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MMOONNIITTOORRIINNGG  DDAANN  EEVVAALLUUAASSII    
DDii  PPrrooppiinnssii  DDIIYY  ddaann  JJaawwaa  TTeennggaahh    

 
xxxxxxxxxx  

YYooggyyaa  
 

1.  TANGGAL KUNJUNGAN   /   /    6.  PROPINSI     _________   ______________________  
 

2.  PEWAWANCARA   ______________________ 7.  KABUPATEN/KOTAMADYA    ____________    
 

3.  ID dan NAMA RESPONDEN    _______________ 8.  KECAMATAN    ____________  
 

4.  NO. KK     9a.  DESA/KELURAHAN    ____________  ___________________   
 

 9b. Wilayah LSM ____________________ (diisi oleh enumerator) 

__________________ 

(Diisi oleh enumerator) 

    
 

5.  NAMA KEPALA KELUARGA _________________________ 10.  RW      11.  RT     ___________________   
 

12. Jam mulai wawancara   .        13.  Jam selesai wawancara   .      
 

14.  Alamat _____________________________________________________
___________ 

 
 

AA..    DDaattaa  DDeemmooggrraaffii  ddaann  SSoossiiaall  EEkkoonnoommii  
  

 Nama (1)  

 

Umur Ayah & Ibu (tahun) 
Jenis Kelamin 

(3) 
 

  
 

Tgl. Lahir Anak (2) 

Ayah      

Ibu      

Balita 1         

Balita 2         

Balita 3         

Balita 4         

2.  Umur / tanggal lahir Tuliskan umur ayah dan ibu dalam tahun (tidak tahu=777); dan tuliskan tanggal lahir anak 

3.  Jenis Kelamin Laki-laki = 1, Perempuan = 2 
 

 

 

 

4. Status responden   Kode: Korban gempa=1, Korban gunung Merapi=2, Korban gempa dan gunung merapi=3, Bukan 
korban=4 

 

 

5. Jenis tempat tinggal   
 
 

 Kode:  Camp pengungsian berupa tenda=1, Tenda di depan rumah=2, Host communities (rumah tempat tinggal yang ada 
pengungsi) = 3, Gedung = 4, Rumah sendiri=5, Lainnya, sebutkan ______=6, Status responden bukan korban (N/A)=8 

 
 

6.   Jenis Kelamin Kepala Keluarga   Kode: Laki= 1, Perempuan = 2     
   

 

 

7.  Jumlah anak BALITA usia 0-59 bulan (anak responden) yang tinggal bersama responden?   
 

 

8. Apakah Ibu/ayah dapat membaca dan/atau menulis? Kode: Tidak = 0, Ya = 1, Tidak tahu=7, Ayah tidak ada/bercerai (N/A) = 8 

          a. Ibu                          b. Ayah    
 

 

9.  Berapa lamakah ibu/ayah menyelesaikan pendidikan? (jumlah tahun selesai)    a.   Ibu   b.   Ayah    
 

Kode:  Tidak sekolah = 00, Pendidikan Informal = 66, Tidak tahu=77, Ayah tidak ada atau bercerai (N/A)= 88 
 
 

10.   Pekerjaan dari Ibu dan Ayah               a.  Ibu 
        (dalam 1 bulan terakhir)   

  Lainnya,                                  b. Ayah 
sebutkan ____________                     

  Lainnya,             
sebutkan __________ 

 

 Kode:  Petani = 01, Petani penggarap=02, Pedagang=03, Buruh harian=04, Karyawan/PNS/ABRI/Pensiunan=05, Tukang 
becak=06, Tukang perahu=07, Sopir =08, Tukang kayu/ Tukang batu=09, Nelayan=10, Pengrajin=11, Tukang ojek/ 
tukang sado=13, Pedagang keliling=14, Tukang cuci=15, Pembantu RT=16, Tukang jahit=17, TKI=18, Wiraswasta=19, 
Lainnya, sebutkan _____________________=20, Tukang kredit=21, Satpam/hansip/kamra=22, Calo=23, Aparat 
desa=24, Ibu rumah tangga=25, Tidak bekerja=26, Tidak tahu=77, Ayah tidak ada (bercerai)=88 
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BB..  PPeemmbbeerriiaann  MMaakkaann  AAnnaakk  
  

 Frekuensi makan 
kemarin 

Frekuensi menghabiskan 
makanan kemarin 

Cara memberikan makan untuk 
anak (sendiri/terpisah) 

