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       Lampiran 1. JADWAL PENELITIAN 
Hubungan Konseling Terhadap Pengambilan Keputusan Kesertaan KB Dalam Perspektif HAM di Kota Yogyakarta 

No KEGIATAN 
November 

'14 
Desember 

'14 Januari  '15 Februari  '15 Maret  '15 April  '15 Mei  '15 Juni  '15 
Juli  
'15   

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 

1 Penyusunan Proposal                                                                     

  1.1. Konsultasi Judul                                                                     

  1.2. Latar Belakang                                                                     

  1.3. Tinjauan Pustaka                                                                     

  1.4. Kerangka Konsep                                                                     

  1.5. Metode Penelitian                                                                     

2 Seminar Proposal                                                                     

3 Revisi Proposal                                                                     

4 Penyerahan Proposal                                                                     

5 Mengurus Ijin Penelitian                                                                     

6 Pelaksanaan Penelitian                                                                     

  6.1. Pengumpulan Data                                                                     

  6.1. Pengolahan Data                                                                     

  6.3. Penyajian dan Analisa Data                                                                     

  6.4. Bimbingan dan Penyusunan Tesis                                                                     

  6.5. Persetujuan Dosen Pembimbing                                                                     

7 Seminar Tesis                                                                     

  7.1. Revisi Seminar Tesis                                                                     

8 Ujian Tesis                                                                     

  8.1. Revisi Ujian Tesis                                                                     

  8.2. Pengumpulan Tesis                                                                     
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Lampiran 2. 

 

                                       ETIKA PENELITIAN 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di 

Puskesmas Mergangsan dan Puskesmas Tegalrejo kota Jogyakarta 

dengan menekankan masalah etika penelitian yang meliputi : 

1. Informed Consent (surat persetujuan) 

Lembar persetujuan diberikan kepada calon responden yang diteliti 

disertai judul penelitian dan tujuan penelitian. Bila calon responden 

menolak maka peneliti tidak memaksa dan tetap menghormati hak-hak 

responden. 

1. Anonimity (tanpa nama) 

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak 

mencantumkan nama pada lembar pengumpulan data. 

2. Cofidentiality 

Kerahasiaan informasi atau data yang didapatkan dari responden sangat 

dijamin oleh peneliti. 

3. Beneficience (kebebasan) 

a. Bebas dari bahaya 

Baik fisik maupun mental,penelitian ini harus dilakukan oleh orang yang 

memenuhi persyaratn secara ilmiah,terutama jika bahaya diakibatkan oleh 

peralatn atau prosedur yang digunakan dalam penelitian. 

b. Bebas dari eksploitasi 

Responden perlu diyakinkan bahwa partisipasi atau informasi yang 

mereka berikan kepada peneliti tidak akan digunakan untuk melawan atau 

merugikan mereka 

5.Berlaku adil kepada setiap responden 

 Setiap responden dalam penelitian ini akan di perlakukan sama rata 

tanpa membeda-bedakan antara responden satu dengan yang lainnya. 
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LAMPIRAN 3 

LEMBAR OBSERVASI 

PELAKSANAAN KONSELING SEBELUM BER-KB 

Penelitian hubungan konseling terhadap pengambilan keputusan 

kesertaan KB dalam perspektif HAM di kota Yogyakarta. 

Tanggal pengambilan data  : ..............................................................   

Karakteristik Bidan: 

Nama     : ..............................................................                        

Tempat tugas di Puskesmas  : .............................................................. 

Pelatihan Konseling KB   : belum pernah/ sudah pernah tahun ….. 

Karakteristik calon akseptor : 

Nama                           : .............................................................. 

Umur                            : .............................................................. 

Paritas                          : .............................................................. 

Rencana metode KB     : ..............................................................                          

Suku/bangsa                : .............................................................. 

Pendidikan                    : .............................................................. 

Alamat                           : .............................................................. 

       .............................................................. 

