
LEMBAR PENJELASAN SEBELUM MENGIKUTI PENELITIAN 

(PSP) 

 

1. Saya adalah Ayu Elisa Rosita, mahasiswi Sarjana Terapan dan Profesi 

Kebidanan Malang dari Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Malang dengan ini meminta anda untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam 

penelitian yang berjudul berjudul “Efektivitas Media Leaflet Terhadap 

Pengetahuan Ibu hamil Trimester I, II & III Tentang Seksualitas di Puskesmas 

Wagir Kab Malang”. 

2. Tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui adakah pengaruh media 

leaflet terhadap pengetahuan ibu hamil tentang seksualitas selama kehamilan. 

Memberikan pendidikan kepada ibu hamil mengenai seksualitas bertujuan agar 

pengetahuan ibu dapat meningkat serta tidak mudah mempercayai adanya 

mitos-mitos yang ada di masyarakat sekitar mengenai melakukan hubungan 

seksual selama masa kehamilan, sehingga dapat menurunkan kecemasan ibu 

mengenai hubungan seksual saat hamil.  Besar sampel sebanyak 53 responden. 

3. Prosedur pengambilan data dengan cara mengisi soal pre test dan post test 

dengan menggunakan kuesioner yang sudah disediakan langsung oleh peneliti 

dengan waktu pengisian 30 menit, serta akan dilakukan pendidikan dengan 

menggunakan media leaflet selama 10 menit. Pelaksanaan post test dilakukan 1 

minggu setelah pemberian pendidikan dengan menggunakan leaflet, dengan 

alasan ada proses pengendapan memori jangka panjang. Cara ini mungkin 

menyebabkan ketidaknyamanan berupa tersitanya waktu saudara dengan 

mengisi kuesioner, tetapi anda tidak perlu khawatir karena penelitian ini 

memiliki banyak manfaat yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya. 

4. Keuntungan yang anda peroleh dalam keikutsertaan anda dalam penelitian ini 

secara langsung adalah mendapatkan informasi tentang melakukan hubungan 

seksual yang aman selama kehamilan. Ibu juga akan mendapatkan souvenir 

berupa 1 buah bedak bayi, 1 buah sabun bayi dan 1 buah sarung tangan dan 

sarung kaki bayi 

5. Seandainya anda tidak menyetujui cara ini anda boleh tidak mengikuti 

penelitian ini sama sekali, untuk itu anda tidak dikenakan sanksi apapun. 

6. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat menghubungi saya (Ayu Elisa 

Rosita) dengan nomor telepon 081392233547 sebagai peneliti utama. 

7. Nama dan jati diri anda akan tetap dirahasiakan dan tidak akan disebar luaskan 

 

Malang, …………… 2019 

                                                                                            

 Peneliti 

 

 

            (Ayu Elisa Rosita) 

              NIM.15024500



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama  : Ayu Elisa Rosita 

NIM  : 1502450075 

Program Studi : Sarjana Terapan dan Profesi Kebidanan Malang 

Jurusan : Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang 

Menyatakan bahwa saat ini sedang melakukan penelitian berjudul “Efektivitas 

Media Leaflet Terhadap Pengetahuan Ibu hamil Trimester I, II & III Tentang 

Seksualitas di Puskesmas Wagir Kab Malang”. Penelitian ini disusun sebagai 

salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Terapan dan Profesi 

Kebidanan pada Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Malang Politeknik 

Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang. 

Untuk keperluan tersebut, saya memohon kesediaan saudara sebagai responden 

dalam penelitian ini. Selanjutnya saya memohon kesediaan saudara dalam 

melakukan pelaksanaan tentang tujuan penelitian tersebut. Jika saudara bersedia 

silahkan menandatangani lembar persetujuan ini sebagai bukti kesediaan menjadi 

responden. 

