed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


