
 

 

 
 
 

INFORMED CONSENT 
 

 
Perihal : Pemberian Informasi dan Persetujuan 

Lampiran : - 
 
 
 

 
Dengan hormat , 

Sehubungan dengan akan dilaksanakan penelitian dengan judul penelitian 
“Pengetahuan dan Sikap Mahasiswi FK UKI Angkatan 2014-2016 Terhadap Abortus 
Provokatus” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program S-1 
Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mahasiswi 
FK  UKI  angkatan  2014-2016  terhadap  Abortus  Provokatus  beserta  dampaknya. 
Untuk terlaksananya penelitian ini saya mengharapkan kepada Anda mahasiswi FK 
UKI 2014-2016 menjadi responden dalam penelitian ini dengan menjawab pertanyaan 
yang ada dalam kuesioner dengan bersikap sukarela, senang hati, dan jujur menjawab 
seluruh pertanyaan sesuai dengan yang Anda ketahui. 

Informasi yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaanya. Penelitian ini hanya 
akan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan serta perkembangan ilmu 
pengetahuan. 

Atas bantuan dan kerjasamanya yang baik saya ucapkan terimakasih. 
 
 
 

Jakarta,                       2017 

Hormat  saya, 
 
 
 
 
 

 
Laura Beatriz Naomi S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45



46  

 
 
 
 
 

 

LEMBAR PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP) 
 

( INFORMED CONSENT ) 
 
 
 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 

Usia : 

Alamat: 

No. Hp: 

 
 
 

Setelah mendapat penjelasan dari penelitian “Pengetahuan dan Sikap Mahasiswi FK 

UKI Angkatan 2014-2016 Terhadap Abortus Provokatus”. Maka dengan ini saya 

secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian 

tersebut. Demikianlah surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jakarta,                       2017 

 

 
 
 
 
 
 

(                          )
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KUESIONER PENELITIAN PENGETAHUAN DAN SIKAP 

MAHASISWA FK UKI ANGKATAN 2014-2016 TERHADAP 

ABORTUS PROVOKATUS 

 

 
A.  DATA UMUM RESPONDEN 

Nama  : 

Kelas : 

Umur : 

Alamat: 
 

 

B.  DATA KHUSUS RESPONDEN 

I. SUMBER INFORMASI 

a.   Orangtua 

b.   Kakak/saudara 

c.   Dosen 

d.   Teman sebaya 

e.   Petugas kesehatan 

f.   Tokoh agama 

g.   Media cetak 

h.   Media elektronik 
 

 

II.        PENGETAHUAN RESPONDEN 

1.   Apakah anda pernah mendengar tentang Abortus Provokatus 

sebelumnya? 

a.    Ya 

b.    Tidak 
 

 

2.   Apa tanggapan anda jika mendengar informasi tentang Abortus? 

a.    Respon sekali, karena pengetahuan yang penting 

b.    Biasa saja, karena sudah banyak mengerti tentang aborsi 

c.    Asing sekali, karena merasa takut 

 
3.   Apa pengertian dari Abortus Provokatus? 

a. Abortus yang terjadi akibat tindakan atau disengaja, baik 

dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat 

b. Abortus yang terjadi akibat tindakan atau disengaja, baik 

dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat
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c. Abortus yang terjadi dengan memijit/mengusut perut wanita 

hamil 

 
4.   Apa bahaya yang timbul bila melakukan abortus pada dukun? 

a. Shock/pingsan karena kesakitan berlebihan saat melakukan 

aborsi dan berdampak kematian 

b.    Perdarahan hebat saat melakukan kusut 

c.    Infeksi karena alat yang dipakai melakukan aborsi tidak steril 
 

 

5.   Apa bahaya yang timbul bila melakukan abortus dengan cara 

memakan obat-obatan atau jamu-jamuan? 

a.    Infeksi (rahim busuk karena janin mati) 

b.    Perdarahan hebat dari rahim karena demam 

c.    Kematian si wanita yang melakukan abortus 

 
6.   Jenis penyakit berbahaya apa yang dapat tertular dari anak-anak 

medis saat melakukan abortus kepada petugas kesehatan? 

a.    HIV/AIDS 

b.    TBC paru 

c.    Kudis-kudis 
 

 

7.   Abortus dapat merusak alat reproduksi wanita yaitu dapat 

mengakibatkan? 

a.    Kemandulan 

b.    Kegemukan 

c.    Kecacatan anak yang lahir 
 

 

8.   Apakah dampak kebidanan yang terjadi bila kehamilan remaja 

diteruskan sampai melahirkan? 

a. Mendapat penyulit saat melahirkan karena alat reproduksi 

masih muda 

b.    Kurus dan lemah karena masih muda 

c.    Kurang gizi karena masih muda 

 
9.   Apa dampak psikologis yang terjadi akibat hamil dini dan berumah 

tangga dini pada remaja putri? 

a. Tekanan jiwa (depresi), malu pada masyarakat karena 

melanggar norma/nilai di masyarakat 

b.    Membuat mahasiswi semakin liar
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c.    Remaja bisa bunuh diri 
 

