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I. Petunjuk Pengisian 

Isilah identitas anda pada tempat yang telah disediakan dibawah ini 

II. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Baca dan pahamilah dengan baik setiap pertanyaan di bawah ini 

2. Lingkarilah  pada salah satu jawaban yang menurut 

saudari benar atau lebih dari satu sesuai petunjuk.  

3. Diharapkan anda menjawab dengan jujur setiap butir pertanyaan 

4. Kuesioner ini hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian 

5. Seluruh jawaban dalam kuesioner ini dijamin kerahasiaannya 

Identitas 

 

IDENTITAS RESPONDEN : 

1. Nama Responden : 

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

2. Alamat  : 

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

3. Umur  : a. < 20 tahun 

     b. 20 – 30 tahun 

     c. 31-40 tahun 

     d. 41-50 tahun 

     e. > 50 tahun 

 

4. Pendidikan terakhir bapak : 
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    a. Tidak sekolah atau tidak tamat SD 

       b. SD 

       c. SMP 

       d. SMA 

       e. Akademi / Perguruan Tinggi 

5. Pekerjaan      a. Pegawai Negeri/TNI/Polri 

       b. Pegawai swasta 

       c. Wiraswasta 

       d. Petani 

       e. Buruh 

       f. Tidak bekerja 

6. Penghasilan  perbulan 

a. Lebih tinggi dari atau sama dengan UMR Kota 

Semarang (≥Rp715.700) 

b. Lebih rendah dari UMR Kota  Semarang  

(<Rp 715.700) 

7. Jumlah anak yang dimiliki 

       a. 1-2 anak 

       b. 3-5 anak 

       c. > 5 anak 

    

PENGETAHUAN 

 

1.  Apakah yang bapak ketahui tentang Keluarga Berencana (KB) ? (pilih salah 

satu jawaban yang menurut bapak benar ) 

a. Upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui batas usia 

perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, 

peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil 

bahagia dan sejahtera. (10) 

 

b. Pembatasan jumlah anak dengan melakukan tindakan abortus. (1) 
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c. Merupakan suatu metode untuk mengurangi jumlah kelahiran dengan alat-

alat modern dan obat-obatan yang mahal. (1) 

 

2. Menurut Bapak apakah vasektomi itu ( pilih salah satu jawaban yang menurut 

bapak benar) : 

a. Vasektomi adalah tindakan operasi kecil, lebih ringan dari pada 

sunnat/khitan.,sebagai salah satu tindakan KB pria menegluarkan air mani 

tanpa mengandung spermatozoa. (10) 

b. Tindakan pengebirian. (1) 

c. KB pria yang efeknya tidak lagi dapat mengeluarkan air mani lagi  dan  

sperma pada saat ejakulasi. (1) 

 

Untuk pertanyaan dibawah lingkari yang menurut Bapak benar ( jawaban 

boleh lebih dari 1 ( satu )  

 

3. Bagaimana cara kerja vasektomi : 

1. Vasektomi dapat menyebabkan sperma tidak lagi dapat keluar.(1) 

2. Pada saat senggama, air mani akan tetap keluar namun tidak lagi 

mengandung sel sperma sehingga tidak menimbulkan kehamilan. (10) 

3. Setelah vasektomi tidak dapat ereksi atau ejakulasi kembali. (1) 

 

4. Hal-hal yang dilakukan sebelum vasektomi: 

 1. Melakukan konseling dan menandatangani surat persetujuan.(10) 

 2. Melakukan hubungan seks sepuasnya dengan pasangan. (1) 

 3. Tidak boleh melakukan hubungan seks lebih dari seminggu. (1) 

 

5. Kapan boleh melakukan hubungan seks  setelah  vasektomi:  

 1. Langsung bisa melakukan hubungan seks tanpa kondom. (1) 

 2. Bisa melakukan seks dengan kondom  antara 15-20 x senggama. (10) 

 3. Tidak boleh melakukan seks lagi selama-lamanya. (1) 

6. Vasektomi dianjurkan bagi siapa: (jawaban boleh lebih dari satu) 
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1. Pasangan yang sudah tidak ingin punya anak lagi. (10) 