No Telpon                      : .............................................................. 

Petunjuk :  
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Berikan penilaian terhadap pelaksanaan konseling dengan melingkari 

tanda angka/TB pada kolom skor dibawah ini (1=tidak dilakukan/dilakukan 

dengan kurang baik;2= dilakukan dengan cukup baik,tapi masih perlu 

ditingkatkan; 3 = dilakukan dengan baik / baik sekali; TB = Tidak 

berlaku/tidak bisa diterapkan karena tidak sesuai). 

NO Kegiatan pelaksanaan konseling 

Skor 

1 2 3 T/B 

 Konselor :     

1. Menyambut kedatangan klien 
dengan hangat dan penuh hormat. 

    

2. Mengundang / mendorong klien 
untuk berbicara bebas dan bertanya 
selama interaksi. 

    

3. Bertanya dan menggali alasan 
kunjungan klien. 

    

4. Menggali informasi tentang sikap 
klien, pasangan atau keluarga 
tentang KB 

    

5. Bertanya apakah klien telah 
mempunyai pemikiran tentang KB. 

    

6. Bertanya mengenai kebutuhan dan 
keadaan klien. 

    

7. Memberi informasi dan 
mendiskusikan metode – metode 
yang ada disesuaikan dengan 
kebutuhan dan keadaan klien 

    

8. Menggugah perasaan klien (positif 
atau negatif) tentang penggunaan 
suatu metode seperti rumor yang 
pernah didengar, kecemasan dan 
ketakutan kemungkinan timbulnya 
efek samping. 

    

9. Mengajak klien untuk memilih 
sendiri suatu metode yang sesuai 
dengan keadaan klien. 

    

10. Mendiskusikan hal – hal penting dari 
metode terpilih. 

    

11. Memeriksa apakah secara medis 
klien memenuhi syarat penggunaan 
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NO Kegiatan pelaksanaan konseling 

Skor 

1 2 3 T/B 

suatu metode 

12. Membahas kemungkinan efek 
samping dari metode yang dipilih 
klien. 

    

13. Menjelaskan cara menggunakan 
metode, apa yang klien harapkan, 
kapan klien harus kembali, dsb. 

    

14. Memeriksa apakah klien memahami 
informasi teknis. 

    

15. Memeriksa apakah klien yakin 
dengan keputusan yang diambil 
sebagai akseptor KB secara 
sukarela dan atas kemauan sendiri 

    

16. Memberikan kebebasan kepada 
klien untuk memilih tanpa paksaan? 

    

17. Menggunakan alat bantu yang 
memudahkan klien untuk 
memahami penjelasan. 

    

18. Menggunakan bahasa yang mudah 
dimengerti klien. 

    

19. Menjaga kontak mata dengan klien.     

20. Menanggapi semua pertanyaan dan 
pernyataan klien dengan sabar dan 
pengertian. 

    

21. Mengetahui bahwa menjadi 
akseptor KB adalah hak klien 

    

22. Menentukan klien harus sebagai 
akseptor KB 

    

23. Menentukan metode yang akan 
digunakan oleh klien 

    

24. Mendapatkan pelatihan tentang 
konseling KB 

    

25. Mendapatkan pelatihan tentang hak 
– hak reproduksi 
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LAMPIRAN 4 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK RESPONDEN BIDAN 

Penelitian hubungan konseling terhadap pengambilan keputusan 

kesertaan KB dalam perspektif HAM di kota Jogyakarta 

Tanggal pengambilan data  : .............................................................. 

Identitas Responden /Bidan  

Nama                           : .............................................................. 

Umur                            : .............................................................. 

Bahasa yang digunakan                : .............................................................. 

Pendidikan,Pelatihan konseling    :.............................................................. 

Tempat tugas di Puskesmas         : ……………………………………………. 

No Telpon                       : .............................................................. 

