KUESIONER PENELITIAN
PREVALENSI DAN DETERMINAN STUNTING SISWA SEKOLAH DASAR DI
KOTA SUBULUSSALAM, ACEH 2022
A. DATA UMUM

No. Registrasi
Tanggal Wawancara
Nama Responden
Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Tinggi Badan
Berat Badan
Alamat
Nama Ayah
Nama Ibu

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

B. DATA KHUSUS
I. Sosial Ekonomi Keluarga
1. Pendidikan Orangtua
Pendidikan terakhir yang telah ibu tempuh?
1) Diploma/sarjana
2) SLTA/sederajat
3) SLTP/sederajat
4) Sd/sederajat
5) Tidak sekolah
2. Pendapatan Orangtua
Berapa penghasilan rata-rata keluarga per bulan?
1) > 1.750.000,2) = 1.750.000,3) < 1.750.000,3. Pekerjaan Ibu
Apa pekerjaan ibu?
1) Petani
2) Pedagang
3) Buruh
4) PNS
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d. Pengetahuan Gizi Ibu
1. Apakah ibu tahu tentang tumbuh kembang janin dan balita?
a. Banyak tahu
b. Cukup tahu
c. Tidak tahu
2. Menurut ibu tumbuh kembang janin dan balita adalah
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................
II. Riwayat Kehamilan Ibu.
1. Status gizi ibu hamil
Bagaimana kondisi gizi ibu selama hamil ?
a. Sangat baik
b. Baik
c. Kurang
b. Pemeriksaaan kehamilan
Seberapa sering ibu melakukan pemeriksaan kehamilan?
a. Sering
b. Jarang
c. Tidak pernah
c. Akses ke pelayanan kesehatan
Seberapa jauh jarak dari rumah ibu ke tempat pemeriksaan kehamilan?
a. Sangat jauh
b. Jauh
c. Dekat
d. Komplikasi kehamilan
1. Seberapa sering ibu mengalami komplikasi kehamilan?
a. Sering
b. Jarang
c. Tidak pernah
2. Komplikasi kehamilan apa yang ibu alami?
a. Pre eklamsia
b. Hipertensi/ Jantung
c. Pendarahan
d. Letak janin tidak normal
e. Persalinan .
1. Siapakah yang menolong ibu melahirkan?
a. Keluarga
b. Bidan/ Dokter
c. Dukun
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III. Riwayat Penyakit Infeksi Anak
1. Penyakit apa yang pernah di derita anak ibu selama balita?
a. > 3 jenis
b. < 3 jenis
c. Tidak pernah
2. Berapa kali anak ibu pernah menderita diare selama balita?
a. Sering
b. Jarang
c. Tidak pernah
3. Berapa kali anak ibu pernah menderita kecacingan selama balita?
a. Sering
b. Jarang
c. Tidak pernah
4. Berapa kali anak ibu pernah menderita ISPA dengan gejala batuk disertai
pilek, demam serta sesak nafas selama balita?
a. Sering
b. Jarang
c. Tidak pernah
IV.
Pola Asuh Anak
1. Cara pemberian makanan
Apakah anak ibu makan makanan sesuai anjuran gizi seimbang?
a. Selalu
b. Sering
c. Tidak pernah
2. Pemberian ASI eksklusif
Berapa bulan ibu memberikan ASI saja kepada bayi ibu?
a. >6 bulan
b. 6 bulan
c. < 6 bulan
3. Praktik penyapihan
Berapa tahun usia anak ibu ketika disapih?
a. 2 tahun
b. > 2 tahun
c. < 2 tahun
4.

Pengasuhan ibu
Siapa yang berperan dalam pemberian makan anak?
a. Ibu
b. Ayah
c. Kakak
d. Keluarga lainnya
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V. Pemberian Makanan Tambahan Dini
a. Umur memberikan makanan tambahan
Pada umur berapa bulan ibu memberikan makanan tambahan kepadaanak
ibu?
a. > 6 bulan
b. bulan
c. < 6 bulan
b. Frekuensi memberikan makanan tambahan

Seberapa sering ibu memberikan makanan tambahan pada balita ibu?
a. Selalu
b. Sering
c. Tidak pernah

c. Porsi makanan tambahan

Seberapa banyak ibu memberikan makanan tambahan kepada anak ibu?
a. Sesuai kebutuhannya
b. Sekehendak anak
c. Tidak dibatasi

d. Tekstur / bentuk makanan tambahan
Bagaimana bentuk atau tekstur peralihan makanan yang baik untuk
bayi?
a. Bentuk cair, kental, semi padat dan padat
b. Bentuk semi padat dan padat
c. Bentuk semi padat
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