 

10. Apa dampak dari segi ekonomi dan yang mempengaruhi kesehatan 

remaja putri akibat hamil dini dan berumah tangga dini? 

a. Putus sekolah dan menghalangi cita-cita untuk mendapatkan 

pekerjaan yang mapan dilanda kemiskinan dan mempengaruhi 

gizi keluarga di rumah tangga 

b.    Dicaci maki mertua karena tergantung makan sama orangtua 

c. Ditelantarkan suami karena tidak sanggup membiayai 

kehidupan rumah tangga 

 
11. Apakah risiko besar setelah tertular HIV/AIDS saat melakukan 

abortus? 

a. Dapat menularkan kepada suami dan anak setelah menikah 

kelak 

b.    Kematian bayi yang dilahirkan 

c.    Seluruh badan koreangan karena HIV/AIDS 
 

 

12. Apakah pernah mendengar kehamilan tidak dikehendaki? 

a.   Ya 

b.   Tidak 
 

 

13. Apabila aparat hukum mengetahui tindakan aborsi telah dilakukan 

maka: 

a. Ditangkap pihak berwajib (polisi) dijatuhi hukuman penjara 

sesuai undang-undang yang berlaku 

b.    Diterlantarkan pacar yang tidak bertanggung jawab 

c.    Didiskriminasikan masyarakat 

 
14. Abortus yang diperbolehkan oleh undang-undang ialah? 

a. Aborsi terapeutik medis (oleh karena suatu penyakit, demi 

kemanusiaan) 

b.    Aborsi spontan (tanpa diganggu oleh siapapun) 

c.    Aborsi yang disengaja untuk menutupi aib
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15. Pernahkah anda membicarakan kesehatan reproduksi secara 

pribadi kepada tugas kesehatan? 

a.    Ya 

b.    Tidak 
 

 

16. Menurut anda siapa yang bisa menjadi teman untuk membicarakan 

secara pribadi masalah kesehatan reproduksi? 

a.    Ibu 

b.    Dosen 

c.    Kakak/saudara 
 

 

III.       SIKAP RESPONDEN 

1.   Menurut pendapat anda, abortus berbahaya bagi kesehatan alat 

reproduksi wanita? 

a.   Setuju 

b.   Tidak setuju 
 

 

2.   Menurut pendapat anda, mahasiswi seharusnya menjaga kesehatan 

reproduksi dan sadar akan kewajibannya di masa mendatang untuk 

melahirkan generasi anak-anak bangsa yang sehat dan berkualitas? 

a.   Setuju 

b.   Tidak setuju 
 

 

3.   Menurut pendapat anda, penjagaan alat reproduksi yang sehat pada 

mahasiswi adalah tanggung jawab mahasiswi itu sendiri yang 

mengemban tugas mulia melahirkan generasi bangsa? 

a.   Setuju 

b.   Tidak setuju 
 

 

4.   Menurut pendapat anda, melakukan hubungan seks semasa remaja 

akibat pengaruh video porno adalah perbuatan yang merugikan diri 

sendiri? 

a.   Setuju 

b.   Tidak setuju 
 

 

5.   Menurut pendapat anda, sebiknya mahasiswi ikut berperan dalam 

memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada teman-teman 

sebayanya? 

a.   Setuju
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b.   Tidak setuju 
 

 

6.   Menurut pwndapat anda, untuk dapat menjaga kesehatan 

reproduksi mahasiswi perlu dibekali pengetahuan seks, kesehatan 

reproduksi dan aborsi? 

a.   Setuju 

b.   Tidak setuju 
 

 

7.   Menurut pendapat anda, remaja yang berhasil menjaga alat 

reproduksinya besar harapan akan melahirkan anak-anaknya sehat 

pula kelak? 

a.   Setuju 

b.   Tidak setuju 
 

 

8.   Menurut pendapat anda, inti dari pencegahan hamil pada masa 

sekolah salah satunya dengan mengindari budaya “coba-coba”? 

a.   Setuju 

b.   Tidak setuju 
 

 

9.   Menurut pendapat anda, mahasisiwi harus mampu membedakan 

mana yang baik dan mana yang buruk tentang menjaga alat 

reproduksinya? 

a.   Setuju 

b.   Tidak setuju 
 

 

10. Menurut pendapat anda, guna dari peratuan pemerintah membuat 

undang-undang kesehatan reproduksi adalah untuk melindungi 

kesehatan reproduksi dan mengharapkan generasi yang lahir sehat 

dan berkualitas di bangsa kita? 

a.   Setuju 

b.   Tidak setuju 
 

 

11. Menurut pendapat anda, sebaiknya undang-undang di negara kita 

dikuatkan lagi karena kita harus tetap mempertahankan iman dan 

norma/nilai sesuai Pancasila? 

a.   Setuju 

b.   Tidak setuju
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12. Menurut pendapat anda, untuk mencegah kehamilan remaja perlu 

mengetahui cara-cara pergaulan remaja pacaran yang sehat? 

a.   Setuju 

b.   Tidak setuju 