Partisipasi saudara dalam penelitian ini bersifat sukarela, sehingga bebas untuk 

mengundurkan diri setiap saat tanpa ada sanksi apapun, identitas pribadi saudara 

dan informasi yang diberikan dari pihak responden akan dirahasiakan serta hanya 

akan digunakan untuk keperluan penelitian ini. 

Terimakasih atas partisipasi saudara dalam penelitian ini. 

 

Malang,………………………2019 

 

              Peneliti      Responden 

 

 

 

 

      (Ayu Elisa Rosita)        (…………..………………) 

 

 



LEMBAR INFORMED CONSENT 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa saya telah 

mendapatkan penjelasan secara rinci dan telah mengerti penelitian yang akan  

dilakukan oleh Ayu Elisa Rosita, mahasiswi Sarjana Terapan dan Profesi 

Kebidanan Malang dari Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Malang yang berjudul “Efektivitas Media Leaflet Terhadap Pengetahuan Ibu 

hamil Trimester I, II & III Tentang Seksualitas di Puskesmas Wagir Kab Malang”. 

Saya yakin bahwa penelitian ini tidak menimbulkan kerugian apapun pada saya 

dan keluarga. Dan saya telah mempertimbangkan serta memutuskan untuk 

berpartisipasi dalam penelitian. 

 

                                                                   Malang,                     2019 

             Saksi     Yang Membuat Persetujuan 

 

 

 

 

         (………………………..)                 (………………………..) 

 

 

Mengetahui, 

Peneliti 

 

 

 

(Ayu Elisa Rosita) 

 



Kisi-kisi Kuesioner Pengetahuan Ibu Tentang Seksualitas Kehamilan 

 

No Kemampuan No. Soal Jumlah 

1. Tahu 1,2,3,8,10,12,15,19,21 9 

2. Paham 4,5,7,9,11,13,14,16,17,20,23 11 

3. Aplikasi 6,18,22 3 

Total   23 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN KUESIONER 

 

1. Benar   11. Benar  21. Salah 

2. Benar   12. Benar  22. Benar 

3. Benar   13. Benar  23. Benar 

4. Salah   14. Salah   

5. Benar   15. Benar   

6. Benar   16. Benar 

7. Benar   17. Salah 

8. Salah   18. Salah 

9. Salah   19. Salah 

10. Benar   20. Benar 

 

 

 

 

 

 



KUESIONER SEKSUALITAS KEHAMILAN 

Petunjuk umum pengisian : 

1. Ibu hamil diharapkan bersedia menjawab semua pertanyaan yang diajukan 

peneliti berdasarkan uraian yang tertulis di lembar kuesioner ini 

2. Isilah kuesioner A sesuai identitas Anda 

3. Isilah kuesioner B sesuai yang anda ketahui, dengan memberi tanda ceklis 

(√) pada jawaban yang benar atau salah 

4. Jika pertanyaan tidak jelas atau kurang dimengerti silahkan bertanya pada 

peneliti 

 

A. Identitas Responden : 

1. Umur :  ……. Tahun 

 

2. Pendidikan terakhir :                 SD 

       SMP      

     SMA 

       Perguruan Tinggi 

 

3. Apakah ibu pernah mendapatkan informasi tentang seksualitas kehamilan 

sebelumnya ? 

 

Pernah   Tidak  

 

4. Apabila jawaban diatas pernah, ibu mendapatkan informasi dari mana ? 

 

Buku/majalah 

 

Internet 

 

Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat) 

 

Lain-lain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



B. Kuesioner Pengetahuan 

No Pernyataan Benar Salah 

1. Proses berhubungan seksual terjadi hingga 

cairan sperma (air mani) keluar 
  

2. Hubungan seksual saat kehamilan dapat 

meningkatkan keakraban dan pembuktian rasa 

sayang antara suami istri 

  