Frekuensi makan 
jajanan kemarin 

 11 12 13 14 

Balita 1        

Balita 2        

Balita 3        

Balita 4        
 
 

11.   Berapa kali anak ibu makan kemarin? 
(bukan ASI/Snack) 

Kode:  tulis jumlah yang dilaporkan ibu, anak tidak makan kemarin=00, tidak tahu=77 

 

Jika anak TIDAK makan kemarin, lanjutkan ke no. 13 
 
 

12.  Berapa kali anak ibu menghabiskan 
makanannya kemarin? (bukan ASI/Snack) 

 Kode:  tidak pernah habis=0, satu kali=1, dua kali=2, tiga kali=3, lainnya, 
sebutkan_________=4, tidak tahu=7, anak tidak makan kemarin/ 
tidak tahu kalau anak makan kemarin (N/A)=8 

 

13.  Apakah ibu memberikan makanan untuk anak ibu 
dengan piring khusus atau anak makan menggunakan 
piring secara bersama dengan yang lain? 

 
Kode: piring khusus=1, piring bersama=2, kadang-kadang khusus, 

kadang-kadang menggunakan piring bersama=3, tidak tahu=7 
  

14.  Berapa kali anak ibu makan snack (jajan atau cemilan) 
kemarin?  

Kode: catat jumlah yang dilaporkan, tidak pernah=00, tidak tahu=77 

 

15a.  Apakah ada orang yang membantu memberikan makan pada anak ibu lebih dari 3 
kali seminggu (makan snack atau makan makanan utama)? 

  
Kode: Tidak=0, Ya=1 

 

Jika YA lanjutkan ke no. 15b, jika TIDAK lanjutkan ke no. 16 
 

15b.  Jika YA, siapa yang membantu? 
Kode: tidak disebutkan=0, disebutkan=1, Tidak ada yang membantu memberikan 

makan pada anak lebih dari 3 kali seminggu (N/A)=8 
 

 

C.  PENGETAHUAN TENTANG VITAMIN DAN MINERAL 
 

16a.  Menurut ibu, apakah anak yang sehat perlu minum „suplemen‟ 
(tambahan vitamin/mineral) sewaktu-waktu?  

  Kode: Tidak=0, Ya=1, Tidak tahu=7 

 

 

Jika YA lanjutkan ke no. 16b, jika TIDAK atau TIDAK TAHU lanjutkan ke no. 17 
 
 

16b. Jika YA, kenapa? (Pilihan jawaban jangan disebutkan/jawaban ibu jangan diarahkan) 
 

Kode: tidak disebutkan=0, disebutkan=1, anak yang sehat tidak perlu minum suplemen / tidak tahu apakah 
anak yang sehat perlu minum suplemen sewaktu waktu (N/A)=8  

 

Alasan Jawaban  Alasan Jawaban 

Meningkatkan nafsu makan 

 

 

  Untuk kesehatan mata 

 

 

 

 

Mencegah penyakit   Untuk pertumbuhan fisik/meningkatkan berat badan  

Membantu memulihkan tubuh setelah sakit   Untuk perkembangan kognitif / kecerdasan dan 
mental 

 

 

Biar sehat 

 

  Untuk memperbaiki pola makan yang kurang baik 

 

 

Lebih kuat   Untuk kekebalan tubuh   

   Lainnya, sebutkan___________________  

 
 

17.  Pernahkah ibu memberikan suplemen vitamin selain vitalita untuk balita 
ibu?  

  Kode: tidak=0, ya=1, tidak tahu=7  

 

 

No Orang yang membantu Jawaban  No Orang yang membantu Jawaban 

a Suami   d Kakak/adik ibu  

b Nenek/kakek dari balita   e Kakak/adik balita  

c Tetangga/teman   f Lainnya, sebutkan________  
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 18a.  Apakah anak ibu minum „suplemen‟ selain vitalita (tambahan  

vitamin/mineral) dalam seminggu terakhir? 
 

  
Kode: Tidak=0, Ya=1, Tidak tahu=7 

 
 

Jika YA lanjutkan ke no. 18b, jika TIDAK atau TIDAK TAHU lanjutkan ke no. 19a 
 

 18b. Apa alasan minum suplemen vitamin? Kode: tidak=0, ya=1, tidak minum vitamin suplemen dalam 
seminggu terakhir (N/A)=8 

 

 

 

18c.  Jika YA, apa bentuk dari suplemen vitamin?  
 

