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KUESIONER
Partisipasi Masyarakat terhadap Pelayanan Posyandu
Di Puskesmas A.Yani
I.

Identitas Responden

1. No. Responden :
2. RW tempat tinggal :
3. Usia :
a) <20 tahun
b) 21-30 tahun
c) 31-40 tahun
d) 41-50 tahun
e) >50 tahun
4. pendidikan :
a) tidak sekolah/tidak tamat SD
b) tamat SD
c) SLTP
d) SLTA
e) Akademi/perguruan tinggi
5. Pekerjaan :
a) Ibu rumah tangga
b) Buruh tani/pabrik
c) Wiraswasta/dagang
d) Pegawai negri
e) Pegawai swasta
f) TNI/POLRI
g) Petani/peternak
h) Pensiunan
i) Lain lain….
6. Usia balita :
a) 0 – 12 bulan
b) 13 – 36 bulan
c) 37 – 60 bulan
II.

Pengetahuan

1. Apa tujuan ibu datang ke Posyandu? ( boleh lebih dari 1 )
a) Menimbang balita
b) Mendapatkan imunisasi bagi balita
c) Memeriksakan kehamilan
d) Mendapatkan pelayanan KB
e) Mendapatkan pencegahan dan penanggulangan diare bagi balita
2. Dari siapa ibu mengetahui Posyandu? ( boleh lebih dari 1 )
a) Petugas kesehatan
b) Tokoh masyarakat/agama
c) Kader kesehatan Posyandu
d) Teman/saudara/tetangga
e) Mass media ( radio/televisi/majalah/koran )
3. Apa saja kegiatan Posyandu yang ibu ketahui? ( boleh lebih dari 1 )
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

a) Penimbangan bayi/balita
b) Pelayanan KB
c) Imunisasi bayi/balita/ibu hamil
d) Pencegahan dan penanggulangan diare
e) Pemeriksaan ibu hamil
f) Pemberian vitamin A
g) Penyuluhan
Apakah di rw ibu ada Posyandu?
a) Ada
b) Tidak ada
Menurut ibu, tujuan kegiatan Posyandu apa saja? ( boleh lebih dari 1 )
a) Menurunkan kematian bayi
b) Menurunkan kematian ibu bersalin
c) Meningkatkan status gizi balita
d) Mendekatkan pelayanan kesehatan sehingga mudah di jangkau masyarakat
e) Tidak tahu
Menurut ibu, siapa saja yang mendapatkan pelayanan di Posyandu? ( boleh lebih
dari 1 )
a) Bayi
b) Balita
c) Ibu hamil
d) PUS ( Pasangan Usia Subur )
e) Ibu nifas
Menurut ibu, siapa saja yang dapat menjadi pelaksana Posyandu? ( boleh lebih dari
1)
a) Kader Posyandu
b) Tokoh masyarakat
c) Petugas kesehatan
Menurut ibu, Posyandu seharusnya diadakan berapa bulan sekali?
a) 1 bulan 1x
b) 1 minngu 1x
c) Lain lain...
Menurut ibu apakah penimbangan rutin dapat mengetahui tingkat gizi balita?
a) Ya
b) Tidak
c) Tidak tahu
Apakah ibu pernah mendengar tentang pemberian vitamin A untuk balita dan tablet
Fe untuk ibu hamil?
a) Ya
b) Tidak
c) Tidak tahu
Menurut ibu apakah imunisasi bertujuan untuk mencegah penyakit tertentu?
a) Ya
b) Tidak
c) Tidak tahu
Menurut ibu apakah imunisasi bertujuan untuk mengobati penyakit tertentu?
a) Ya
b) Tidak
c) Tidak tahu
Apakah ibu mengetahui manfaat oralit untuk penanggulangan diare?
a) Tahu, apa....
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b) Tidak tahu

III.

Sikap

1. Menurut ibu apakah Posyandu itu bermanfaat bagi ibu?
a) Bermanfaat
b) Tidak bermanfaat
2. Apakah ibu merasa prihatin jika Posyandu tidak dapat dilaksanakan secara teratur?
a) Ya
b) Tidak
3. Apakah ibu bersedia membantu pelaksanaan kegiatan Posyandu?
a) Ya
b) Tidak
4. Apakah ibu bersedia memajukan Posyandu dengan cara menghimpun dana?
a) Ya
b) tidak
5. Apakah ibu bersedia menjadi kader Posyandu?
a) Bersedia
b) Tidak bersedia
6. Jika tidak bersedia, apa alasannya?
a) Khawatir terlalu menyita waktu
b) Merasa kurang pengetahuan
c) Tidak di izinkan suami
d) Tidak di bayar
e) Lain lain.....
7. Apakah ibu khawatir jika anak ibu belum di imunisasi lengkap sesuai KMS?
a) Ya
b) Tidak
8. Apakah ibu menyesal jika ibu tidak sempat membawa anak ibu untuk di timbang di
Posyandu?
a) Ya
b) Tidak
9. Apakah ibu ingin mendapatkan penyuluhan di Posyandu?
a) Ya
b) Tidak
IV.
1

2

3

Perilaku
Apakah ibu datang ke Posyandu setiap bulan untuk menimbang bayi/balita?
a) Ya
b) Tidak
Kalau tidak, apa alasan ibu tidak menimbang bayi/balita setiap bulan di Posyandu?
a) Tidak sempat/sibuk
b) Jarak Posyandu jauh dari rumah
c) Jika bayi/balita sehat, tidak perlu ditimbang
d) Tidak tahu jadwal Posyandu
e) Sudah diperiksa rutin di dokter swasta
Apakah bayi ibu diimunisasi secara teratur di Posyandu ( sesuai KMS )?
a) Ya
b) Tidak

58

4

5

6

7

8

9

( jika ya ) apa alasan ibu?
a) Supaya bayi sehat
b) Supaya bayi dapat terhindar dari penyakit tertentu yang dapat di cegah dengan
imunisasi
c) Supaya imunisasi sesuai jadwal yang dianjurkan
d) Kurang paham mengenai manfaat imunisasi
( jika tidak ) apa alasan ibu?
a) Bayi/balita sehat tidak perlu diimunisasi
b) Bayi sering sakit
c) Tidak sempat/sibuk
d) Posyansu jauh dari rumah
e) Takut sakit setelah diimunisasi
Apakah ibu pernah membantu mengumumkan jadwal Posyandu?
a) Pernah
b) Tidak pernah
Apakah ibu pernah membantu pelaksanaan penimbangan?
a) Pernah
b) Tidak pernah
Apakah ibu pernah membantu mencari dana untuk kegiatan Posyandu?
a) Pernah
b) Tidak pernah
Apakah ibu pernah memberi sumbangan ke Posyandu?
a) Pernah
b) Tidak pernah
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