PERTANYAAN TERBUKA 

1. Bagaimanakah pemahaman anda tentang konseling KB sebelum          

mendapatkan pelatihan konseling KB ? 

2. Bagaimanakah pemahaman anda tentang konseling KB  setelah anda 

mendapatkan pelatihan tentang konseling KB ?  

3. Kapan anda mendapatkan pelatihan konseling KB ? 

4. Bagaimanakah pelaksanaan koseling  dalam pelayanan KB di 

puskesmas anda bertugas ? 

5. apakah tujuan dari konseling KB yang anda berikan ? 

6. Siapa saja yang melaksanakan konseling KB di puskesmas anda 

bekerja ? 

7. Kapan waktu pemberian konseling KB dilaksanakan ? 
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8. Apakah anda dalam melaksanakan konseling menggunakan alat 

bantu?  bila ya sebutkan alat bantu yang anda gunakan. 

9. Apakah calon akseptor yang anda beri konseling memahami dari 

konseling yang anda berikan ? jelaskan 

10.Bagaimana anda memberikan Hak asasi pada calon akseptor dalam     

pengambilan keputusan ber-KB,misalnya ada pembatasan anak,kapan 

harus hamil lagi secara keharusan,(kecuali indikasi medik),dan 

menentukan sendiri jenis kontrasepsi,dan lain-lain . 

11.Didalam konseling  informsi apa saja yang anda berikan tentang 

pengetahuan metode alat kontrasepsi ? 

12. Didalam konseling informasi apa saja yang anda berikan untuk 

memantapkan pemahaman calon akseptor  tentang   metode alat 

kontrasepsi  yang sesuai? 

13. Apakah anda didalam konseling menjelaskan cara kerja dari masing-

masing alat kontrasepsi 

14. Adakah hambatan-hambatan yang anda alami dalam melaksanakan 

konseling KB 

15. Apakah anda merasa ada hubungan dengan hasil konseling yang 

anda lakukan? jelaskan tentang hubungannya  

16. Apakah anda memberikan pelayanan komunikasi selama anda 

konaeling Jelaskan ! 

17. Bagaimana menurut anda atas keputusan kesertaan KB calon 

akseptor    adalah secara sukarela,dengan kemauannya sendiri,atau 

ada unsur lain jelaskan. 

18. Apakah calon akseptor dimintai persetujuan pemakaian alat 

kontrasepsi ? kapan waktunyadan oleh siapa ? 

19. Apakah calon akseptor yang anda beri konseling semua mengambil 

keputusan untuk kesertaan ber-KB secara sukarela jelaskan. 

20. Bila tidak semua pada pertanyaan no 14 berapa persen kira-kira yang 

mengambil keputusan ber-KB,sebutkan apa alasannya ?  
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LAMPIRAN 5 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK RESPONDEN CALON 

AKSEPTOR 

Penelitian hubungan konseling terhadap pengambilan keputusan 

kesertaan KB dalam perspektif HAM di kota Jogyakarta 

Tanggal pengambilan data  : .............................................................. 

Identitas Responden /calon akseptor 

Nama                           : .............................................................. 

Umur                            : .............................................................. 

Paritas                          : .............................................................. 

Rencana metode KB     : .............................................................. 

Suku/bangsa                 : .............................................................. 

Pendidikan                     : .............................................................. 

Alamat                            : .............................................................. 

No Telpon                       : .............................................................. 

PERTANYAAN TERBUKA 

1. Apakah ibu sudah pernah menjadi akseptor KB/ber-KB sebelumnya? 

sebutkan jenis Alat KB tersebut  

…………………………………………………………………………………. 

2. Apakah saat kedatangan ibu sudah memutuskan untuk menjadi 

akseptor KB atau untuk mencari informasi tentang metoda KB?  

…………………………………………………………………………………. 
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3. Apa yang ibu dapatkan dari konseling KB ini? 

…………………………………………………………………………………. 

