
 

LEMBAR PERTANYAAN/KUESIONER 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN 

PENOLONG PERSALINAN DI DESA BOJONG KABUPATEN BOGOR 

TAHUN 2014 

 

No. Responden : 

Nama  : 

Alamat   : 

Umur  :  Tahun 

Tanggal Bersalin  : 

Tanggal wawancara  : 

 

I. KARAKTERISTIK RESPONDEN   

1. Pendidikan  : 1. Tidak Sekolah 

    : 2. Tamat SD Sederajat 

    : 3. Tamat SMP Sederajat 

    : 4. Tamat SMA Sederajat 

    : 5. Tamat PT/Akademi 

2. Pekerjaan   : 1. PNS/TNI/POLRI 

    : 2. Wiraswasta/Pegawai Swasta 

    : 3. Petani/Buruh 

    : 4. Ibu Rumah Tangga 

      5. Lain - Lain 

 

II. PENGETAHUAN 

Berilah tanda kurung pada jawaban yang ibu anggap paling benar 

1. Apa yang dimaksud dengan persalinan? 

a. Proses dimana keluarnya bayi dan plasenta (ari – ari) dari rahim ibu 

b. Proses dimana hanya bayi saja yang keluar 

c. Proses bersalin 



2. Menurut ibu berapa usia kehamilan seorang ibu yang normal melahirkan ? 

a. Umur kehamilan antara 37 minggu – 42 minggu 

b. Umur kehamilan < 37 minggu 

c. Tidak tahu 

3. Apa saja tanda - tanda persalinan yang ibu ketahui? 

a. Rasa sakit/mules perut yang kuat, keluar lendir bercampur darah 

b. Sering buang air kecil 

c. Tidak Tahu 

4. Siapa yang berwenang menolong persalinan 

a. Dokter Spesialis, Bidan, Dokter Umum 

b. Bidan, Dokter Umum, Mantri 

c. Dokter Umum, Bidan, Dukun 

5. Yang benar tentang Jaminan Persalinan 

a. Menjamin persalinan di puskesmas 

b. Menjamin biaya bersalin di dukun dengan surat keterangan 

c. Menjamin biaya nifas 

6. Apa saja tanda – tanda bahaya pada ibu bersalin? 

a. Bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak terasa mules, perdarahan lewat jalan 

lahir, setelah bayi lahir ari – ari tidak keluar 

b. Ibu tidak kuat mengejan 

c. Tidak tahu 

7. Menurut ibu bahaya apa saja yang dapat terjadi apabila persalinan ditolong 

oleh dukun? 

a. Perdarahan lewat jalan lahir 

b. Bayi berat badan lahir rendah 

c. Tidak Tahu 

8. Saat ibu mengalami sakit atau masalah kesehatan pada saat hamil, apa yang 

sebaiknya ibu  lakukan? 

a. Periksa ke dokter atau bidan 

b. Periksa ke dukun/paraji 

c. Minum obat warung 

 



9. Menurut ibu bagaimana dikatakan penyulit pada persalinan? 

a. Panggul sempit, letak sungsang, perdarahan setelah melahirkan 

b. Jika anak yang dilahirkan meninggal dunia 

c. Tidak Tahu 

10. Apa saja tanda bahaya pada ibu nifas? 

a. Demam lebih dari 2 hari, perdarahan lewat jalan lahir, payudara bengkak 

b. Gangguan jiwa 

c. Gelisah 

III. Jarak Ke Fasilitas Kesehatan 

1. Berapa jarak (km) antara rumah ibu dengan bidan desa yang ada di tempat 

tinggal ibu …. 

 

2. Berapa jarak (km) antara rumah ibu dengan puskesmas yang ada di desa 

tempat tinggal ibu …. 

 

IV. PERAN PETUGAS KESEHATAN 

 

No 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

Sering Kadang 

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Apakah bidan pernah datang ke desa 

untuk membuat penyuluhan tentang 

persalinan dan pemilihan penolong 

persalinan? 

   

2 Apakah bidan pernah datang ke desa 

ibu untuk membuat konseling ibu 

hamil? 

   

3 Apakah bidan pernah mengadakan 

pertemuan kelas ibu hamil di desa ibu? 

   

4 Apakah bidan pernah mengadakan 

pembinaan peran serta masyarakat 

dibidang kesehatan ibu dan anak di 

desa ibu? 

   



 

V. PEMILIHAN PENOLONG PERSALINAN 

1. Kemana ibu melakukan pertolongan persalinan? 

a. Dokter Kandungan 

b. Bidan 

c. Dukun/Paraji 

Alasannya :  

 

 

2. Siapa yang menganjurkan ibu melakukan pertolongan persalinan tersebut? 

a. Ibu sendiri 

b. Suami 

c. Keluarga 

d. Tetangga 

Alasannya : 