Kode: dilarutkan dalam minuman=1, tablet=2, tablet hisap=3, syrup (vitamin yang dibeli dalam bentuk sirup dan tidak dicampur 
dengan apapun)=4, obat tetes=5, lainnya, sebutkan______=6, tidak tahu=7, tidak minum vitamin suplemen dalam 
seminggu terakhir (N/A)=8 

     

Bentuk suplemen vitamin                                                     Bentuk suplemen vitamin 

Balita 1   _____________________ Balita 3  _____________________ 

Balita 2  _____________________ Balita 4  _____________________ 
 
 

   18d.  Siapa yang menyarankan ibu untuk membeli vitamin 
tersebut? 

Kode: Tidak disebutkan=0, disebutkan=1, tidak minum suplemen 
vitamin dalam seminggu terakhir (N/A)=8 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

19a.  Jika ibu berbelanja makanan untuk anak, apakah ibu selalu 
membaca informasi yang ada di kemasan sebelum membeli?  

  Kode: Tidak=0, Ya=1, Tidak tahu=7, Tidak pernah 
membeli produk yang berlabel (N/A)=8 

 

 

Jika YA lanjutkan ke no. 19b, jika TIDAK atau TIDAK TAHU lanjutkan ke no. 20a 
 
 

Alasan Balita 1 Balita 2 Balita 3 Balita 4 

Meningkatkan nafsu makan     

Mencegah penyakit     

Membantu memulihkan tubuh setelah sakit     

Biar sehat     

Lebih kuat     

Untuk kesehatan mata     

Untuk pertumbuhan fisik/meningkatkan berat badan     

Untuk perkembangan kognitif/kecerdasan dan mental     

Untuk memperbaiki pola makan yang kurang baik     

Anak meminta/menyukai vitamin     

Lainnya, sebutkan ________     

No Orang yang menyarankan Jawaban  No Orang yang menyarankan Jawaban 

a Adik/kakak ibu   h Nenek (Ibu responden)  

b Ahli farmasi/Apoteker   i Penjual jamu gendong  

c Bidan   j Petugas klinik/mantri  

d Dokter   k Suami  

e Dukun   l Tetangga/teman  

f Ibu kader   m Lainnya, sebutkan_____________  

g Ibu mertua      
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19b .  Informasi apakah yang penting menurut ibu? (Jangan mengarahkan 
jawaban ibu, jawaban boleh lebih dari satu)  

Kode: Tidak disebutkan=0, disebutkan=1, tidak tahu/ 
tidak membaca label/tidak dapat membaca/tidak 
pernah membeli produk yang berlabel (N/A)=8 

 
 
 

 

 

20a.  Apakah ibu memberikan makanan yang difortifikasi (yaitu yang sudah ditambahkan) zat 
gizi berupa vitamin dan mineral secara teratur kepada anak ibu?  

  Kode:  Tidak=0, Ya=1, 
Tidak tahu=7 

  

Jika YA lanjutkan ke no. 20b, jika TIDAK atau TIDAK TAHU lanjutkan ke no. 21a 
 

 20b.  Jika YA, makanan apa?          
(Jawaban ibu jangan diarahkan) 

Kode: tidak disebutkan=0, disebutkan=1, tidak tahu/ tidak 
memberikan makanan yang difortifikasi (N/A)=8 

 

No Makanan Jawaban  No Makanan Jawaban  

a Biskuit   f Minuman, sebutkan _________   

b Sereal   g Roti   

c Garam   h Susu   

d Kecap   i Margarine   

e Mie   j Lainnya, sebutkan _______   

 

21a .  Menurut ibu, apakah ada vitamin dan mineral yang sangat penting untuk 
kesehatan anak? 

  
Kode: Tidak=0, Ya=1, Tidak tahu=7  

 

Jika YA lanjutkan ke no. 21b, jika TIDAK atau TIDAK TAHU lanjutkan ke no. 22 
 
 

 21b.  Jika ya, vitamin atau mineral apa?                                                   
(Jangan mengarahkan jawaban ibu, jawaban boleh lebih dari satu) 

 Kode: Tidak disebutkan=0, Disebutkan=1, tidak ada 
vitamin dan mineral yang penting/tidak tahu (N/A)=8 

 

 

DD..  PPeemmaappaarraann  MMeeddiiaa  PPrroommoossii  VViittaalliittaa  
 
 

22.  Apakah ibu pernah mendengar/melihat tentang VITALITA?   Kode:  Tidak=0, Ya=1 
 

Jika responden sudah terpapar oleh media promosi maka jawaban no 22=ya 
 

23a.  Apakah Ibu pernah melihat gambar ini selain pada bungkusan atau 
kemasan ini? (Tunjukkan bungkus kemasan vitalita) 