4. Apakah ibu mengetahui bahwa menjadi akseptor KB merupakan hak  

untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran(reproduksi) ibu? 

…………………………………………………………………………… 

5. Bagaimanakah pemahaman ibu sebelum  mendapat konseling tentang 

macam metode alat kontrasepsi? 

6. Bagaimana pemahaman ibu setelah mendapatkan konseling tentang 

macam metode alat kontrasepsi ? 

7. Bagaimanakah pemahaman ibu terhadap metode kontrasepsi yang 

dipilih ? 

…………………………………………………………………………………. 

 8.  Bagaimanakah ibu dapat menentukan keputusan untuk memilih satu     

metode kontrasepsi yang di pilihnya ? 

 9. Apakah keputusan yang diambil adalah secara sukarela atas kemauan 

sendiri? 

…………………………………………………………………………………. 

10. Apakah dengan konseling untuk pengambil keputusan ber-KB anda 

merasa ada keharusan atau karena takut atau ada unsur lain? 

…………………………………………………………………………………. 

11.Apakah keputusan menentukan jumlah anak adalah suami dan istri 

sendiri atau ada unsur lain? 

…………………………………………………………………………………. 
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12.Apakah keputusan untuk menentukan jarak kelahiran anda adalah atas 

persetujuan suami istri atau ada unsur lain? 

…………………………………………………………………………………. 

13.Apakah anda merasa terbantu dengan pemberian konseling sebelum 

menentukan keputusan kesertaan KB? 

…………………………………………………………………………………. 

14.Apakah dalam kesertaan KB ibu dimintai perstujuan pemberian 

kontrasepsi ? 

15. Kalau jawaban no 14 ya kapan ibu dimintai persetujuan ? setelah ber-

KB atau sebelum ber-KB ? 
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LAMPIRAN 6 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER 

Penelitian hubungan konseling terhadap pengambilan keputusan 

kesertaan KB dalam perspektif HAM di kota Jogyakarta 

Tanggal pengambilan data  : .............................................................. 

Identitas Narasumber / Kepala puskesmas 

Nama                           : .............................................................. 

Jabatan                            : .............................................................. 

Puskesmas                         : .............................................................. 

Alamat                            : .............................................................. 

No Telpon                       : .............................................................. 

PERTANYAAN TERBUKA 

1. Apakah di puskesmas terdapat pelayanan KB baik di rawat jalan 

maupun di rawat inap? 

2. Siapakah yang bertugas menangani pelayanan KB di puskesmas? 

3. Ada berapakah petugas yang melaksanakan pelayanan KB yang 

sudah mendapat pelatihan konseling?  

4. Apakah ada fasilitas konseling untuk calon akseptor KB? 

5. Apakah di Puskesmas mempunyai alat bantu untuk pemberian 

konseling KB? 

6. Apakah materi konseling dan pelayanan KB memperhatikan tentang 

HAM dan hak reproduksi? 
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7. Apakah petugas pelayanan KB diwajibkan memberikan konseling KB  

terlebih dahulu sebelum memberikan pelayanan kontrasepsi  ?  

8. Apakah dengan adanya pelayanan konseling KB menambah jumlah 

akseptor KB? 

9. Apakah pelayanan konseling KB merupakan pelayanan yang wajib 

dilaksanakan di puskesmas atau merupakan inisiatif dari puskesmas? 

10. Apakah ada fasilitas informasi dan akses untuk masyarakat tentang 

pengertian, manfaat program Keluarga Berencana serta macam – 

macam metode kontrasepsi?  

11. Apakah ada target dari pemerintah untuk jumlah akseptor KB? 

12. Apakah menjadi akseptor merupakan kewajiban atau hak klien? 

13. Apakah ada evaluasi berkala mengenai pelayanan KB dan konseling 

KB di puskesmas dari BKKBN ? 

 14.Apakah  penyelanggaraan pelayanan konseling dan pelayanan KB di 

puskesmas oleh bidan ada peraturan pemerintah  yang mengatur?  