3. Hubungan seksual saat kehamilan tidak dibatasi   

4. Pada awal kehamilan tidak boleh melakukan 

hubungan seksual sama sekali 
  

5. Pada usia kehamilan 7 bulan ke atas, suami istri 

tetap melakukan hubungan seksual 
  

6. Hubungan seksual antara suami istri mengalami 

peningkatan sampai usia 6 bulan kehamilan 

  

7. Hasrat suami dalam berhubungan seksual 

meningkat ketika istri hamil 

  

8. Keinginan suami untuk melakukan hubungan 

seksual mengalami penurunan karena kondisi 

istri yang berbeda dari sebelumnya 

  

9. Melakukan hubungan seksual saat hamil tidak 

dipengaruhi oleh mood/emosi 
  

10. Kondisi mual dan muntah pada 3 bulan pertama 

kehamilan, menyebabkan ibu hamil malas 

melakukan hubungan seksual 

  

11. Pada trimester kedua (usia kehamilan 4-6 

bulan) sudah mulai beradaptasi terhadap 

perubahan kehamilan 

  

12. Pada trimester ketiga (usia kehamilan 7-9 

bulan) terjadi ketidaknyamanan karena perut 

mulai membesar dan sesak nafas 

  

13. istri melakukan hubungan seksual sebagai 

bentuk kewajiban 
  

14. Hubungan seksual saat hamil dapat 

menyebabkan perdarahan dan keguguran 
  

15. Perubahan pada cairan vagina terjadi pada usia 

kehamilan 7 bulan keatas yang berpengaruh 

pada hubungan seksual  

  

16. Puncak kenikmatan hubungan seksual saat 

hamil tidak mengalami perubahan  

 

  

17. Keinginan suami untuk melakukan hubungan 

seksual tidak wajib dipenuhi 
  

18. Melakukan hubungan seksual selama kehamilan 

dapat menyebabkan kelahiran premature 

 

  



19. Bayi dapat mengalami infeksi saat lahir akibat 

ibu melakukan hubungan seksual saat hamil 
  

20. Perubahan fisik dan psikologis mempengaruhi 

kenyamanan ketika berhubungan seksual 
  

21. Posisi duduk tidak diperbolehkan saat 

berhubungan seksual 
  

22. Hubungan seksual dipengaruhi oleh posisi yang 

nyaman 
  

23.  Posisi perempuan diatas diperbolehkan saat 

berhubungan seksual 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

posttest - pretest Negative Ranks 1a 2.00 2.00 

Positive Ranks 51b 26.98 1376.00 

Ties 1c   

Total 53   

a. posttest < pretest 

b. posttest > pretest 

c. posttest = pretest 

 

 
 

Test Statisticsb 

 
posttest - pretest 

Z -6.268a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scale: ALL VARIABLES 

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 

.964 25 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item_1 14.90 73.211 .795 .962 

item_2 15.00 73.556 .644 .963 

item_3 15.10 71.211 .877 .961 

item_4 15.00 73.556 .644 .963 

item_5 15.00 81.333 -.281 .971 

item_6 14.90 73.211 .795 .962 

item_7 14.90 73.211 .795 .962 

item_8 15.00 73.556 .644 .963 

item_9 15.30 72.456 .728 .962 

item_10 15.00 74.444 .533 .964 

item_11 15.00 71.556 .897 .961 

item_12 15.00 71.556 .897 .961 

item_13 15.20 72.400 .719 .962 

item_14 14.90 74.322 .636 .963 

item_15 15.30 72.456 .728 .962 

item_16 14.90 73.211 .795 .962 

item_17 15.30 72.456 .728 .962 

item_18 15.10 71.211 .877 .961 

item_19 15.30 72.456 .728 .962 

item_20 14.90 74.322 .636 .963 

item_21 15.00 71.556 .897 .961 



item_22 15.20 72.400 .719 .962 

item_23 15.10 71.211 .877 .961 

item_24 15.20 72.400 .719 .962 

item_25 15.30 72.456 .728 .962 

 

 


