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LAMPIRAN 

 

Gambaran Pengetahuan Sikap dan Perilaku Ibu Hamil Terhadap Anemia 

Defisiensi Fe di Kelurahan Jatihandap Wilayah Kerja Puskesmas 

Mandalamekar Kota Bandung Periode Oktober-Desember 2008 

 

1. Nama : ⋯⋯⋯⋯⋯ 

2. Alamat tempat tinggal : ⋯⋯⋯⋯⋯ 

3. Umur : a. 16-23 tahun 

b. 24-31 tahun 

c. 32-39 tahun 

d. 40-47 tahun 

e. ≥ 47 tahun 

4. Pendidikan terakhir : a. tidak sekolah/tidak tamat SD 

    b. SD 

    c. SLTP 

    d. SLTA 

    e. Akademi/Perguruan Tinggi 

5. Pekerjaan : a. pegawai negeri 

  b. pegawai swasta 

  c. wiraswasta 

  d. ibu rumah tangga 

  e. lainnya 

6. Penghasilan : a. ≥ Rp.939.000/bulan 

   b. < Rp.939.000/bulan 

7. Banyaknya anggota keluarga dalam 1 rumah : a. 1 orang 

       b. 2-4 orang 

       c. 5-8 orang 
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       d. >8 orang 

 

Pengetahuan 

1. Apakah ibu pernah mendengar tentang penyakit anemia defisiensi Fe 

(besi) pada ibu hamil? 

a. Pernah  b. tidak pernah 

2. Dimana ibu mengetahui informasi tentang anemia tersebut? 

a. Penyuluhan 

b. Surat kabar 

c. TV 

d. Radio 

e. Lain-lain 

3. Apakah ibu mengetahui penyebab anemia? 

a. Ya  b. tidak 

4. Apakah ibu mengetahui tanda-tanda awal dari anemia? 

a. Ya   b. tidak 

5. Apakah ibu mengetahui cara pencegahan dari penyakit anemia? 

a. Ya  b. tidak 

6. Apakah ibu mengetahui bahwa ibu hamil perlu diberikan tablet tambah 

darah? 

A. Ya  b. tidak 

7. Apakah ibu mengetahui bahwa ibu hamil perlu zat gizi yang cukup? 

a. Ya  b. tidak 

8. Apakah ibu mengetahui bahwa gizi dari ibu berpengaruh terhadap janin 

yang dikandungnya? 

a. Ya  b. tidak 

9. Apakah ibu mengetahui bahwa diet dapat meningkatkan resiko terkena 

anemia? 

A. Ya  b. tidak 

Sikap 
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1. Ibu hamil memerlukan makanan sehat 

a. Setuju  b. tidak setuju 

2. Ibu hamil memerlukan makanan yang lebih banyak 

a. Setuju  b. tidak setuju 

3. Suplemen makanan sangat penting selama kehamilan 

a. Setuju  b. tidak setuju 

4. Sayuran hijau diperlukan ibu hamil 

a. Setuju  b. tidak setuju 

5. Perawatan kehamilan sangat penting 

a. Setuju  b. tidak setuju 

6. Apakah ibu setuju diadakan penyuluhan tentang anemia pada ibu hamil? 

a. Setuju  b. tidak setuju 

7. Apakah ibu setuju dengan melakukan program pencegahan anemia pada 

ibu hamil? 

a. Setuju  b. tidak setuju 

 

Perilaku 

1. Ibu makan lebih banyak selama hamil 

a. Ya  b. tidak 

2. Ibu mengkonsumsi suplemen tablet darah selama hamil 

a. Ya  b. tidak 

3. Ibu mengkonsumsi sayuran hijau selama hamil 

a. Ya  b. tidak 

 

4. Apakah ibu makan lauk pauk setiap hari? 

a. Ya  b. tidak 

5. Bagaimana cara ibu menjaga asupan gizi selama kehamilan? 

a. Dengan banyak makan sayuran hijau 

b. Dengan banyak makan makanan berlemak 

c. Dengan banyak makan makanan cepat saji 
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d. Lainnya 

 

6. Ibu tidak melakukan diet selama kehamilan 

a. Ya  b. tidak 
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