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KUESIONER 

 

Gambaran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Ibu Bayi terhadap 

imunisasi dasar lengkap di wilayah kerja Puskesmas Ciumbuleuit Kota 

Bandung. 

 

Identitas responden 

 

1. Nama    : 

2. Alamat    : 

3. Umur    : 

4. Pendidikan terakhir  : 

5. Pekerjaan   : 

6. Penghasilan perbulan  : 

7. Pekerjaan suami  : 

8. Jumlah anak dalam keluarga : 

 

Pengetahuan Responden 

 

1. Apakah ibu tahu tentang program imunisasi dasar lengkap? 

a. Tahu 

b. Tidak tahu 

 

2. Apa saja program imunisasi dasar lengkap yang ibu ketahui? 

a. BCG 

b. DPT 

c. Polio 

d. Campak 

e. Hepatitis B 
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3. Apakah ibu tahu tentang imunisasi BCG? 

a. Tahu  

b. Tidak tahu 

 

4. Penyakit apa yang dapat dicegah dengan imunisasi BCG? 

a. TBC (Tuberculosis) 

b. Polio 

c. Campak 

d. Hepatitis B 

e. Difteri, Batuk 100 hari (Batuk rejan), Tetanus 

 

5. Berapa kali imunisasi BCG diberikan? 

a. 1 kali 

b. 2 kali 

c. 3 kali 

d. 4 kali 

e. 5 kali 

 

6. Kapan imunisasi BCG diberikan? 

a. Saat bayi berumur 2 bulan 

b. Saat bayi berumur 1 bulan 

c. Saat bayi berumur 3 bulan 

 

7. Apakah ibu tahu tentang imunisasi Hepatitis B? 

a. Tahu  

b. Tidak tahu 
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8. Penyakit apa yang dapat dicegah dengan imunisasi Hepatitis B? 

a. Difteri, Batuk 100 hari (Batuk rejan), Tetanus 

b. Hepatitis B 

c. TBC (Tuberculosis) 

d. Campak 

e. Polio 

 

9. Berapa kali imunisasi Hepatitis B 0 diberikan? 

a. 1 kali 

b. 2 kali 

c. 3 kali 

d. 4 kali 

e. 5 kali 

 

10. Kapan imunisasi Hepatitis B 0 diberikan? 

a. Segera setelah bayi lahir 

b. Saat bayi berusia 1 bulan 

c. Saat bayi berusia 2 bulan 

 

11. Apakah ibu tahu tentang imunisasi DPT? 

a. Tahu  

b. Tidak tahu 

 

12. Penyakit apa yang dapat dicegah dengan imunisasi DPT? 

a. Difteri, Batuk 100 hari (Batuk rejan), Tetanus 

b. Hepatitis B 

c. Campak 

d. Polio 

e. TBC (Tuberculosis) 
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13. Apakah ibu tahu tentang imunisasi Combo DPT-HB? 

a. Tahu 

b. Tidak tahu 

 

14. Berapa kali imunisasi Combo DPT-HB diberikan? 

a. 1 kali 

b. 2 kali 

c. 3 kali 

d. 4 kali 

e. 5 kali 

 

15. Kapan imunisasi Combo DPT-HB diberikan? 

a. Saat bayi berumur 1 bulan 

b. Saat bayi berumur 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan 

c. Saat bayi berumur 5 bulan dan  6 bulan 

 

16. Apakah ibu tahu tentang imunisasi Polio? 

a. Tahu  

b. Tidak tahu 

 

17. Penyakit apa yang dapat dicegah dengan imunisasi Polio? 

a. TBC (Tuberculosis) 

b. Polio 

c. Campak 

d. Difteri, Batuk 100 hari (Batuk rejan), Tetanus 

e. Hepatitis B 
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18. Berapa kali imunisasi Polio diberikan ? 

a. 1 kali 

b. 2 kali 

c. 3 kali 

d. 4 kali 

e. 5 kali 

 

