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Petunjuk Mengerjakan Soal 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling benar dengan member tanda silang (X) 

pada option a, b, c dan d 

B. Jika saudara mengganti jawaban, maka berilah tanda garis (=) pada jawaban terdahulu dan beri 
tanda silang (X) pada jawaban baru yang dipilih. 

 

MULTIPLE CHOICE 

1. Masalah pokok yang beredar di suatu lingkungan, yang belum tentu kebenarannya untuk mencari 
pemecahannya perlu pembuktian yang nyata, disebut…. 

a. Issue      c. Moral issue 

b. Issue etik      d. dilema moral 
 

2. Masalah pokok yang berhubungan dengan kebiasaan atau prilaku manusia yang belum tentu 

kebenarannya dan untuk mencari pemecahannya perlu pembuktian yang nyata, disebut… 
a. Issue      c. Moral issue 

b. Issue etik      d. Dilema moral 

 

3. Masalah-masalah yang beredar yang berkaitan dengan keyakinan individu bahwa sesuatu itu 
mutlak baik atau buruk walaupun situasi berbeda, disebut… 

a. Issue      c. Moral  issue 

b. Issue etik      d. dilema moral 
 

4. Membuat pilihan setelah mendapatkan penjelassan tentang alternative asuhan yang  akan 

dialaminya, merupakan pengertian dari…. 
a. Informasi      c. Informed choice 

b. Kabar berita      d. Informed consent 

 

5. Persetujuan yang diberikan pasien/walinya yang berhak terhadap bidan untuk melakukan suatu 
tindakan kebidanan kepada pasien setelah memperoleh informasi lengkap dan dipahami mengenai 

tindakan yang akan dilakukan,  merupakan pengertian dari… 

a. Informasi      c. Informed choice 
b. Kabar berita      d. Informed consent 

 

6. Dibawah ini merupakan bentuk-bentuk issu etik, kecuali.. 

a. Bidan, klien dan masyarakat 
b. Bidan dengan teman sejawat 

c. Bidan dengan profesi 

d. Bidan dengan asistennya 

 

7. Seorang perempuan berusia 23 tahun melahirkan anak pertama di bidan ani. Karena perineumnya 

kaku, bidan ani akan melakukan tindakan episiotomy. Namun si ibu menolak tindakan tersebut. 
Apa yang akan dilakukan bidan selanjutnya… 

a. Tetap melakukan episiotomy 

b. Mengikuti keinginan ibu untuk tidak melakukan episiotomy 

c. Tidak melakukan episiotomy, dan meminta informed consent 
d. Ibu merujuk pasien 

 



8. Seorang Pria berusia 23 tahun ketahuan mencuri disebuah rumah. Kemudian pria tersebut dibawa 
masyarakat ke kantor Polisi agar dapat diberikan sanksi. Atas tindakan yang telah dilakukan pria 

tersebut, berarti pria tersebut telah melanggar…. 

a. Etika, Etiket, Moral     c. Etika, Sopan santun, Hukum 

b. Etika, Moral, Hukum    d. Etiket, Sopan santun, Moral 
 

9. Dalam membantu pemecahan masalah, bidan menggunakan dua pendekatan dalam asuhan 

kebidanan, yaitu… 
a. Pendekatan berdasarkan prinsip dan etika 

b. Pendekatan berdasarkan asuhan dan etika 

c. Pendekatan berdasarkan asuhan dan moral 

d. Pendekatan berdasarkan prinsip dan asuhan 

 

10. Dalam pengambilan keputusan ada kerangka pengambilan keputusan dalam asuhan kebidanan. 

Kerangka pengambilan keputusan tersebut harus memperhatikan sebagai berikut, kecuali…. 
a. Bidan harus mempunyai rasa empati 

b. Bidan harus menghargai wanita sebagai individu dan melayani dengan rasa hormat 

c. Bidan harus mempunyai rasa simpati 
d. Pusat perhatian pelayanan bidan adalah safety 

 

