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GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU MASYARAKAT 

TERHADAP PENYAKIT AVIAN INFLUENZA DI KELURAHAN 

WANGUNSARI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LEMBANG 

KECAMATAN LEMBANG TAHUN 2007 

 

1. Nama : 

2. Alamat :  Kelurahan Wangunsari, RT/RW : 

3. Umur : 

4. Pendidikan terakhir : 

a) Tidak sekolah 

b) Sekolah Dasar 

c) SMP 

d) SMA 

e) Perguruan Tinggi 

5. Pekerjaan  : 

a) Pegawai Negeri 

b) Pegawai  Swasta 

c) Wiraswasta 

d) Pedagang 

e) Petani 

f) Buruh 

g) Ibu Rumah Tangga 

h) Tidak Bekerja 

i) Lain-lain 
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PENGETAHUAN 
 

1. Apakah bapak/ibu pernah mendengar tentang  flu burung / 

  avian influenza ? 

a. Pernah 

b. Tidak / belum pernah 

 

2. Apa itu flu burung ? 

a. Penyakit 

b. Bukan penyakit 

c. Tidak tahu 

 

3. Darimana bapak/ibu mengetahui informasi tentang flu burung ? 

a. Televisi 

b. Surat kabar 

c. Radio 

d. Penyuluhan 

e. Lain-lain: __________________ 

 

4. Flu burung disebabkan oleh apa ? 

a. Burung 

b. Bakteri / kuman 

c. Virus 

d. Tidak tahu 

e. Lain-lain: __________________ 

 

5. Flu burung dapat menyerang apa saja? 

a. Hewan 

b. Manusia 

c. Hewan dan Manusia 

 

6. Hewan apa saja yang dapat terserang flu burung? 

a. Ayam 

b. Burung 

c. Babi 

d. Kucing 

e. Sapi 

f. Lain-lain: __________________ 

 

7. Apakah flu burung dapat menular dari hewan ke manusia ? 

a. Ya 

b. Tidak 

c. Tidak tahu 
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8. Bagaimana cara penularannya ? 

a. Melalui udara 

b. Kontak langsung dengan unggas yang sakit 

c. Tidak tahu 

d. Lain-lain: __________________________ 

 

9. Dapatkah bapak/ibu menyebutkan gejala-gejala penyakit flu burung pada 

unggas? 

a. Jengger berwarna kebiruan 

b. Keluarnya cairan dari hidung dan mata 

c. Tidak mau makan 

d. Mencret 

e. Penurunan produksi telur 

f. Tidak tahu 

 

10. Dapatkah bapak/ibu menyebutkan gejala-gejala penyakit flu burung pada 

manusia? 

a. Demam 

b. Batuk 

c. Sakit tenggorok 

d. Sesak nafas 

e. Sakit kepala 

f. Tidak tahu 

g. Lain-lain : ________________________________ 

 

11. Apakah flu burung dapat dicegah ? 

a. Ya 

b. Tidak 

c. Tidak tahu 

 

12. Bagaimana cara mencegah penyakit flu burung? 

a. Pemberantasan unggas liar atau yang diduga terkena penyakit 

avian influenza 

b. Imunisasi/vaksinasi 

c. Menjauhi penderita flu burung 

d. Melaksanakan prinsip hidup bersih dan sehat (mencuci tangan, 

makan bergizi, istirahat cukup, memasak daging dengan baik, dll) 

e. Tidak tahu 

f. Lain-lain : ______________________________________ 

 

13. Apakah flu burung dapat diobati? 

a. Ya 

b. Tidak 

c. Tidak tahu 
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SIKAP 
 

14. Apakah bapak/ibu setuju untuk membantu pemerintah melakukan usaha 

pencegah 

an, pengendalian dan pemberantasan flu burung? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

 

15. Apakah bapak/ibu setuju untuk memelihara ternak sesuai dengan anjuran 

pemerintah (khususnya ternak unggas) ? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

 

16. Apakah bapak/ibu setuju mengenai pemusnahan unggas yang menjadi 

sumber  

penularan penyakit flu burung ? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

 