  Kode:  Tidak=0, Ya=1, Lupa/tidak tahu=7 

 

Jika YA lanjutkan ke no. 23b, jika TIDAK/LUPA/TIDAK TAHU lanjutkan ke no. 24 
 

No Informasi Jawaban  No Informasi Jawaban 

a Kalori/Karbohidrat/Protein/Lemak   m Kalsium  

b Sodium   n Omega 3 & 6  

c MSG   o Kandungan Gula  

d Vitamin/mineral (pada umumnya)   p Halal  

e Vitamin A   q Buatan Indonesia  

f Vitamin B   r Tanggal kadaluarsa  

g Vitamin C   s Untuk kesehatan  

h Vitamin D   t Untuk perkembangan/kecerdasan  

i Vitamin E   u Untuk pertumbuhan/menambah 
tinggi/berat badan 

 

j Besi   v Untuk otak  

k DHA/EPA   w Lainnya, sebutkan ___________  

l Folat/Magnesium/Seng    
 

No Vitamin Jawaban  No Vitamin Jawaban 

a Semua jenis vitamin / mineral   h Besi  

b Vitamin A   i DHA/EPA  

c Vitamin B   j Folat/Magnesium/Seng  

d Vitamin C   k Kalsium  

e Vitamin D   l Omega 3 & 6  

f Vitamin E   m Lainnya, sebutkan_________  

g „Beta carotene’      
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 23b.  Jika pernah melihat gambar logo VITALITA, Dimanakah Ibu 
melihat? (Pertanyaan terbuka) 

Kode:  Tidak=0, Ya=1, Tidak/ belum  pernah 
melihat gambar logo VITALITA (N/A)=8 

 

No Tempat Jawaban 

a Posyandu  

b Puskesmas  

c Pusat pelayanan kesehatan lainnya  

d Rumah ibu kader  

e Warung/toko  

f Jalan raya  

g Lainnya, sebutkan _______________________  

h Lupa/tidak tahu  
 

 

  23c  Jika YA, dari media manakah Ibu melihat gambar logo VITALITA (Pertanyaan terbuka).  Setelah ibu memberikan 
jawaban, maka enumerator memperlihatkan dan menanyakan satu per satu media promosi yang ada pada ibu 
sebagai konfirmasi 

 

 

Kode:  Tidak=0, Ya=1, Tidak/ belum pernah melihat gambar logo VITALITA (N/A)=8 
 

 
 

 

   23d.   Jika YA, siapakah yang memberitahu ibu tentang Vitalita dan atau 
menunjukkan pada Ibu? (Pertanyaan terbuka) 

  

Kode:  Tidak=0, Ya=1, Tidak/ belum pernah 
melihat gambar logo VITALITA (N/A)=8 

 

No Pemberitahu/penunjuk Jawaban  No Pemberitahu/penunjuk Jawaban 

a Tidak ada/melihat sendiri   e Petugas kesehatan lainnya, sebutkan_________  

b Kader   f Tetangga  

c Staff LSM   g Lainnya, sebutkan ____  

d Petugas Puskesmas   h Lupa/tidak tahu  
 
 

23e.  Jika YA, kalimat atau gambar apa yang ibu ingat dari media promosi 
vitalita? 

Kode:  Tidak=0, Ya=1, Tidak/ belum pernah melihat 
gambar logo VITALITA (N/A)=8 

 

No Gambar atau kalimat Jawaban 

a Gambar balita  

b Tulisan “VITALITA”  

c Tulisan ”Multivitamin dan Mineral agar Balita Sehat dan Kuat”  

d Warna oranye  

e Balok bertulisan A B C  

f Tulisan “Suplemen Makanan”  

g Mengandung 14 vitamin dan mineral  

h Satu bungkus sehari  

i Dicampur pada makanan padat siap santap  

j Untuk anak usia 6-59 bulan  

k Lainnya, sebutkan _______________________  

l Lupa/tidak tahu  

 
 

No Media Jawaban Ibu Konfirmasi oleh enumerator 

a Spanduk    

b Poster   

c Lembar balik   

d Flyer / selebaran    

e Lainnya, sebutkan _______   

f Lupa/tidak tahu   
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EE..  PPeennggeettaahhuuaann  tteennttaanngg  VViittaalliittaa    
 

24.  Jika pernah mendengar VITALITA, menurut ibu apa itu VITALITA? Kode: Tidak=0, Ya=1, tidak pernah mendengar 
istilah VITALITA (N/A)=8 

