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Tahun 1998 menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1.  

 

KUESIONER 

 

I. IDENTITAS 

1. Nama: 

2. Alamat: 

3. Usia: 

a) < 20 tahun 

b) 21-35 tahun 

c) 36-50 tahun 

d) > 50 tahun 

4. Pekerjaan: 

a) Tidak bekerja 

b) Petani/peternak 

c) Buruh 

d) Pedagang 

e) Pegawai Negeri/ABRI 

f) Pegawai swasta 

g) Pensiunan 

5. Pendidikan: 

a) Tidak sekolah/tidak tamat SD 

b) Tamat SD/sederajat 

c) SLTP/sederajat 

d) SLTA/sederajat 

e) Akademi/Perguruan tinggi 
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6. Jumlah anggota keluarga: 

a) < 3 orang 

b) 3 – 5 orang 

c) > 5 orang 

7. penghasilan perkapita perbulan: 

a) < Rp. 98.300,- 

b) ≥ Rp. 98.300,- 

II. PENGETAHUAN 

1. Yang termasuk sumber air bersih adalah : 

a) Sumur gali                                 (1,6) 

b) Sungai                                                  (1,6) 

c) Mata air                                            (1,6) 

d) Penampung air hujan                    (1,6) 

e) Kolam                                                  (1,6) 

f) PAM                                                     (1,6) 

2. Yang dimaksud dengan air bersih untuk minum adalah : 

a) Jernih, dimasak tidak sampai mendidih                     (0) 

b) Jernih, tidak berwarna                                                (3,3) 

c) Jernih, tidak berbau                                                     (3,3) 

d) Jernih, tidak berasa                                                      (3,3) 

e) Jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan dimasak sampai 

mendidih      (10)                                                                                          

3. Apa kegunaan air bersih? 

a) Mandi                  (3,3) 

b) Mencuci       (3,3) 

c) Makan dan minum     (3,3) 

d) Tidak tahu                  (0) 
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4. Apakah anda tahu syarat sumur gali yang baik?    

a) Tahu             (10) 

b) Tidak tahu    (0) 

5. Apa syarat sumur gali yang baik? 

a) dinding sumur disemen                                            (3,3) 

b) bibir sumur lebih tinggi dan terbuat dari tembok     (3,3) 

c) mulut sumur tertutup                                                 (3,3) 

d) jawaban a,b,dan c                                                       (10) 

6. Adakah penyakit yang dapat ditularkan melalui air? 

a) Ada               (10) 

b) Tidak ada      (0) 

7. Penyakit apa yang dapat ditularkan melalui air? 

a) Demam berdarah                                    (3,3) 

b) Penyakit batuk                                        (0) 

c) Penyakit Kulit            (3,3) 

d) Diare dan muntaber                                (3,3) 

e) Lain-lain (sebutkan)                              (0) 

f) Tidak tahu                                              (0) 

8. Bagaimana mencegah penyakit tersebut? 

a) Mengkonsumsi air bersih                (10) 

b)  Tidak tahu                 (0) 

c)  Lain-lain 

III. SIKAP 

1. Apakah air bersih itu diperlukan? 

a) Ya                                         (10) 

b) Kadang perlu kadang tidak   (0) 

c) Tidak perlu                            (0) 

d) Air kolam atau air sungai saja sudah cukup  (0) 
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2. Jika ya, mengapa air bersih diperlukan? 

a) Mencegah penyakit yang ditularkan melalui air             (5) 

b) Untuk menjaga kesehatan                                                (5) 

c) Lain-lain 

3. Apakah anda setuju bila dibangun sarana air bersih untuk umum di desa 

ini?  

a) Setuju                   (10)  

b) Tidak setuju          (0) 

4. Setujukah anda pada penggunaan air sumur untuk keperluan sehari-hari? 

a) Ya                          (5) 

b) Ya, kalau ada         (5) 

c) Tidak                      (0) 

5. Menurut anda, apakah penting memasak air sampai mendidih?  

a) Ya                       (10) 

b) Tidak                  (0) 

6. Jika ya, mengapa penting memasak air sampai mendidih?  

a) Agar tidak sakit                                (5) 

b) Agar kuman di dalam air mati          (5) 

7. Menurut anda, apakah penting dinding sumur disemen?  

a) Ya                                             (10) 

b) Tidak                                         (0) 

8. Jika ya, mengapa penting dinding sumur disemen?  

a) Mencegah rembesan dari jamban atau selokan              (5) 

b) Untuk keamanan pemilik atau pengguna                        (5) 

9. Menurut anda, apakah penting memberi jarak yang sesuai antara sumber 

air bersih dengan jamban?  

a) Ya            (10) 

b) Tidak        (0) 
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10. Jika ya, mengapa penting memberi jarak yang sesuai antara sumber air 

bersih dengan jamban?  

a) Agar sumber air bersih tidak tercemar           (5) 

b) Agar sumber air bersih tidak kotor                (5) 

