
 

 

RIWAYAT PENULIS 

 

Nama         :   Dexsa Kefine 

Nomor Pokok Mahasiswa    :   0010172 

Tempat Tanggal Lahir      :   Bontang  Kal-Tim,  27 Maret 1982 

Jenis Kelamin       :   Perempuan 

Alamat         :   Puteraco Gading Regency  

             Jln. Gading Barat I no.5 

             Bandung  40292 

 

Riwayat Pendidikan      :    

1988 :   Lulus TK YDVDP Bontang Kal-Tim 

1994 :   Lulus SD YPVDP Bontang Kal-Tim 

1997 :   Lulus SMP YPVDP Bontang Kal-Tim 

2000 :   Lulus SMA YPVDP Bontang Kal-Tim 

2000 :   Masuk FK Universitas Kristen Maranatha Bandung 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

 Nama Responden : 

            Umur   : 

 Pendidikan  :           

Jumlah Anak Balita :    a.   1 orang  

                                         b.   2 orang  

c. > 2 orang 

            Pekerjaan  : 

            Pendapatan  :    a.   ≤  Rp.  98.000,-    

b. >  Rp.  98.000,- 

 

II.  EVALUASI PENGETAHUAN RESPONDEN MENGENAI BKIA 

      1.  Apakah ibu pernah mendengar mengenai  BKIA ? 

a. Ya                                      b.   Tidak  

      2.   Apakah ibu tahu arti dari BKIA ? 

a. Ya (10)                                

b.  Tidak (0) 

      3.   Jika ya, apakah kepanjangannya ? 

a. Badan Kesehatan Ibu dan Anak (0) 

b. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (10) 

c. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (0) 

      4.   Apakah di Puskesmas ibu ada BKIA ? 

a. Ya (10)                                 

b.  Tidak (0) 

     5.   Dari siapakah ibu pertama kali mengetahui tentang BKIA ? 

a. Saudara / Teman /  Tetangga (2,5)  

b. Tokoh masyarakat / Agama (2,5) 

c. Petugas / Kader kesehatan (2,5) 

d.  Mass media ( koran, televisi, radio ) (2,5) 

     6.   Apa saja kegiatan di BKIA yang ibu ketahui ? 

a. Penimbangan bayi / balita (2,5) 



 

 

b. Imunisasi (2,5) 

c. Pemeriksaan ibu hamil, menyusui, dan yang baru melahirkan (2,5) 

d. Penyuluhan (2,5) 

    7.   Menurut ibu siapa saja yang mendapatkan pelayanan di BKIA ? 

a. Bayi (1) 

b. Balita (1) 

c. Ibu hamil (1) 

d. Ibu menyusui (1) 

e. Semua benar (6) 

     8.   Berapa kali penimbangan yang dilakukan BKIA di daerah ibu? 

            a.   Satu kali seminggu (0) 

            b.   Satu kali sebulan (10) 

            c.   Satu kali dua bulan (0) 

     9.   Menurut ibu apa gunanya penimbangan balita ? 

a. Untuk mengetahui berat badan anak (0) 

b. Untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak (10) 

c. Lain-lain (0) 

     10.   Menurut ibu sampai umur berapa anak ditimbang di BKIA ? 

a. 1  tahun (0)                                 

b. 3  tahun (0) 

c. 5  tahun (10) 

d. Tidak tahu (0)                               

    11.  Selain penimbangan anak, kegiatan apalagi yang dapat meningkatkan 

           kesehatan anak ? 

a. Imunisasi (2) 

b. Pemberian makanan tambahaan (2) 

c. Pemberian vitamin A (2) 

d. Penanggulangan diare (2) 

e. Penyuluhan (2) 

    12.  Apakah anak ibu sudah di imunisasi ? 

a. Sudah (10)                           b.   Belum (0) 



 

 

    13.  Jika sudah, apakah imunisasinya sudah lengkap ? 

a. Sudah (10)                           b.   Belum (0) 

14. Apakah semua kegiatan yang ibu balita lakukan di BKIA dicatat dalam   

       Kartu Menuju Sehat (KMS) ? 

            a.  Ya (10)                                  b.  Tidak (0) 

   15.   Jika tidak, mengapa? 

            a.   Karena tidak mempunyai KMS (5) 

            b.   Karena KMSnya hilang (2) 

            c.   Karena lupa membawa (3) 

            d.   Tidak tahu (0) 

 

III.  EVALUASI SIKAP 

      1.   Menurut ibu apakah BKIA bermanfaat ? 

a. Ya (10) 

b. Tidak(0) 

      2.  Apakah ibu setuju dengan adanya kegiatan penimbangan anak di BKIA ? 

a. Ya (10) 

b. Tidak (0) 

