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KUESIONER PENELITIAN ILMU KESEHATAN 

MASYARAKAT 

IMUNISASI CAMPAK 

UNTUK KADER KESEHATAN 
 

 

No. Kuesioner                     :…………… 

Tanggal Wawancara           :…………… 

Posyandu tempat bertugas  :…………… 

 

 

Karaktererisrik Responden: 

 

1. Nama                :………………………………………………………………    

2. Umur                :……………………………………………………………… 

3. Alamat             :……………………………………………………………… 

4. Pendidikan       : a. SD                          b. SMP                        c.SMA  

                               d. D3                          e.S1        

5. Pekerjaan         : a. Ibu Rumah Tangga          

                               b. Wiraswasta                      

                               c. Pegawai Negeri Sipil       

                               d. Pegawai Swasta               

                                

Data Umum 

 

1. Berapa lama Ibu menjadi kader? 

a. < 5 tahun  (5) 

b. > 5 tahun  (10) 

 

2. Sudah berapa kali mendapat pelatihan kader dalam 5 tahun terakhir ini? 

a. 1x   (1)          c.   3x  (3)                  e. >4x  (10) 

b. 2x   (3)          d.   4x  (5) 
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3. Apakah Ibu aktif secara rutin dalam kegiatan posyandu tiap bulan? 

a. Ya      (1) 

b. Tidak (0) 

4. Jika tidak apa alasannya? 

a. Sibuk, sehingga tidak bisa hadir 

b. Ada yang menggantikan 

c. Posyandu tidak dilaksanakan tiap bulan 

d. Lain-lain…. 

5. Apakah Ibu pernah mendapatkan penyuluhan tentang imunisasi campak 

dari petugas puskesmas dalam satu tahun terakhir? 

a. Ya      (1) 

b. Tidak (0) 

6. Jika tidak, mengapa? 

a. Sibuk, sehingga tidak bisa hadir 

b. Tidak tahu akan ada penyuluhan 

c. Petugas penyuluh tidak hadir 

d. Tidak ada penyuluhan 

e. Lain-lain… 

 

       

 

Data Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional 

 

1. Apakah Ibu melakukan pendataan sasaran PN 2007 sebelum PIN 

dilaksanakan? 

a. Ya      (1) 

b. Tidak (0) 

2. Jika tidak, mengapa? 

a. Sibuk, sehingga tidak bisa mendata 

b. Tidak tahu jika harus mendata 

c. Ada Puskesmas yang mendata 
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d. Tidak diharuskan mendata oleh Puskesmas 

3. Apakah Ibu memberikan penyuluhan tentang campak dan imunisasi 

campak kepada masyarakat sebelum PIN dilaksanakan? 

a. Ya       (1) 

b. Tidak  (0) 

4.  Jika tidak, mengapa? 

a. Sibuk, sehingga tidak bisa memberikan penyuluhan 

b. Tidak tahu masyarakat harus diberikan penyuluhan 

c. Ada petugas Puskesmas yang memberikan penyuluhan 

d. Tidak diharuskan memberikan penyuluhan 

5. Apakah Ibu mendistribusikan “undangan”/mengingatkan kembali semua 

orang tua balita untuk hadir ke pos PIN? 

a. Ya      (1) 

b. Tidak (0) 

6. Jika tidak, mengapa? 

a. Sibuk, sehingga tidak bisa mengingatkan kembali 

b. Tidak tahu harus mengingatkan kembali 

c. Tidak perlu karena sudah diberi penyuluhan 

d. Tidak diharuskan mengingatkan kembali oleh Puskesmas 

7. Apakah Ibu melakukan sweeping/kunjungan ke rumah-rumah untuk 

mencari balita yang belum mendapat imunisasi? 

a. Ya      (1) 

b. Tidak (0) 

8. Jika tidak, mengapa? 

a. Sibuk, sehingga tidak bias melakukan sweeping 

b. Tidak tahu harus dilaksanakan sweeping 

c. Ada petugas Puskesmas yang melaksanakan sweeping 

d. Tidak diharuskan melaksanakan sweeping oleh Puskesmas 
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Pengetahuan Kader 

 

1. Apakah gejala penyakit campak? 

a. Demam                                        (10) 

b. Diare                                            (1) 

c. Batuk                                           (10) 

d. Bercak kemerahan pada tubuh    (10) 

e. Muntah                                        (1) 

2. Apakah penyebab campak? 

a. Virus                                           (10) 

b. Bakteri                                        (5) 

c. Jamur                                          (5) 

d. Parasit                                         (5) 

e. Tidak tahu                                   (1) 

3. Apa manfaat imunisasi campak? 

a. Mencegah kelumpuhan              (3) 

b. Mencegah penyakit campak      (10) 

c. Mencegah muntaber                  (3) 

d. Mencegah sakit kuning             (3) 

e. Tidak tahu                                 (1) 

4. Pada usia berapa imunisasi campak sebaiknya diberikan? 

a. 0, 1, 6 bulan                              (3) 

b. 0-2 bulan                                   (3) 

c. 9 bulan                                      (10) 

d. 2, 4, 6 bulan                              (3) 

e. tidak tahu                                  (1) 

5. Apakah manfaat imunisasi? 

a. Meningkatkan berat badan       (3) 

b. Menjadikan anak lebih sehat    (3) 

c. Mengobati penyakit                 (3) 
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d. Mencegah penyakitk               (10) 

e. Menjadikan anak lebih pandai (1) 

6. Bagaimana pemberian imunisasi campak? 

a. Disuntikkan di paha                 (10) 

b. Disuntikkan di bokong            (3) 

c. Disuntikkan di lengan              (10) 

d. Diteteskan dalam mulut           (3) 

e. Tidak tahu                                (1) 

7. Bila anak sedang panas, bolehkah diimunisasi? 

a. Boleh                                       (0) 

b. Tidak boleh                             (1) 

8. Bila anak sedang batuk/pilek/flu ringan, bolehkah diimunisasi? 

a. Boleh                                      (1) 

b. Tidak boleh                            (0) 

9. Apakah tujuan dilaksanakan PIN 2007? 

a. Memberantas penyakit flu burung                     (3) 

b. Imunisasi rutin polio                                          (5) 

c. Memutuskan rantai penularan virus polio liar   (10) 

d. Imunisasi dasar rutin                                          (5) 

e. tidak tahu                                                            (1) 

10. Siapakah sasaran PIN 2007? 

a. semua anak 0-12 bulan                                      (5) 

b. semua anak 0-24 bulan                                      (5) 

c. semua anak 0-48 bulan                                      (5) 

d. semua anak 0-59 bulan                                      (10) 

e. tidak tahu                                                           (1) 

 

 

      