15.Apakah ada aturan prosedur pelaksanaan pelayanan KB dan panduan 

/ materi khusus untuk pemberian konseling KB yang dibuat oleh 

puskesmqas? sebutkan       
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LAMPIRAN 7 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER 

Penelitian hubungan konseling terhadap pengambilan keputusan 

kesertaan KB dalam perspektif HAM di kota Jogyakarta 

Tanggal pengambilan data  : .............................................................. 

Identitas Narasumber / Kepala BKKBN  

Nama                           : .............................................................. 

Jabatan                           : .............................................................. 

Alamat                            : .............................................................. 

No Telpon                       : .............................................................. 

PERTANYAAN TERBUKA 

1. Apakah pelayanan KB merupakan tugas pokok dan tanggung jawab 

dari BKKBN? 

2. Apakah ada target jumlah akseptor KB untuk setiap puskesma? 

3. Apakah ada pelayanan konseling KB untuk calon akseptor KB di 

puskesmas? 

4. Apakah BKKBN memberikan fasilitas pelaksanaan konseling di tiap    

puskesmas? 

 5. Apakah konseling KB yang diberikan di puskesmas merupakan arahan 

dari BKKBN atau merupakan inisiatif petugas KB? 

 6. Bagaimanakah pengaruh konseling KB terhadap jumlah akseptor KB? 
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  7.Apakah BKKBN melaksanakan pelatihan koseling KB bagi petugas  

pelayanan KB? 

 8.Apakah pada materi pelatihan konseling ada materi tentang HAM dan 

hak reproduksi ? 

 9.Bagaimana cara sosialisasi ke masyarakat mengenai hak reproduksi 

masyarakat? dan kesehatan reproduksi ? 

10.Bagaimana cara sosialisasi ke masyarakat mengenai pengertian, 

tujuan KB dan metode kontrasepsi? 

11.Apakah dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala mengenai 

pemberian konseling sebelum menentukan keputusan kesertaan KB di 

puskesmas? 

12.Bagaimanakah kebijakan BKKBN tentang pemberian konseling 

terhadap calon akseptor di tiap-tiap puskesmas  

13.Apakah ada peraturan pemerintah yang mengatur/Kebijakan tentang 

pelaksanaan Konseling dan pelayanan Keluarga Berencana di seluruh 

kabupaten ,Kota hingga puskesmas di DIY? 

14.Apakah ada kebijakan pemerintah daerah tentang standarisasi sumber 

daya manusia (SDM) di bidang konseling & pelayanan KB di 

Puskesmas ? 

15.Apakah BKKBN melakukan evaluasi hasil pelatihan konseling yang 

diterapkan pada pelayanan KB di puskesmas  ? 
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LAMPIRAN 8 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER 

 

Penelitian hubungan konseling terhadap pengambilan keputusan 

kesertaan KB dalam perspektif HAM di kota Jogyakarta 

Tanggal pengambilan data  : .............................................................. 

Identitas Narasumber / Pelatih Pelatihan Konseling KB  

Nama                           : .............................................................. 

Jabatan                           : .............................................................. 

Alamat                            : .............................................................. 

No Telpon                       : .............................................................. 

PERTANYAAN TERBUKA 

1. Siapakah penyelenggaran pelatihan konseling KB? 

2. Berapaka kali pelatihan konseling KB dilaksanakan setiap tahun?  

3. Apakah ada pelatihan konseling KB rutin dan berkala untuk semua 

petugas konseling & pelayanan KB di puskesmas? 

4. Apa saja materi pelatihan konseling KB?  

5. Apakah dalam materi konseling termasuk memperhatikan tentang Hak 

Asasi Manusia (HAM) dan hak reproduksi ? 

6. Apakah ada materi khusus dalam pelatihan konseling tentang HAM 

dan hak reproduksi ? 



