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LAMPIRAN 1 

PENJELASAN UNTUK MENGIKUTI PENELITIAN 

 

1. Saya Enka Nur Ishmatika mahasiswa Program Studi S1 Kebidanan Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya dengan ini meminta anda untuk 

berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang berjudul Hubungan 

Frekuensi Antenatal Care terhadap Pengetahuan Gizi dan Asupan Energi 

pada Ibu Primigravida Trimester III di Wilayah Kerja Puskesmas Rampal 

Celaket, Kota Malang”. 

2. Tujuan dari penelitian ini Mengetahui adanya hubungan antara frekuensi 

antenatal care terhadap pengetahuan gizi kehamilan dan dan asupan energi 

pada ibu primigravida trimester III di Wilayah Kerja Puskesmas Rampal 

Celaket, Kota Malang, sehingga dapat memberi manfaat berupa upaya 

peningkatan pengetahuan gizi dan kesehatan ibu hamil melalui antenatal 

care. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan sampel berupa jawaban ibu 

terhadap pertanyaan/pernyataan yang diajukan yang akan diambil dengan 

cara pengisian kuesioner. 

3. Prosedur pengambilan sampel adalah meminta ibu mengisi kuesioner yang 

disediakan, cara ini mungkin menyebabkan ibu sedikit terganggu waktunya 

tetapi ibu tidak perlu khawatir karena penelitian ini tidak memberikan efek 

samping kepada ibu. Pengisian kuesioner dilakukan sebanyak 3 kali 

pengambilan, yaitu pada pertemuan awal untuk pengisian kuesioner data 

dasar, pengetahuan gizi kehamilan dan Repeated Food Recall, kemudian 

pertemuan kedua pada hari efektif kerja yaitu pada hari Senin hingga Jumat 
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untuk pengisian Repeated Food Recall dan pertemuan ketiga pada hari libur 

kerja yaitu hari Sabtu atau Minggu untuk pengisian Repeated Food Recall. 

4. Keuntungan yang ibu peroleh dengan keikutsertaan ibu yaitu bisa lebih 

mengetahui tentang Antenatal Care beserta pengetahuan gizi dan asupan 

gizi yang dibutuhkan ibu selama kehamilan, selain itu ibu ikut serta 

membantu peningkatan ilmu pengetahuan, dan memberi masukan mengenai 

upaya peningkatan pengetahuan gizi kehamilan melalui antenatal care. 

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

penelitian ini sama sekali. Untuk itu anda tidak akan dikenai sanksi apapun 

6. Nama dan jati diri anda akan tetap dirahasiakan 

 

Peneliti 
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LAMPIRAN 2 

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN 

BERPARTISIPASI DALAM PENELITIAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa : 

1. Saya telah mengerti tentang tujuan, manfaat, prosedur, risiko serta hak saya 

sebagai responden dari penelitian ini seperti yang telah disampaikan oleh 

peneliti secara lisan dan tulisan yang tercantum dalam lembar informasi. 

2. Dengan ini saya menyatakan (bersedia/tidak bersedia*) tanpa paksaan untuk 

ikut serta menjadi salah satu subjek penelitian yang berjudul “Hubungan 

Frekuensi Antenatal Care Terhadap Pengetahuan Gizi Kehamilan dan 

Asupan Energi pada Ibu Primigravida Trimester III Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Rampal Celaket, Kota Malang “. 

 

        Malang,…………..2013 
   

         Peneliti                               Saksi                      Yang membuat pernyataan 
 

 

 

 

     (Enka Nur Ishmatika) (………………..)        (……………………..……) 
   NIM. 105070600111040 
 

*) Coret yang tidak perlu 

 