      3.  Menurut ibu perlukah penimbangan anak dilakukan secara teratur diBKIA? 

a. Perlu (10)                                    b.   Tidak perlu (0) 

      4.  Jika perlu, mengapa ? 

a. Untuk mengetahui berat badan anak (4) 

b. Untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak (5) 

c. Lain-lain (1) 

     5.   Menurut ibu apakah penimbangan di BKIA mendukung kesehatan anak ? 

a. Ya (10)                                        c.   Tidak tahu (0) 

b.  Tidak (0) 

 

IV.   EVALUASI  PERILAKU    

    1.   Apakah ibu rajin memeriksakan anak ibu ke BKIA secara teratur ? 

a. Ya (10)                               



 

 

b.  Tidak (0) 

    2.   Jika  tidak, mengapa ? 

a. Jarak rumah yang terlalu jauh dengan BKIA (2,5) 

b. Pelayanan yang tidak bagus (2,5) 

c. Dilarang suami / Mertua (2,5) 

d. Sibuk bekerja (2,5) 

e. Tidak tahu (0) 

    3.   Apakah ibu mengantarkan sendiri anak ibu ke BKIA ? 

            a.   Ya (10)                                  

            b.   Tidak (0) 

    4.   Jika tidak, siapa yang mengantar ? 

            a.   Suami (2,5) 

            b.   Orang tua (kakek/nenek si anak) (2,5) 

            c.   Saudara (2,5) 

            d.   Tetangga (2,5) 

    5.   Berapa jarak antara rumah ibu ke BKIA, apakah jauh atau dekat ? 

a. Dekat,  berapa meter ?                b.   Jauh, berapa meter ? 

    6.   Apakah yang menjadi dorongan ibu untuk pergi ke BKIA ? 

a. Diajak teman / tetangga (3) 

b. Disuruh ibu RT / RW (3) 

c. Keinginan sendiri (4) 

   7.   Apakah ibu melihat perubahan kesehatan dengan rutinnya ibu memeriksakan 

         anak ke BKIA? 

            a.   Ya (10)                                   

            b.   Tidak (0) 

   8.   Apakah timbangan anak ibu pernah tidak naik atau malah turun? 

           a.   Pernah (10)                      

           b.   Tidak pernah (0) 

   9.   Jika pernah, apa yang akan ibu lakukan? 

           a.   Anak diberi makan yang banyak (3) 

           b.   Minta nasehat petugas BKIA (6) 



 

 

           c.   Dibiarkan saja (1) 

 10.   Apakah di BKIA ibu ditarik bayaran ? 

          a.   Ya  

          b.   Tidak  

 11.   Berapa biaya yang ditarik di BKIA ibu ? 

          a.   ≤   Rp. 10.000    

          b.   >   Rp. 10.000  

 12.   Apakah yang menyebabkan ibu senang mengunjungi BKIA ? 

          a.   Untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak (4) 

          b.   Untuk berobat bila anak sakit (3) 

          c.   Untuk konsultasi kesehatan (3) 

 

V.  EVALUASI PENYUILUHAN 

   1.   Apakah petugas BKIA pernah memberikan penyuluhan tentang manfaat     

         penimbangan bayi/balita dalam 3 bulan terakhir ? 

a. Ya 

b. Tidak 

   2.   Menurut ibu, penyuluhan di BKIA sebaiknya dilakukan berapa kali ? 

           a.   1 bulan sekali 

           b.   2 bulan sekali 

           c.   6 bulan sekali 

           d.   Setahun sekali 

   3.   Bagaimana cara petugas BKIA  memberikan penyuluhan tersebut ? 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab/diskusi 

c. Alat peraga/gambar 

d. Pemutaran film/ Slide 

e. Lain-lain  

    4.   Menurut ibu, cara mana yang paling mudah dimengerti oleh ibu ? 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab/diskusi 



 

 

c. Alat peraga/gambar 

d. Pemutaran film/slide 

e. Lain-lain 

    5.   Menurut ibu, siapa yang sebaiknya yang memberikan  penyuluhan ? 

a. Ibu RT/ RW 

b. Dokter 

c. Petugas BKIA 

d. Lain-lain 

    6.   Menurut ibu , sebaiknya penyuluhan dilakukan dimana ? 

            a.   BKIA 

            b.   Balai desa 

            c.   Rumah sakit umum 

            d.   Puskesmas 

            e.   Kecamatan 

    7.   Menurut ibu, sebaiknya penyuluhan dilakukan pada waktu kapan ? 

a. Pagi hari 

b. Siang hari 

c. Sore hari 

d. Malam hari 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