 

107 
 

7. Bagaimanakah penilaian kompetensi peserta pelatiha konseling KB 

terhadap materi pelatihan yang sudah di dapat dalam pelatihan? 

8. Apakah ada materi pelatihan tentang kesehatan reproduksi untuk para 

petugas pelayanan KB dan konseling KB? 

9. Apakah ada target jumlah akseptor KB yang diberikan di masing-

masing puskesmas,setelah mendapat pelatihan ? 

10. Bagaimanakah  cara sosialisasi ke masyarakat mengenai pengertian, 

tujuan KB dan metode kontrasepsi termasuk dalam materi pelatihan? 

11. Apakah dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala mengenai 

pelaksanaan pemberian konseling sebelum menentukan keputusan 

kesertaan KB bagi peserta pelatihan? 

12. Apakah dalam pelatihan konseling KB menggunakan alat bantu  yang 

terstandar ? dari manakah alat bantu tersebut ? 

13. Apakah ada evaluasi / up date materi pelatihan dan media konseling 

(ABPK)  

14. Apakah dalam pelatihan konseling KB ada unsur bentuk motivasi 

untuk menggiring klien untuk menjadi akseptor ? 

15. Apakah penyelenggaraan pelatihan konseling KB ada peraturan 

pemerintah yang mengatur ? 
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LAMPIRAN  9 

PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Dengan hormat, 

Dengan ini saya : 

Nama   : Tri Wahyuning Pujiastuti 

Jenis kelamin : Perempuan 

Agama  : Islam 

Pendidikan : Program studi magister Hukum konsentrasi Hukum   

  Kesehatan,UNIKA Soegijapranata Semarang                                                                                                                                 

Alamat  : Krapyak Wetan No 155 Panggungharjo, Sewon,  

  Bantul, Yogyakarta    

No Hp   : 081 568 100 53 

 Dalam rangka penulisan Tesis yang berjudul “Hubungan 

konseling terhadap pengambilan keputusan kesertaan KB dalam 

perspektif HAM di kota yogyakarta tahun 2015 penulis memohon kepada 

bapak/Ibu untuk bersedia untuk di lakukan observasi/wawancara terkait 

dengan pelaksanaan konseling terhadap pengambilan keputusan 

kesertaan KB, kegiatan ini hanya untuk kepentingan Ilmu pengetahuan 

saja tanpa ada maksud lain, oleh karena itu sangat besar harapan penulis 

atas kerja sama bapak/ibu demi perkembangan ilmu pengetahuan,selain 

itu identitas bapak/ibu akan penulis rahasiakan 

 Demikian atas kesediaan dan waktu yang telah diberikan,penulis 

ucapkan terimakasih. 

Wassalamuallaikum Wr Wb. 

                                                                     Hormat kami 

                                                                          Penulis 

 

                                                                  Tri Wahyuning Pujiastuti 
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LAMPIRAN 10 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Saya (inisial) yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama       :  

Umur        :            

Alamat      : 

Bersedia untuk menjadi responden penelitian yang berjudul hubungan 

konseling terhadap pengambilan keputusan kesertaan KB dalam 

perspektif HAM di Puskesmas kota Jogyakarta tahun 2015 dari penelitian 

yang di lakukan oleh : 

Nama         : Tri Wahyuning Pujiastuti 

NIM            : 12.93.0061 

Status      : Mahasiswa Program studi magister Hukum konsentrasi Hukum           

Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Saya Akan memberikan informasi yang se jujurnya sesuai dengan kondisi 

saya sesuai kebutuhan penelitian tersebut,dan saya telah diberi 

penjelasan bahwa pernyataan ataupun hasil yang didapatkan bersifat 

sukarela, tanpa paksaan,serta hanya digunakan untuk kepentingan 

penelitian 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

 

                                                             Yogyakarta ……….….…………2015 

                                                                                        Responden 

 

 

                                                                              (                                     )  