2. Pasangan yang jumlah anaknya sudah cukup. (10) 

3. Laki-laki yang pasangannya sudah sering melahirkan. (10) 

4. Laki-laki yang menginginkan seks bebas agar pasangan tidak hamil. (1) 

 

7. Keuntungan apa yang didapat bagi pasangan yang melakukan vasektomi?         ( 

jawaban boleh lebih dari satu ) 

1. Murah (artinya memang lebih murah bila dibandingkan dengan alat 

    kontrasepsi lainnya apalagi metode ini berjangka panjang). (10) 

2. Efektif (artinya kegagalan untuk kehamilan kecil). (10) 

            3. Sederhana (artinya angka kematian akibat tindakan ini hampir tidak 

ada). (10) 

4. Resiko rendah (artinya peralatan yang dipergunakan sederhana) dan 

Aman  (artinya tidak memberikan gejala efek samping yang berarti dan 

tidak menurunkan gairah seksual ). (10) 

 

8. Kekurangan apa yang didapat bagi pasangan yang melakukan vasektomi? 

(kekurangan boleh lebih dari satu ) 

1.  Senggama  baru bisa dilakukan seminggu setelah operasi. (10) 

2. Penderita penyakit tertentu tidak dapat memilih metode ini, misalnya 

penderita hernia, kelainan pembekuan darah, penyakit kulit, jamur atau 

peradangan di daerah buah zakar. (10) 

3. Pasangan harus menggunakan kondom selama 20 kali senggama setelah 

operasi untuk memastikan tidak ada lagisel sprerma dalam cairan air 

mani. (10) 

 

SIKAP 

1. Apakah bapak setuju dengan adanya Program Keluarga Berencana : 

 a. Ya (10) 

 b. Tidak (1) 
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2. Apakah bapak setuju Metode Operatif Pria (MOP) / vasektomi merupakan 

salah satu cara yang efektif dalam program KB : 

 a. Ya (10) 

 b. Tidak (1) 

3. Apakah  motivasi bapak dalam  memilih kontasepsi Metode Operatif Pria 

(MOP)/vasektomi:  

 a. Anak sudah terlalu banyak (10) 

 b. Tidak ingin memiliki anak lagi (10) 

 c. Istri tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi (10 ) 

 d. Harganya mahal sudah pasti efektif (1) 

4. Apakah ada ketakutan bapak dalam memilih kontrasepsi Metode Operatif Pria 

(MOP): 

 a. Ada(1)     b. Tidak (10) 

5. Bila ada, ketakutan dalam bentuk apa ? ( jawaban boleh lebih dari satu) 

 a. Operasi gagal / sperma masih dapat membuahi / istri hamil. (1) 

 b. Istri tidak terpuaskan / libido menurun. (1) 

 c. Tidak dapat ejakulasi lagi bahkan tidak dapat ereksi. (1) 

 

PERILAKU 

1. Dari mana pertama kali bapak mendengar tentang vasektomi ? (jawaban boleh 

lebih dari satu )  

 a. Teman/tetangga. (10) 

 b. Istri. (10) 

 c. Puskesmas, Klinik KB, PKBI. (10) 

2. Kemanakah bapak pergi untuk vasektomi ? 

 a. Puskesmas. (10) 

 b. Rumah sakit. (10) 

 c. Paraji/dukun beranak. (1) 
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3. Apakah  sebelum vasektomi, bapak menggunakan obat-obatan dalam 

melakukan hubungan seksual ? 

 a. Ya (1) 

 b. Tidak (10) 

4. Sebelum melakukan vasektomi, cara apa yang bapak lakukan untuk mencegah 

kehamilan istri : 

 a. Menggunakan kondom. (10) 

 b. Hanya mengikuti KB kalender (mengukur masa subur istri). (1) 

5. Apakah  ada keluhan setelah vasektomi ? 

 a. Tidak (10)    b. Ya (1) 

6. Jika Ya, apakah itu ? 

 a. Libido menurun. (1) 

 b. Tidak dapat ereksi atau ejakulasi. (1) 

7. Pola makanan apa yang bapak konsumsi? 

a. Makanan seimbang. (10) 

b. Memakan makanan cepat saji. (1) 

c. Memakan makanan yang diawetkan. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universitas Kristen Maranatha 

 

 

 

 



Universitas Kristen Maranatha 

 