 

No Persepsi tentang vitalita Jawaban 

a Vitamin untuk balita  

b Supplemen makanan  

c Vitamin yang dapat langsung dicampurkan ke makanan  

d Vitamin yang dapat meningkatkan nafsu makan anak  

e Obat  

f Jamu  

g Lainnya, sebutkan ______________  

h Tidak tahu/ lupa  

 

25.   Menurut ibu, siapakah sasaran pemberian 
VITALITA? (Pertanyaan terbuka) 

Kode: Tidak=0, Ya=1, tidak pernah mendengar istilah VITALITA (N/A)=8 
 

Tuliskan angka „1‟ jika Ibu menjawab sesuai dengan jawaban yang tersedia dan tuliskan „0‟ jika jawaban tidak disebutkan oleh Ibu. 

No Sasaran Jawaban 

a Bayi < 6 bulan  

b Anak umur 6 - 59 bulan  

c Balita 0-59 bulan  

d Lainnya, sebutkan ________________  

e Lupa/tidak tahu  
 

 

26.  Menurut ibu, apa kandungan yang terdapat di 
VITALITA? (Pertanyaan terbuka) 

Kode: Tidak=0, Ya=1, tidak pernah mendengar istilah VITALITA (N/A)=8 

 

Tuliskan angka „1‟ jika Ibu menjawab sesuai dengan jawaban yang tersedia dan  

tuliskan „0‟ jika jawaban tidak disebutkan oleh Ibu. 

No Jenis Jawaban  No Jenis Jawaban 

a Vitamin A   h Tembaga  

b Vitamin B   i Yodium  

c Vitamin C   j Besi  

d Vitamin D   k Seng  

e Vitamin E   l Semua vitamin  

f Asam Folat   m Lainnya, sebutkan ________  

g Niasin   n Lupa/tidak tahu  

 

27.  Menurut ibu, siapa yang memberikan 
VITALITA? (Pertanyaan terbuka) 

Kode: Tidak=0, Ya=1, tidak pernah mendengar istilah VITALITA (N/A)=8 

 

Tuliskan angka „1‟ jika Ibu menjawab sesuai dengan jawaban yang tersedia dan  

tuliskan „0‟ jika jawaban tidak disebutkan oleh Ibu. 

No Jenis Jawaban 

a Kader  

b Staf puskesmas  

c Bidan  

d Petugas kesehatan lainnya, sebutkan ______  

e Lainnya, sebutkan ________________  

f Lupa/tidak tahu  
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28.  Menurut ibu, bagaimana cara menggunakan 
VITALITA? (Pertanyaan terbuka) 

Kode: Tidak=0, Ya=1, tidak pernah mendengar istilah VITALITA (N/A)=8 

 

Tuliskan angka „1‟ jika Ibu menjawab sesuai dengan jawaban yang tersedia dan tuliskan „0‟ jika jawaban tidak disebutkan oleh Ibu. 
 

No Cara Jawaban 

a Dicampur ke makanan padat  

b Dicampur ke makanan cair  

c Tidak dicampur pada makanan panas  

d  Satu bungkus untuk sehari  

e Lainnya, sebutkan ________________  

f Lupa/tidak tahu  

FF..  PPeenneerriimmaaaann  tteerrhhaaddaapp  VViittaalliittaa  

29.  Apakah anak ibu mendapatkan vitalita?   Kode:   Tidak=0, Ya=1, Tidak tahu/lupa=7 
 

30.  Siapa yang memberikan vitalita? Kode:   Tidak=0, Ya=1, Tidak mendapatkan Vitalita (N/A)=8 

 
 
 

No Yang memberikan vitalita Jawaban 

a Staf puskesmas/tenaga kesehatan lainnya  

b Kader posyandu  

c Staf LSM, sebutkan (nama LSM) __________________  

d Lainnya, sebutkan __________________  
 
 
 

31a.  Apakah ibu mendapatkan Flyer / selebaran vitalita? (enumerator 
menunjukkan Flyer / selebaran yang dimaksud) 

  Kode:   Tidak=0, Ya=1, Tidak tahu/lupa=7, 
Tidak mendapatkan Vitalita (N/A)=8 

 

Jika TIDAK atau TIDAK TAHU/LUPA lanjutkan ke no. 32 
 

31b.  Apakah ibu membaca Flyer / 
selebaran vitalita? 