19. Kapan imunisasi Polio diberikan? 

a. Saat bayi berumur 5 bulan dan  6 bulan 

b. Saat bayi berumur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan 

c. Saat bayi berumur 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan 

 

20. Apakah ibu tahu tentang imunisasi Campak? 

a. Tahu  

b. Tidak tahu 

 

21. Penyakit apa yang dapat dicegah dengan imunisasi Campak? 

a. Polio 

b. Difteri, Batuk 100 hari (batuk rejan), Tetanus 

c. Campak 

d. Hepatitis B 

e. TBC (Tuberculosis) 

 

22. Berapa kali imunisasi Campak diberikan? 

a. 1 kali 

b. 2 kali 

c. 3 kali 

d. 4 kali 

e. 5 kali 
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23. Kapan imunisasi Campak diberikan? 

a. Saat bayi berumur 8 bulan 

b. Saat bayi berumur 6 bulan dan 7 bulan 

c. Saat bayi berumur 9 bulan 

 

24. Dimanakah ibu bisa mendapatkan imunisasi? 

a. Kantor Kelurahan 

b. Posyandu/Puskesmas 

c. Dukun 

 

25. Siapa saja yang mendapatkan imunisasi dasar? 

a. Orang dewasa 

b. Bayi umur 0 – 11 bulan 

c. Anak umur lebih dari 1 tahun 

 

Sikap Responden 

 

26. Apakah ibu setuju dengan adanya program imunisasi dasar lengkap?  

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

 

27. Apakah ibu yakin bahwa imunisasi BCG dapat mencegah penyakit TBC?  

a. Yakin 

b. Tidak yakin 

 

28. Apakah ibu yakin bahwa imunisasi Hepatitis B dapat mencegah penyakit 

Hepatitis B?  

a. Yakin 

b. Tidak yakin 
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29. Apakah ibu yakin bahwa imunisasi DPT dapat mencegah penyakit Difteri, 

Batuk 100 hari (batuk rejan), dan Tetanus?  

a. Yakin 

b. Tidak yakin 

 

30. Apakah ibu yakin bahwa imunisasi Polio dapat mencegah penyakit Polio?  

a. Yakin 

b. Tidak yakin 

 

31. Apakah ibu yakin bahwa imunisasi Campak dapat mencegah penyakit 

Campak?  

a. Yakin 

b. Tidak yakin 

 

32. Apakah ibu takut bila anak ibu diimunisasi?  

a. Takut  

b. Tidak takut 

Bila ‘takut’ mengapa? 

a. Takut anaknya menjadi demam 

b. Takut anaknya menjadi kejang 

c. Takut anaknya menjadi lumpuh 

 

33. Menurut ibu perlukah imunisasi BCG diberikan? 

a. Perlu 

b. Tidak perlu 

 

34. Menurut ibu perlukah imunisasi Hepatitis B 0 diberikan? 

a. Perlu 

b. Tidak perlu 
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35. Menurut ibu perlukah imunisasi Combo DPT-HB I diberikan? 

a. Perlu 

b. Tidak perlu 

 

36. Menurut ibu perlukah imunisasi Combo DPT-HB II diberikan? 

a. Perlu 

b. Tidak perlu 

 

37. Menurut ibu perlukah imunisasi Combo DPT-HB III diberikan? 

a. Perlu 

b. Tidak perlu 

 

38. Menurut ibu perlukah imunisasi Polio I diberikan? 

a. Perlu 

b. Tidak perlu 

 

39. Menurut ibu perlukah imunisasi Polio II diberikan? 

a. Perlu 

b. Tidak perlu 

 

40. Menurut ibu perlukah imunisasi Polio III diberikan? 

a. Perlu 

b. Tidak perlu 

 

41. Menurut ibu perlukah imunisasi Polio IV diberikan? 

a. Perlu 

b. Tidak perlu 

 

42. Menurut ibu perlukah imunisasi Campak diberikan? 

a. Perlu 

b. Tidak perlu 
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43. Apakah ibu bersedia membantu petugas kesehatan untuk memberi 

informasi mengenai program imunisasi dasar lengkap?  