IV. PERILAKU 

1. Sumber air apakah yang paling banyak  digunakan untuk keperluan sehari-

hari? 

a) Sumur pompa tangan                     (1,6) 

b) Sumur pompa listrik                       (1,6) 

c) Sumur gali                            (1,6) 

d) Mata air                                       (1,6) 

e) Penampung air hujan                      (1,6) 

f) PAM                                                (1,6) 

2. Apakah anda mempunyai sumber air bersih dirumah?  

a) Ya                      (10) 

b) Tidak                  (0) 

3. Jika Ya,Apakah jenis  sumber air bersih dirumah? 

a) Sumur pompa tangan                     (2,5) 

b) Sumur pompa listrik                      (2,5) 

c) Sumur gali                           (2,5) 

d) PAM                                               (2,5) 

4. Jika tidak, dari mana Anda mendapatkan air bersih? 

a) Beli 

b) Dari tetangga 

c) Sumur umum 
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5. Bagaimana anda menjaga agar air sumur tidak kotor? 

a) menutup sumur bila tidak dipakai                                     (5) 

b) memberi kaporit, sesuai anjuran petugas kesehatan          (5) 

c) tidak melakukan apa-apa                                                   (0) 

d) tidak tahu                                                                           (0) 

6. Apakah air yang anda pakai untuk makan/minum,selalu dimasak hingga 

mendidih? 

a) Ya                        (10) 

b) Kadang-kadang                  (0) 

c) Tidak                                  (0) 

7. Jika ya, apa alasannya? 

a) Agar kuman dalam air mati                 (3.3) 

b) Agar tidak sakit perut                           (3,3) 

c) Sudah tradisi                                          (3,3) 

8. Jenis sarana air bersih yang digunakan untuk minum? 

a) PAM                         (2,5) 

b) Sumur gali                 (2,5) 

c) Sumur pompa            (2,5) 

d) Beli                            (2,5) 

9. Jenis sarana air bersih yang digunakan untuk Mencuci bahan makanan? 

a) PAM                  (2,5) 

b) Sumur gali         (2,5) 

c) Sumur pompa     (2,5) 

d) Beli                     (2,5) 
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10. Jenis sarana air bersih yang digunakan untuk mencuci pakaian dan alat-

alat dapur? 

a) PAM                  (2,5) 

b) Sumur Gali        (2,5) 

c) Sumur Pompa    (2,5) 

d) Beli                    (2,5) 

11. Jarak antara jamban dengan sumber air untuk minum? 

a) < 10 m                 (0) 

b) 10 – 30 m            (5) 

c) 30m                     (5) 

12. Penyakit apa yang paling sering diderita anggota keluarga Anda dalam 3 

bulan terakhir ini? 

a) Diare 

b) Batuk – pilek 

c) Demam berdarah 

d) Penyakit kulit 

e) Lain-lain 

13. Berapa jumlah kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari? 

a) < 50 liter/hari/orang 

b) > 50 liter/hari/orang 

V. PENYULUHAN 

1.  Apakah Anda pernah mendapatkan penyuluhan mengenai air bersih? 

a) Tidak pernah 

b) Pernah 

2. Kapan terakhir kali Anda mendapatkan penyuluhan mengenai air bersih? 

a) <3 bulan 

b) 3-6 bulan 

c) >6 bulan  
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3. Apakah selama ini kegiatan penyuluhan diminati oleh Anda? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Kadang – kadang  

4. Apakah sekarang ini Anda sudah merasakan manfaat penyuluhan? 

a) Ya  

b) Tidak  

c) Kadang - kadang  

5. Menurut Anda, penyuluhan sebaiknya dilakukan berapa kali? 

a) 1 bulan sekali 

b) 2 bulan sekali 

c) 6 bulan sekali 

d) setahun sekali 

6. Menurut Anda, siapa yang sebaiknya memberikan penyuluhan? 

a) Kader 

b) Petugas kesehatan 

c) Tokoh Agama 

d) Aparat desa 

e) Lain-lain 

7. Menurut Anda, sebaiknya penyuluhan dilakukan dimana? 

a) Menurut Posyandu 

b) Balai desa 

c) Puskesmas 

d) Kecamatan 

e) Lain-lain 
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8. Anda, sebaiknya penyuluhan dilakukan pada waktu kapan? 

a) Pagi hari 

b) Siang hari 

c) Sore hari 

d) Malam hari 

9. Menurut Anda, penyuluhan sebaiknya dilakukan dalam bentuk apa? 

a) Ceramah 

b) Ceramah dengan gambar 

c) Ceramah dengan tanya jawab 

d) Peragaan 

e) Menonton Film 

10. Kesulitan apa yang Anda dapatkan dalam mengikuti penyuluhan? 

a) Tempatnya jauh 

b) Waktunya tidak tepat 

c) Malas 


