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PERMOHONAN KESEDIAAN 
SEBAGAI RESPONDEN
 

Perkenalkan:

Nama 	: 	Eti Rimawati
Umur 	: 	33 tahun
Jenis Kelamin 	: 	Perempuan
Alamat Asal 	: 	Semarang

Saya adalah mahasiswi Magister Promosi Kesehatan Universitas Diponegoro, yang sedang menyelesaikan tugas akhir sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister. 

Saya mohon kesediaan Saudara untuk menjadi responden dalam penelitian saya:
Judul 	: 	Perilaku Seksual Mahasiswi Perguruan Tinggi di Kota Semarang.
Tujuan penelitian 	: 	Mengetahui fenomena perilaku seksual mahasiswi perguruan tinggi di Kota Semarang
Manfaat Penelitian	: 	Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran perilaku seksual mahasiswi di perguruan tinggi, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan program kesehatan reproduksi bagi remaja di perguruan tinggi dan membantu menurunkan faktor risiko HIV dan AIDS.
 
Jika Saudara bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, maka saya menawarkan persetujuan Saudara untuk :
	Peneliti akan menjamin kerahasiaan identitas responden.

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan responden perihal perilaku seksual yang dilakukan responden:
	a. Setuju 	b. Tidak Setuju 
	Jika setuju, apakah responden mau bertemu langsung dengan peneliti ?

	a. Ya		b. Tidak 
	Jika ya, maka peneliti akan memberikan uang transport sebesar Rp.100.000 tiap responden datang untuk bertemu dengan peneliti di tempat pertemuan yang telah ditentukan dan disepakati oleh peneliti dan responden.
	Jika tidak bersedia bertemu dengan peneliti, maka wawancara akan dilakukan oleh asisten peneliti yang telah disetujui oleh responden.
	Jika bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, maka Saudara silahkan mengisi identitas dan tanda tangan yang berarti Saudara bersedia untuk diwawancara. 
	Waktu penelitian dan tempat bertemu akan dibahas lebih lanjut antara peneliti, responden. 
	Wawancara mendalam akan dilakukan dengan alat perekam.
	Hasil rekaman wawancara mendalam akan dirahasiakan pada orang lain. Hanya peneliti, dosen pembimbing penelitian serta pihak yang berkepentingan saja yang boleh mendengarkan kaset rekaman tersebut. 
	Peneliti akan mengambil foto responden dengan bagian tubuh responden yang diperbolehkan untuk diambil atas persetujuan responden (tampak belakang)
	Responden berhak mengajukan keberatan atas poin–poin diatas. Silahkan mengajukan keberatan dan usulan terkait dengan penelitian ini, dalam poin – poin di bawah ini :

a.................................................................................................
b................................................................................................
c............................................................................................dst
 
Saya menyadari bahwa masalah seks merupakan masalah yang sangat sensitif untuk dibicarakan secara terbuka, tetapi saya berharap Saudari secara sukarela bersedia menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Penelitian ini tidak akan mempengaruhi kehidupan Saudari dalam aktivitas sehari-hari maupun sebagai mahasiswi. Penelitian ini sangat dijaga kerahasiaannya.
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
SEBAGAI RESPONDEN


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama 	:	......................................................................(diisi kode saja)
Umur 	:	.......................................................................................................
Pendidikan/smt	:	.......................................................................................................
Pekerjaan 	: 	.......................................................................................................
Bersedia menjadi subyek dalam penelitian yang berjudul "Fenomena Perilaku Seksual Mahasiswi di Perguruan Tinggi di Kota Semarang" yang dilakukan oleh Eti Rimawati (E4C006126) mahasiswi Program Magister Promosi Kesehatan, Universitas Diponegoro, Semarang.

Peneliti bersedia menjamin kerahasiaan hasil wawancara dan hal–hal yang berhubungan dengan privacy saya, apabila saya menginginkannya. 

Demikianlah pernyataan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.
 
Semarang, Juli 2008
Tertanda

 
(...........................................)