a. Ya  

b. Tidak  

Bila ‘ya’ bagaimana caranya? 

a. Memberitahu tetangga tentang pentingnya imunisasi 

b. Mengajak tetangga untuk mengikuti jadwal imunisasi 

c. Memberitahu petugas kesehatan tentang keluarga yang belum 

mengikuti imunisasi 

 

44. Apakah ibu akan tetap turut serta mengikuti program imunisasi dasar 

lengkap walaupun jarak ke Puskesmas/Posyandu jauh? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

Perilaku Responden 

 

45. Sudahkah anak ibu selesai diimunisasi dasar?  

a. Sudah  

b. Belum selesai 

Bila ‘belum’, mengapa? 

a. Tidak ada biaya  

b. Karena merasa anak tidak perlu diimunisasi  

c. Takut anak menjadi sakit 

 

46. Pada umur berapa anak ibu mendapatkan imunisasi BCG? 

a. Saat bayi berumur 2 bulan 

b. Saat bayi berumur 1 bulan 

c. Saat bayi berumur 3 bulan 

d. Saat bayi berumur > 3 bulan 

e. Tidak mendapatkan imunisasi BCG 
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47. Pada umur berapa anak ibu mendapatkan imunisasi Hepatitis B 0? 

a. Segera setelah bayi lahir 

b. Saat bayi berusia 1 bulan 

c. Saat bayi berusia 2 bulan 

d. Saat bayi berumur > 2 bulan 

e. Tidak mendapatkan imunisasi Hepatitis B 0 

 

48. Pada umur berapa anak ibu mendapatkan imunisasi Combo DPT-HB I? 

a. Saat bayi berumur 4 bulan 

b. Saat bayi berumur 2 bulan 

c. Saat bayi berumur 3 bulan 

d. Saat bayi berumur > 4 bulan 

e. Tidak mendapatkan imunisasi DPT-HB I 

 

49. Pada umur berapa anak ibu mendapatkan imunisasi Combo DPT-HB II? 

a. Saat bayi berumur 5 bulan 

b. Saat bayi berumur 3 bulan 

c. Saat bayi berumur 4 bulan 

d. Saat bayi berumur > 5 bulan 

e. Tidak mendapatkan imunisasi DPT-HB II 

 

50. Pada umur berapa anak ibu mendapatkan imunisasi Combo DPT-HB III? 

a. Saat bayi berumur 5 bulan 

b. Saat bayi berumur 6 bulan 

c. Saat bayi berumur 4 bulan 

d. Saat bayi berumur > 6 bulan 

e. Tidak mendapatkan imunisasi DPT-HB III 
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51. Pada umur berapa anak ibu mendapatkan imunisasi Polio I? 

a. Saat bayi berumur 3 bulan 

b. Saat bayi berumur 2 bulan 

c. Saat bayi berumur 1 bulan 

d. Saat bayi berumur > 3 bulan 

e. Tidak mendapatkan imunisasi Polio I 

 

52. Pada umur berapa anak ibu mendapatkan imunisasi Polio II? 

a. Saat bayi berumur 3 bulan 

b. Saat bayi berumur 4 bulan 

c. Saat bayi berumur 2 bulan 

d. Saat bayi berumur > 4 bulan 

e. Tidak mendapatkan imunisasi Polio II 

 

53. Pada umur berapa anak ibu mendapatkan imunisasi Polio III? 

a. Saat bayi berumur 4 bulan 

b. Saat bayi berumur 3 bulan 

c. Saat bayi berumur 5 bulan 

d. Saat bayi berumur > 5 bulan 

e. Tidak mendapatkan imunisasi Polio III 

 

54. Pada umur berapa anak ibu mendapatkan imunisasi Polio IV? 

a. Saat bayi berumur 5 bulan 

b. Saat bayi berumur 6 bulan 

c. Saat bayi berumur 4 bulan 

d. Saat bayi berumur > 6 bulan 

e. Tidak mendapatkan imunisasi Polio IV 
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55. Pada umur berapa anak ibu mendapatkan imunisasi Campak? 

