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LAMPIRAN 5 

KUESIONER RESPONDEN  

 

I. Keterangan tentang responden (Centang sesuai jawaban jika terdapat pilihan) 

Nama (optional)    :  

Jenis kelamin    : pria  wanita  

Umur (tahun)    :               

Pendidikan terakhir    : Tidak sekolah 

       SD (tamat/tidak tamat) 

       SMP (tamat/tida[k tamat) 

       SMA(tamat/tidak tamat) 

       Diploma (tamat/tidak tamat) 

       Sarjana (tamat/tidak tamat) 

1. Apa pekerjaan utama Bapak/Ibu? : ................................... 

2. Apakah Bapak/Ibu memiliki pekerjaan sampingan? : Ya / Tidak* (*coret yang tidak perlu) 

  Jika Ya, mohon diisi :  .................................... 

3. Jumlah total anggota keluarga (orang) :   

 

  

Nomor Responden:  
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No Daftar Pernyataan Jawaban 

Sangat setuju Setuju  Ragu-ragu Tidak setuju Sangat tidak 

setuju 

1 

(P1) 

Saya tahu ciri-ciri anak 
yang terkena defisiensi 
seng (Zn)  

     

2 

(P2) 

Saya tidak tahu 
pentingnya seng untuk 
perkembangan anak 

     

3 

(P3) 

Saya tidak tahu jenis 
makanan yang 
mengandung seng (Zn) 

     

4 

(E1) 

Saya membawakan anak 
bekal dari rumah 

     

5 

(P4) 

Saya tahu efek defisiensi 
seng (Zn) pada anak-anak  

     

6 

(P5) 

Saya tahu takaran asupan 
seng (Zn) yang harus 
dikonsumsi pada anak 
sesuai umur 

     

7 

(P6) 

Saya tidak tahu takaran 
asupan Seng (Zn) yang 
harus dikonsumsi pada 
anak sesuai umur 

     

8 

(P7) 

Saya tidak tahu ciri-ciri 
anak yang terkena 
defisiensi seng (Zn) 
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9 

(P8) 

Saya tahu jenis makanan 
(sayur, buah) yang 
mengandung seng (Zn) 

     

10 

(P9) 

Saya tahu pengertian 
defisiensi seng (Zn) 

     

11 

(P10) 

Saya tidak tahu 
pengertian defisiensi 
Seng (Zn) 

     

12 

(E2) 

Anak saya menyukai 
makanan instan (mie, 
nugget, sosis siap makan) 

     

13 

(E3) 

Saya sibuk sekali dengan 
pekerjaan saya sehingga 
tidak bisa memasak untuk 
anak 

     

14 

(P11) 

Saya dulu tidak pernah 
belajar tentang defisiensi 
seng (Zn) selama 
bersekolah 

     

15 

(P12) 

Saya tidak tahu efek 
defisiensi seng (Zn) pada 
anak-anak 

     

16 

(E4) 

Saya tidak pernah merasa 
sibuk dengan pekerjaan 
saya sehingga saya bisa 
memasak untuk anak 

     

17. 

(P13) 

Saya tidak pernah 
mencari tahu informasi 
tentang defisiensi seng 
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(Zn) melalui media cetak 
maupun elektronik 

18 

(E5) 

Anak saya tidak menyukai 
makanan instan (mie, 
nugget, sosis siap makan) 

     

19 

(P14) 

Saya tahu pentingnya 
Seng (Zn) untuk 
perkembangan anak 

     

20 

(E6) 

Saya lebih suka 
memberikan uang saku 
kepada anak daripada 
membawakan bekal dari 
rumah 

     

21 

(P15) 

Saya mengenal istilah 
seng (Zn) saat saya 
masih sekolah dulu 

     

22 

(P16) 

Saya pernah mencari tahu 
info tentang defisiensi 
seng (Zn) melalui media 
cetak maupun elektronik 

     

23 

(P17) 

Saya dulu pernah belajar 
tentang defisiensi seng 
(Zn) di sekolah 

     

24 

(P18) 

Saya tidak mengenal 
istilah seng (Zn) selama 
dulu bersekolah 

     

 