  Kode:   Tidak=0, Ya=1, Tidak tahu/lupa=7, Tidak dapat membaca/Tidak 
mendapatkan Vitalita/ tidak mendapatkan flyer/selebaran vitalita (N/A)=8 

 

31c.  Informasi apakah yang ibu peroleh dari Flyer / 
selebaran vitalita? (Pertanyaan terbuka) 

Kode:   Tidak=0, Ya=1, Tidak dapat membaca/Tidak mendapatkan 
Vitalita / tidak mendapatkan flyer/selebaran vitalita (N/A)=8 

 

Tuliskan angka „1‟ jika Ibu menjawab sesuai dengan jawaban yang tersedia dan tuliskan „0‟ jika jawaban tidak disebutkan oleh Ibu. 
 
 

 

 
 

32a.  Apakah pada saat diberikan vitalita, ibu mendapatkan 
penyuluhan atau penjelasan tentang  vitalita? 

  Kode:   Tidak=0, Ya=1, Tidak tahu/lupa=7, Tidak 
mendapatkan Vitalita (N/A)=8 

 

 

Jika TIDAK atau TIDAK TAHU/LUPA lanjutkan ke no. 33 
 

 

32b.  Bagaimana penyuluhan atau penjelasan 
tentang vitalita dilaksanakan?  

Kode: Tidak=0, Ya=1, Tidak tahu/lupa=7, Tidak mendapatkan Vitalita/ 
tidak mendapatkan penyuluhan/ penjelasan tentang vitalita (N/A)=8 

 

Enumerator menyebutkan pilihan jawaban satu per satu dan mengisi jawaban sesuai dengan jawaban ibu 
 
 

No Pelaksanaan penyuluhan Jawaban 

a Penyuluhan diberikan secara bersamaan kepada para ibu (berkelompok)  

b Penyuluhan diberikan kepada ibu secara terpisah atau sendiri sendiri  

c Lainnya, sebutkan ________  
 
 

No Informasi Jawaban 

a Kandungan vitalita  

b Target sasaran vitalita  

c Manfaat vitalita  

d Keunggulan vitalita 

 

 

e Cara menggunakan vitalita  

f Tidak tahu/lupa  
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32c.  Pada saat penyuluhan vitalita apakah petugas 
menggunakan lembar balik (flip chart)? (enumerator 
menunjukkanlembar balik yang dimaksud) 

  Kode:   Tidak=0, Ya=1, Tidak tahu/lupa=7, Tidak 
mendapatkan Vitalita/ tidak mendapatkan 
penyuluhan/ penjelasan tentang vitalita (N/A)=8 

 

 
 

32d.  Apakah penyuluhan vitalita juga disertai dengan 
demonstrasi  cara penggunaan vitalita? 

  Kode:   Tidak=0, Ya=1, Tidak tahu/lupa=7, Tidak mendapatkan 
Vitalita/ tidak mendapatkan penyuluhan/ penjelasan tentang 
vitalita (N/A)=8 

 

33.  Kapan anak ibu mendapatkan vitalita?  
 

Kode: < 1 minggu yang lalu=1, seminggu yang lalu=2, 2 minggu yang lalu=3,  3 minggu yang lalu=4, 1 bulan yang lalu=5, 
> 1 bulan yang lalu=6, Tidak mendapatkan vitalita (N/A)=8 

 
 

34.  Berapa banyak vitalita yang diterima dan dikonsumsi oleh anak ibu? Kode:   Tidak tahu/lupa=77, Tidak mendapatkan 
Vitalita (N/A)=88 

                    Jumlah yang diterima             Jumlah yang dikonsumsi 

Balita 1             sachet Balita 1             sachet    

Balita 2            sachet Balita 2            sachet   

Balita 3            sachet Balita 3            sachet   

Balita 4            sachet Balita 4            sachet   
 

35.  Pada umumnya berapa sering ibu memberikan vitalita?  
 

Kode: satu sachet per hari=1, satu sachet setiap dua hari sekali=2, lainnya, sebutkan __________=3, tidak mendapatkan 
vitalita (N/A)=8 

  
 Konsumsi 

vitalita 2 
bulan terakhir 

Jumlah hari 
konsumsi 

vitalita dalam 
seminggu 
terakhir  

Alasan tidak 
mengkonsumsi vitalita 

dalam seminggu 
terakhir 

Frekuensi 
penambahan 

VITALITA per hari 

Bagian Vitalita 
yang dicampur 

ke dalam 
setiap kali 
penyajian 

Porsi makanan 
dicampur 

Vitalita dan 
habis dimakan 

 
36a* 

 
36b 

36c 37 38 39 

Balita 1    ______________    

Balita 2    ______________    

Balita 3    ______________    

Balita 4    ______________    
 

* Enumerator harus memeriksa sachet vitalita  
 

36a.  Apakah anak ibu mengkonsumsi vitalita dalam 2 bulan terakhir? 