11. Teori etika terbagi dari beberapa teori. Dibawah ini merupakan pembagian teori etika dalam 
keputusan etis, kecuali… 

a. Konsekuensialisme     c. Kewajiban 

b. Deontology      d. Hak 

 
12. Ibu meminum minyak kelapa pada saat persalinan dengan maksud untuk memperlancar proses 

persalinan. Kasus seperti itu dalam pengambilan keputusan etis menggunakan teori…. 

a. Konsekuensialisme     c. Kewajiban 

b. Deontology      d. Hak 

 

13. Suatu keputusan yang diambil berdasarkan keterikatan/berhubungan dengan tugas (perhatian 

utamanya pada tugas), merupakan pengertian pengambilan keputusan etis berdasarkan teori… 
a. Konsekuensialisme     c. Hak    

b. Deontology      d. Intuisionisme 

 
14. Pertolongan persalinan pada ibu inpartu yang menderita AIDS. Kasus seperti itu dalam 

pengambilan keputusan etis menggunakan teori… 

a. Konsekuensialisme     c. Hak 
b. Deontology      d. Intuisionisme 

 

15. Pada saat pertolongan persalinan bayi premature seorang bidan melihat bahwa otot-otot perineum 

ibu sangat kaku dan diperlukan tindakan episiotomy. Setelah dijelaskan pada ibu ternyata ibu 
menolak dilakukan episiotomy. Kasus seperti itu dalam pengambilan keputusan etis 

menggunakan teori…. 

a. Deontology      c. Kewajiban 
b. Hak       d. Intuisionisme 

 

16. Seorang ibu tidak mampu melunasi biaya persalinannya. Kasus seperti itu dalam pengambilan 
keputusan etis menggunakan teori… 

a. Deontology      c. Kewajiban 

b. Hak       d. Intuisionisme 

 
17. Seseorang memutuskan sesuatu itu etis dengan 2 pendekatan, yaitu… 

a. Rasional dan non rasional 

b. Rasional dan intuisi 
c. Non rasional dan intuisi 

d. Intuisi dan kebiasaan 

 

18. Di bawah ini adalah Pendekatan Non Rasional, kecuali… 
a. Kepatuhan       c. Prinsiplisme 

b. Imitasi       d. Intuisi 

 



 
19. Mengambil penilaian dari orang lain sebagai acuan dengan mengesampingkan benar dan salah, 

merupakan pengertian dari… 

a. Imitasi       c. Intuisi 

b. Perasaan       d. Kebiasaan 
 

20. Menggunakan prinsip-prinsip etik sebagai dasar dalam membuat keputusan etis dengan tetap 

mempertimbangan aturan dan konsekuensi yang mungkin timbul, merupakan pengertian dari… 
a. Deontology       c. Etika Budi Pekerti 

b. Prinsiplisme      d. Konsekuensialisme 

 
21. Dibawah ini adalah Proses yang dapat ditempuh dalam membuat keputusan, kecuali… 

a. Tentukan apakah masalah yang dihadapi masalah etis 

b. Konsultasikan kepada sumber-sumber kewenangan 

c. Langsung mengambil keputusan tanpa pertimbangan 
d. Buatlah keputusan 

e. Evaluasi keputusan 

 
22. Adanya sala satu dari dua dorongan yang berlawanan yang baik atau yang buruk yang tidak dapat 

dipenuhi keduanya dalam satu waktu yang masing-masing menyangkut keyakinan individu yang 

berhubungan dengan perannya (bidan), disebut…. 
a. Dilema etik       c. Moral Issue 

b. Dilema moral       d. Issue etik 

 

23. Seorang ibu mengalami perdarahan post partum setelah melahirkan bayinya dirumah , ibu 
tersebut menolak untuk diberikan suntikkan uterotonika. Sebagai bidan apa yang anda lakukan 

ketika menghadapi masalah tersebut … 

a. bidan tidak melakukan suntikkan karena menghargai hak pasien 

b. bidan tetap memberikan suntikkan karena pertimbangan kondisi pasien 

c. bidan langsung merujuk pasien kerumah sakit tanpa tindakan terlebih dahulu 

d. bidan meminta bantuan kepada petugas kesehatan yang lain 

 

24. Himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa Negara atau pemerintah secara resmi 

melalui lembaga atau institusi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam 

bermasyarakat, bersifat memaksa dan memilikji sanksi yang harus dipenuhi, hal ini disebut 

dengan… 

a. Norma       c. Pidana 

b. Hukum       d. Etika 
 

25. Seorang perempuan berusia 40 tahun menderita penyakit kanker. Ibu tersebut tidak tahan lagi 

akan penyakitnya dan meminta kepada bidan/dokter untuk mengakhiri hidupnya (euthanasia). 

Kasus ini adalah… 
a. Issu etik 

b. Dilema etik 

c. Konflik etik 
d. Issu moral 

 

26. Seorang pasien datang keklinik bersalin dengan suaminya, dari hasil pemeriksaan pasien tersebut 
sedang hamil 4 minggu, pasien mengaku mempunyai bayi yang berumur 8 bulan dan kesulitan 

dalam kondisi ekonomi. Pasien meminta untuk dilakukan aborsi terhadap bayi yang 

dikandungnya dengan alasan tersebut. Sebagai bidan keputusan apa yang anda ambil dalam 

menghadapi kasus tersebut… 

a. Menyetujui permintaan pasien dan meminta informed consent 

b. Menolak permintaan pasien karena melanggar kode etik 

c. Menyetujui permintaan pasien dengan alasan kondisi kesehatan dan ekonomi pasien 

d. Menolak permintaan pasien dengan alasan tidak memiliki kompetensi untuk tindakan  abortus 

 



27. Seorang perempuan berumur 30 tahun melahirkan bayi kembar yang mengalami pendempetan 
dibagian dada. Operasi pemisahan bayi berisiko tinggi karena organ jantung hanya ada satu buah, 

sehingga satu bayi harus dikorbankan. Pada kasus ini teori pengambilan keputusan apa yang 

digunakan… 

a. Deontology 
b. Hedonism 

c. Eudemonisme 

d. Utilitarian 
 

28. Seorang Perempuan berusia 36 tahun datang bersama suaminya untuk memasang alat 

kontrasepsi.sebenarnya perempuan tersebut tidak ingin berKB dan ingin punya anak.tetapi 
Suaminyatidak memperolehkan hamil lagi karena umur perempuan tersebut sudah termasuk 

risiko tinggi.Bidan memberikan penjelasan kepada perempuan tersebut dan suaminya.si suami 

ternyata setuju dengan saran dari bu bidan untuk tidak hamil kembali karena sudah risiko tinggi, 

untuk menghindari tuntutan hukum sebelum tindakan bidan terlebih dahulu harus 
melakukan............. 

a.      Laporan       c. Informed consent 

b.       Rujukan       d. Informed choice 
 

29. Seorang pasien dalam keadaan inpartu mengalami kesakitan hebat  dan dalam keadaan panik,  

pasien tersebut ditemani suaminya, jika bidan akan melakukan tindakan medis maka kepada siapa 

bidan meminta persetujuan …? 

a. Langsung kepada pasien karena pasien tersebutlah yang akan dilakukan tindakan medis 

b. Kepada suami yang mendampingi pasien 

c. Tidak perlu meminta persetujuan 

d. Kepada dokter SPOG 

 

30. Adanya salah satu dari dua dorongan yang berlawanan yang baik atau yang buruk yang tidak 
dapat dipenuhi keduanya dalam satu waktu yang masing-masing menyangkut keyakinan individu 

yang berhubungan dengan perannya (bidan) merupakan difinisi dari…. 

a. Konflik Moral      c. Issue etik 

b. Dilema Moral      d. Moralitas 

 

 

 

 

 

 

 

“Good Luck” 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-bidan-dan-falsafah.html