17. Apakah bapak/ibu setuju mengenai tindakan pemusnahan unggas secara 

menyeluruh, yaitu memusnahkan seluruh unggas yang sakit maupun sehat 

untuk mengurangi sumber penularan flu burung? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

 

18. Apakah bapak/ibu setuju mengenai tindakan vaksinasi flu burung pada  

unggas? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

 

19. Apakah bapak/ibu setuju terhadap keharusan melapor kepada petugas 

kesehatan jika menemukan gejala-gejala flu burung pada ternak unggas di 

lingkungan tempat tinggal bapak/ibu? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

 

20. Apakah bapak/ibu setuju terhadap keharusan melapor kepada petugas 

kesehatan jika menemukan gejala-gejala flu burung pada salah satu warga 

di lingkungan tempat tinggal bapak/ibu? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 
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PERILAKU 

 
21. Apakah bapak/ibu memelihara binatang peliharaan berupa unggas? 

a. Ya, sebutkan : _______________________ 

b. Tidak 

 

22. Apakah tetangga dekat bapak/ibu memelihara binatang peliharaan berupa 

unggas? 

a. Ya, sebutkan : _______________________ 

b. Tidak 

 

23. Jika bapak/ibu memelihara unggas, apakah bapak/ibu membersihkan 

kandangnya? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

24. Berapa kali bapak/ibu membersihkan kandang tersebut? 

 a. setiap hari 

 b. 3 hari sekali 

 c. 1 minggu sekali 

 d. 1 bulan sekali  

 

25. Apakah bapak/ibu selalu mencuci tangan setelah berhubungan dengan 

binatang  

 peliharaan bapak/ibu? 

       a. Ya 

       b. Tidak        

 

26. Apakah unggas peliharaan bapak/ibu divaksin? 

       a. Ya 

       b. Tidak 

 

      27. Apakah bapak/ibu pernah menemukan/mendengar adanya unggas yang 

mati   mendadak di daerah tempat tinggal bapak/ibu? 

    a. Ya 

 b. Tidak 

 

28.  Apa yang dilakukan oleh bapak/ibu setelah mengetahui adanya unggas 

yang mati mendadak ?  

             a. Membuang unggas yang mati mendadak 

       b. Mengubur unggas yang mati mendadak 

       c. Membakar unggas yang mati mendadak 

             d. Melaporkan kepada petugas kesehatan bahwa ada binatang     

peliharaan yang mati mendadak 
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29. Apakah bapak/ibu dan keluarga menjalankan perilaku hidup bersih dan 

sehat      (contoh: mencuci tangan sebelum makan)?  

     a. Ya 

     b. Tidak 

 

    30. Bagaimana cara bapak/ibu atau keluarga memasak daging unggas untuk   

dikonsumsi? 

a. Direbus dahulu sampai matang 

b. ½ matang 

c. Lain-lain 

 

31. Apakah ada sikap khusus atau kebiasaan tertentu yang dirubah atau 

diberlakukan     dalam keluarga setelah bapak/ibu mendengar adanya berita flu 

burung yang sedang menyebar? 

a. Ya,sebutkan_____________________________________ 

b. Tidak 

 

32.Apakah bapak/ibu mempunyai saran atau usulan bagi pencegahan dan      

penanggulangan penyakit flu burung? 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

  

 

PENYULUHAN 

 
33. Apakah bapak/ibu setuju bila didaerah tempat tinggal bapak/ibu diadakan 

penyuluhan tentang flu burung? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

 

     34. Apakah ada penyuluhan mengenai flu burung di daerah tempat tinggal 

 bapak/ibu? 

       a.  Ya 

       b.  Tidak 

       c.  Tidak tahu  

 

     35. Apakah bapak/ibu mengikuti setiap penyuluhan tentang flu burung 

 tersebut? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah  
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     36. Apakah peyuluhan yang diadakan menyampaikan bahaya yang diakibatkan 

 flu burung? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

    37. Apakah penyuluhan yang diadakan menyampaikan cara pencegahan flu 

 burung? 

                  a.  Ya 

       b.  Tidak 

 

    38. Apakah penyuluhan yang diadakan menyampaikan hal yang harus 

 dilakukan jika bapak/ibu menemukan unggas atau warga dengan gejala flu 

 burung? 

a. Ya 

b. Tidak  
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