       

Kode: Tidak=0, Ya=1, Tidak tahu/ lupa=7 
  

Jika YA lanjutkan ke no. 36b, jika TIDAK atau TIDAK TAHU lanjutkan ke no.48 
 

 

36b.  Berapa hari anak Ibu mengkonsumsi 
VITALITA dalam seminggu terakhir? 
(tidak termasuk hari kunjungan)   

       

Kode: Tuliskan jumlah hari, 1-7, Tidak mengkonsumsi vitalita dalam seminggu 
terakhi =0, tidak mengkonsumsi vitalita 2 bulan terakhir (N/A)=8 

 

Jika MENGKONSUMSI vitalita dalam seminggu terakhir lanjutkan ke no. 37 
 

36c.   Jika seminggu terakhir anak Ibu tidak mengkonsumsi VITALITA, mengapa?  
 

Kode:  Anak jadi sakit, sebutkan jenis penyakitnya: _________=1, Anak tidak suka, sebutkan alasannya: _________=2, 
tergantung nafsu makan anak=3, alasan lain, sebutkan  __________=4, tidak tahu=7, anak mengkonsumsi vitalita 
dalam seminggu terakhir / tidak mengkonsumsi vitalita 2 bulan terakhir (N/A)=8 

 

37.   Berapa kali sehari VITALITA ditambahkan ke dalam makanan? Kode: anak tidak mengkonsumsi vitalita dlm 2 bln terakhir (N/A)=8 
 

38.   Umumnya, berapa banyak VITALITA yang dicampurkan dalam setiap kali penyajian?  

Kode: ½ bungkus=2, 1 bungkus=4, 1/3 bungkus=6, anak tidak mengkonsumsi vitalita dlm 2 bln terakhir (N/A)=8
   

39.   Kira-kira berapa banyak porsi makanan yang dicampur dengan VITALITA yang biasanya dimakan anak?    

Kode:   semua habis dimakan=1, hampir semua dimakan=2, tiga perempat (¾) dimakan=3, setengah (½) dimakan=4, seperempat 
(¼) dimakan=5, sedikit yang dimakan=6, tidak dimakan=7, anak tidak mengkonsumsi vitalita dlm 2 bln terakhir (N/A)=8 
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40.  Makanan apa yang diberikan pada Anak yang biasanya 
dicampurkan dengan VITALITA? (Pertanyaan terbuka) 

Kode:  tidak disebutkan=0, disebutkan=1, anak tidak 
mengkonsumsi vitalita dlm 2 bln terakhir (N/A)=8 

 

No Jenis Makanan Jawaban  No Jenis Makanan Jawaban 

a Bubur (semua jenis)   f Makanan berkuah  

b Nasi   g Makanan berbumbu kacang  

c Nasi berkuah    h Buah-buahan  

d Sayuran   i Makanan lainnya, sebutkan _______  

e Mie goreng      
 

41.   Umumnya, siapakah yang memberikan VITALITA pada anak ibu?  
 

Kode:  ibu=1, ayah=2, nenek/kakek=3, kakak=4, lainnya, sebutkan______________=5, anak tidak mengkonsumsi Vitalita 
dlm 2 bln terakhir (N/A)=8 

 

42.   Umumnya, satu bungkus VITALITA untuk berapa anak?  
 

Kode:  Satu anak=1, Dua anak=2, Satu piring untuk dua anak=3, Satu piring untuk  3 anak=4, lainnya, 
sebutkan_____________________=5, anak tidak mengkonsumsi Vitalita dlm 2 bln terakhir (N/A)=8 

 

43.   Apa alasan ibu memberikan VITALITA pada anak ibu?  Kode: Tidak=0, Ya=1, Tidak mengkonsumsi vitalita dalam 
2 bulan terakhir (N/A)=8 

 

 

 

 
 

44.   Hal apa yang paling ibu sukai dari VITALITA ?   
 

Kode:  Mudah digunakan=01, Mengandung vitamin dan mineral yang lengkapl=02, tidak merubah kebiasaan 
makan anak=03, lebih murah dibandingkan suplemen vitamin lainnya=04, Dosis satuan=05, tidak 
ada=06, lainnya, sebutkan _________________________=07, tidak mengkonsumsi Vitalita dlm 2 bln 
terakhir (N/A)=88 

