
 
 

KUESIONER  
 

Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Terhadap Perilaku Pencegahan Demam 

Berdarah Dengue Di Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota 

Tangerang 

 
A. Identitas Responden 

Nomor Responden : …………… 

Jenis kelamin  : ……….…... 

Umur    : …….. tahun …… bulan 

Mohon diisi dengan memberikan checklist (√) pada jawaban yang sesuai dengan 

anda 

1. Apakah pendidikan terakhir anda ? 

 SMP atau yang sederajat 

 SMA atau yang sederajat 

 D III 

 S1 

 S2 

2. Apakah anda pernah mengalami penyakit demam berdarah dengue ? 

 Pernah 



 Tidak pernah 

 

B. Butir Pertanyaan Masyarakat Terhadap Perilaku Pencegahan Demam 

Berdarah Dengue 

Berilah tanda checklist (√) salah satu jawaban dari masing-masing pertanyaan 

sesuai dengan tindakan anda. 

Ketentuan : 

SL   = Selalu 

SR   = Sering 

KD   = Kadang-Kadang 

TP   = Tidak Pernah 

( Contoh pengisian kuesioner ) 

No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KD TP 

1 Apakah anda menguras bak penampungan air 

setiap 1 minggu sekali ? 

  √  

 

No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KD TP 

1 Anda akan menyikat, jika pada dinding bak 

penampungan air sudah terlihat kotor ? 
    

2 Seperti biasanya anda merasa sia-sia saja untuk 

menguras bak penampungan air, karena pada bak 

penampungan air yang anda gunakan hampir 

digunakan setiap hari ? 

    

3 Anda merasa tidak perlu mengganti air dalam vas 

bunga, karena airnya masih jernih ? 
    

4 Apakah karena alasan takut terminum airnya, anda 

tidak pernah menaburkan bubuk abate pada bak 
    



penampungan air ? 

 

 

No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KD TP 

5 Seperti biasanya pada bak penampungan air yang 

dipakai setiap hari, anda tidak perlu untuk 

menutupnya ? 

    

6 Meski hanya plastik bekas yang terdapat di jalanan 

sekitar rumah anda, anda merasa tidak perlu 

disingkirkan plastik bekas tersebut karena tidak 

akan mempengaruhi kejadian penyakit demam 

berdarah dengue ? 

    

7 Seperti biasanya anda tidak ada waktu luang untuk 

mengubur barang-barang bekas yang dapat 

menampung air hujan seperti kaleng bekas dll ?  

    

8 Anda sering menyikat bak penampungan air saat 

mengurasnya ? 
    

9 Apakah anda menaburkan bubuk abate pada bak 

penampungan air yang di pakai setiap hari ? 
    

10 Anda merasa untuk menguras tidak perlu, jika bak 

penampungan air masih jernih ? 
    

11 Anda tidak perlu menunggu untuk mengganti air 

vas bunga sampai air jadi keruh ? 
    

12 Setiap ada barang-barang bekas seperti tempurung 

kelapa atau yang sekiranya dapat menampung air 

hujan yang terdapat di jalanan sekitar rumah anda, 

anda singkirkan ke tempat sampah ? 

    

13 Apakah anda sering menutup bak penampungan 

air yang tidak terpakai setiap hari ? 
    

14 Apakah anda menguras bak penampungan air     



walaupun air masih terlihat sangat jernih ? 

 
 

Terima Kasih 

No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KD TP 

15 Apakah anda merasa dengan menguras bak 

penampungan air saja sudah bersih, sehingga anda 

merasa tidak perlu menyikatnya kembali karena 

tidak perlu mengeluarkan tenaga tambahan ? 

    

16 Apakah anda sering mengubur barang-barang 

bekas yang dapat menampung air seperti botol 

bekas dll ? 

    