a. Saat bayi berumur 11 bulan 

b. Saat bayi berumur 10 bulan 

c. Saat bayi berumur 9 bulan 

d. Saat bayi berumur > 11 bulan 

e. Tidak mendapatkan imunisasi Campak 

 

56. Pernahkah anak ibu dibawa untuk imunisasi ketika sedang sakit?  

a. Pernah  

b. Tidak 

 

57. Apakah ibu pernah menyarankan ibu-ibu lain untuk mengikuti program 

imunisasi dasar lengkap? 

a. Pernah  

b. Tidak pernah 

 

58. Bagaimana tindakan ibu pada anak yang tidak mendapatkan imunisasi 

BCG? 

a. Mengajak orang tuanya agar anak tersebut diimunisasi BCG 

b. Menyarankan tidak perlu imunisasi bila tidak sakit 

c. Tidak berbuat apa-apa 

 

59. Bagaimana tindakan ibu pada anak yang tidak mendapatkan imunisasi 

Hepatitis B 0? 

a. Mengajak orang tuanya agar anak tersebut diimunisasi Hepatitis B 

0 

b. Menyarankan tidak perlu imunisasi bila tidak sakit 

c. Tidak berbuat apa-apa 
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60. Bagaimana tindakan ibu pada anak yang tidak mendapatkan imunisasi 

Combo DPT-HB? 

a. Mengajak orang tuanya agar anak tersebut diimunisasi Combo 

DPT-HB 

b. Menyarankan tidak perlu imunisasi bila tidak sakit 

c. Tidak berbuat apa-apa 

 

61. Bagaimana tindakan ibu pada anak yang tidak mendapatkan imunisasi 

Polio? 

a. Mengajak orang tuanya agar anak tersebut diimunisasi Polio 

b. Menyarankan tidak perlu imunisasi bila tidak sakit 

c. Tidak berbuat apa-apa 

 

62. Bagaimana tindakan ibu pada anak yang tidak mendapatkan imunisasi 

Campak? 

a. Mengajak orang tuanya agar anak tersebut diimunisasi Campak 

b. Menyarankan tidak perlu imunisasi bila tidak sakit 

c. Tidak berbuat apa-apa 

 

63. Dimana anak ibu mendapatkan imunisasi dasar? 

a. Puskesmas/Posyandu 

b. Rumah Sakit 

c. Bidan/Mantri 

d. Praktek dokter swasta 

e. Lain-lain 

 

Penyuluhan 

 

64. Apakah puskesmas memberikan penyuluhan tentang imunisasi dasar? 

a. Ya 

b. Tidak 
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65. Menurut ibu, apakah penyuluhan tentang imunisasi dasar di puskesmas 

sudah cukup lengkap? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

66. Menurut ibu, apakah penyuluhan tentang imunisasi dasar di puskesmas 

mudah dimengerti? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

67. Menurut ibu, apakah penyuluhan tentang imunisasi dasar di puskesmas 

cukup sering diberikan? 

a. Ya  

b. Tidak 

 

68. Bagaimana puskesmas memberikan penyuluhan tentang imunisasi dasar? 

a. Diberikan ketika ibu sedang di puskesmas 

b. Datang ke rumah – rumah 

c. Melalui poster dan pengumuman 

 

69. Siapakah yang seharusnya memberikan penyuluhan tentang imunisasi 

dasar? 

a. Kader kesehatan 

b. Kepala desa 

c. Pemimpin agama 

 

70. Dimanakah ibu mendapatkan penyuluhan tentang imunisasi dasar? 

a. Puskesmas 

b. Posyandu 

c. Rumah sakit swasta 
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71. Apakah penyuluhan cukup mempengaruhi ibu untuk melakukan imunisasi 

dasar? 

a. Ya 

b. Tidak 
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PETA WILAYAH KERJA PUSKESMAS CIUMBULEUIT 

 

 

 


