
Lampiran 3  

PERMOHANAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada : 

Yth.Remaja putri 

Di tempat  

 

Dengan hormat,  

Saya mahasiswa program study D-3 Kebidanan fakultas ilmu kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surabaya akan mengadakan penelitihan tentang 

“Hubungan penggunaan jamu kunyit botolan saat menstruasi dengan 

terjadinya nyeri dismenorea”. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya 

mohon kesediaan remaja putri untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang 

di sampaikan secara sukarela, kami akan menjamin kerahasiaan jawaban yang 

diberikan dan hasilnnya akan dipergunan untuk meningkatkan mutu pelayanan 

terhadap kesehatan. 

Atas kesediaan dan bantuan remaja putra putrid saya ucapkan banyak 

terimah kasih. 

 

Surabaya,   juli 2011 

 

Ganies liantini priastuti  

NIM:08.630.021 

 



Lampiran 4  

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Setelah diberikan penjelasan oleh peneliti, tentang tujuan penelitihan untuk 

mengetahui “ Hubungan penggunaan jamu kunyit botolan dengan terjadinya 

dismenorea pada remaja putri kelas 2 SMAN 1 Negeri 1 Sidayu “.Maka dengan 

ini kami menyatakan bersediannya menjadi responden untuk membantu dan 

berperan serta dalam kelancaran penelitihan tersebut. 

 

 

 

 

Surabaya,    Juli 2011 

Responden 

 

 

(Tanda Tangan) 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 5 

 

KUISONER 

HUBUNGAN PENGGUNAAN JAMU KUNYIT BOTOLAN SAAT 

MENSTRUASI DENGAN TERJADINYA DISMENOREA PADA REMAJA 

PUTRI SMA N 1 SIDAYU 

 

 

A. Data Umum  

1. Tanggal   : 

2. No Responden  : 

3. Umur   : 

4. Agama   : 

 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Pilihan jawaban yang benar menurut anda paling benar dan ber I tanda 

cawang (√). 

2. Jawaban yang dipilih hanya satu.  

3. Jawaban diisi sendiri tidak boleh diwakilkan . 

4. Silakan membaca pertanyaan dengan seksama bila ada pertanyaan 

yang kurang dimengerti dapat di pertanyakan. 

5. Mohon jawaban dengan jujur . 

 

C. Pertanyaan Penggunaan Jamu Kunyit botolan 

 

No Pertanyaan  Ya  Tidak  

1.  Saya mengonsumsi jamu kunyit botolan untuk mengurangi 

rasa nyeri saat menstruasi. 

  

2. Saya mengonsumsi jamu kunyit botolan untuk melancarkan 

siklus menstruasi. 

  

3. Saya mengonsumsi jamu kunyit botolan untuk 

meningkatkan kesehatan reproduksi. 

  

4. Selama menstruasi saya mengonsumsi 1 botol jamu kunyit 

setiap harinya. 

  

5. Saya mengosumsi 2 atau lebih botol jamu kunyit, selama 

periode menstruasi. 

  

6. 
 

Saya minum jamu kunyit botolan sebelum dan setelah 

menstruasi. 

  

 

 

D. Pertanyaan Dismenorea  

 

No.  Petanyaan Ya  Tidak  

1.  Dengan menggunakanS jamu kunyit (kiranti) saya tetap 

mengalami dismenorea selama menstruasi  

  

 


