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Judul Penelitian : DUKUNGAN DAN PENGALAMAN PADA 

PASANGAN USIA SUBUR (PUS) TERHADAP PENGGUNAAN ALAT 

KONTRASEPSI DI DESA BATUGENCU KECAMATAN LAGE KABUPATEN 
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1. Dapatkah  Ibu menerangkan nama  dan sedikit keterangan tentang diri 

anda, umur, pendidikan terakhir dan pekerjaan terdahulu! 

2. Apakah Ibu sudah pernah punya anak ? Sekarang umur berapa? 

3. Tolong ceritakan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu! 

4. Apakah bidan / dokter yang merawat ibu pernah memberikan 

penjelasan tentang penggunaan alat kontrasepsi? (Jika ya beri 

penjelasan, jika tidak beri penjelasan) 

5. Dalam menggunakan alat kontrasepsi, masalah-masalah apa saja yang 

dialami ibu ? Dan bagaimana caranya untuk mengatasi masalah 



tersebut (seperti lupa meminum pil KB, lupa jadwal penggantian 

implant)? 

6. Sudah berapa lama menggunakan alat kontrasepsi? dan kontrasepsi 

apa yang di pakai ( Jelaskan alasan kenapa menggunakan alat 

kontrasepsi tersebut). 

7. Apakah sebelumnya sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi yang 

berbeda dengan yang sekarang? (Jika ya, berikan penjelasan mengapa 

mengganti alat kontrasepsi. Jika tidak, berikan penjelasan) 

8. Apakah ada diskusi dengan suami atau orang lain (bidan, perawat, atau 

dokter) dalam pemilihan alat kontrasepsi? 

9. Apakah suami pernah memberikan motivasi dalam memilih alat 

kontrasepsi yang digunakan? 

10. Bagaimana pendapat anda tentang motivasi yang diberikan suami 

terhadap pemilihan alat kontrasepsi? 

Dukungan sosial 

1. Jelaskan alasan istri menggunakan alat kontrasepsi atau dorongan yang 

membuat istri ingin atau tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi! 

(Jelaskan mulai dari kapan, sudah berapa lama) 

2. Siapa saja yang berperan sebagai sumber dukungan atau motivasi 

untuk menggunakan alat kontrasepsi? 

3. Bagaimana dukungan atau motivasi dari keluarga (suami, mertua, ibu 

kandung) terhadap anda selama anda memilih alat kontrasepsi? 

4. Dalam bentuk apa dukungan atau motivasi yang diberikan ? 



Pengambilan keputusan 

1. Jelaskan proses pengambilan keputusan dalam keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara Mendalam (Keluarga) 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWACARA MENDALAM 
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Judul Penelitian : DUKUNGAN DAN PENGALAMAN PADA 

PASANGAN USIA SUBUR (PUS) TERHADAP PENGGUNAAN ALAT 

KONTRASEPSI DI DESA BATUGENCU KECAMATAN LAGE KABUPATEN 

POSO 

 

Peneliti : MELYANI NOVLITA KRISTIN LOSOH 

 

NIM : 462018701 

 

1. Dapatkah  bapak/ibu menerangkan nama  dan sedikit keterangan 

tentang diri anda, umur, pendidikan terakhir dan pekerjaan terdahulu? 

2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang penggunaan alat kontrasepsi? 

3. Apakah bapak/ibu (partisipan) sudah pernah mendapatkan informasi 

tentang penggunaan alat kontrasepsi ? (Jelaskan informasi apa saja 

yang didapatkan! Bagaimana reaksi bapak/ibu(partisipan) saat pertama 

kali mendapat informasi tersebut?) 



Dukungan sosial 

1. Menurut sepengetahuan anda, apa yang alasan ibu atau dorongan 

yang membuat ibu ingin atau tidak untuk menggunakan alat kontrasepsi 

? (Jelaskan mulai dari kapan, sudah berapa lama hal itu dilakukan) 

2. Apakah anda memberi motivasi kepada ibu untuk menggunakan alat 

kontrasepsi yang digunakan sekarang? 

3. Dalam bentuk apa dukungan atau motivasi yang diberikan ? 

Pengambilan keputusan 

1. Jelaskan proses pengambilan keputusan dalam keluarga! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PARTISIPAN PENELITIAN 

(INFORMED CONCERN) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 

Nama Partisipan: 

TTL: 

Alamat: 

No HP/ Telepon: 

 

Bersedia dan mau menjdi partisipan penelitian dengan Judul: Pengalaman 

Dan Dukungan Pada Pasangan Usia Subur (Pus) Terhadap Penggunaan 

Alat Kotrasepsi Di Desa Batugencu Kecamatan Lage Kabupaten Poso. 

Yang akan dilakukan oleh: 

Nama   : Melyani Novlita Kristin Losoh 

Nim   : 462018701 

Instansi : Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas 

Kedokteran  dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen 

Satya Wacana, Salatiga 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada 

paksaan dari siapapun 

Poso,……………………..2015 

Peneliti 
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