 

45.   Hal apa yang paling tidak ibu sukai dari VITALITA ?   
 

Kode:  Bentuk bubuk=01, merubah warna makanan=02, merubah rasa makanan=03, tidak ada=04, lainnya, sebutkan 
__________=05, tidak mengkonsumsi Vitalita dlm 2 bln terakhir (N/A)=88 

 

Alasan Balita 1 Balita 2 Balita 3 Balita 4 

Meningkatkan nafsu makan     

Mencegah penyakit     

Membantu memulihkan tubuh setelah sakit     

Biar sehat     

Membuat lebih kuat     

Untuk kesehatan mata     

Untuk pertumbuhan fisik/meningkatkan berat badan     

Untuk perkembangan kognitif / kecerdasan dan mental     

Untuk memperbaiki pola makan yang kurang baik     

Anak meminta/ menyukai vitamin     

Lebih murah     

Mudah digunakan     

Lainnya, sebutkan ________     
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46.  Menurut ibu, manfaat apa yang dirasakan 
setelah mengkonsumsi VITALITA? 
(Pertanyaan terbuka) 

Kode: Tidak=0, Ya=1, tidak mengkonsumsi Vitalita dlm 2 bln terakhir (N/A)=8 

 

Tuliskan angka „1‟ jika Ibu menjawab sesuai dengan jawaban yang tersedia dan tuliskan „0‟ jika jawaban tidak disebutkan oleh Ibu. 
 

No Manfaat Jawaban 

a Nafsu makan anak meningkat  

b Berat badan anak naik  

c Anak semakin aktif atau lincah  

d Anak semakin pintar  

e Anak menjadi lebih sehat  

f Anak menjadi lebih jarang sakit  

g Lainnya, sebutkan ________________  
 

47.  Menurut ibu, hal apa yang perlu diubah dari  
VITALITA? (Pertanyaan terbuka) 

Kode: Tidak=0, Ya=1, tidak mengkonsumsi Vitalita dlm 2 bln terakhir (N/A)=8 

 

Tuliskan angka „1‟ jika Ibu menjawab sesuai dengan jawaban yang tersedia dan tuliskan „0‟ jika jawaban tidak disebutkan oleh Ibu. 
 

No Jenis Jawaban 

a Bentuk kemasan, sebutkan _____________________  

b Warna kemasan, sebutkan _____________________  

c Nama VITALITA, sebutkan _____________________  

d Bentuk Vitalita, sebutkan _______________________  

e Lainnya, sebutkan ____________________________  
 

48.  Jika TIDAK mengkonsumsi Vitalita dalam 2 bulan terakhir, mengapa?   
 

Balita 1   ____________________________ Balita 2   ____________________________   
 

 

Balita 3   ____________________________ Balita 4   ____________________________   
 

 

 

Kode:  Sedang bepergian =01, Anak sakit, tuliskan penyakitnya _____________________=02, karena anak tidak suka, 
jelaskan  __________________=03, nafsu makan anak sudah baik=04, sudah mengkonsumsi supplement lain=05, anak 
sudah sehat/cukup gizi=06, anak susah makan=07, Alasan lain, sebutkan _________________ =08, lupa=77, anak 
mengkonsumsi vitalita (N/A)=88 

  

49a.   Apakah ibu memberikan vitalita kepada anggota keluarga lain atau lainnya?    Kode: Tidak=0, Ya=1 

 

Jika TIDAK lanjutkan ke no 50. 
 

49b.   Jika YA, kepada siapa ibu memberikan vitalita?   
 

Kode:  kakak balita=1, keponakan=2, tetangga=3, lainnya, sebutkan ______________=4, tidak memberikan vitalita 
pada anggota keluarga lain atau lainnya (N/A)=8 

 

50  Jika ibu belum pernah mendengar/melihat VITALITA, menurut ibu 
produk apa ini?(Pewawancara menunjukkan bungkus Vitalita) 

Kode : Sudah pernah mendengar/melihat VITALITA(N/A)=888 

 

      ______________________________________________________________________  

      ______________________________________________________________________  

G.  KURANG DARAH  
 

51a.    Apakah Ibu pernah mendengar tentang „kurang darah‟ (persepsi Ibu)?    Kode:  Tidak=0, Ya=1    

 Jika TIDAK lanjutkan ke no. 52 
 
 

51b.   Menurut Ibu apakah gejala „kurang darah‟ tersebut?  
Kode:  Tidak disebutkan = 0, Disebutkan = 1, tidak pernah 

mendengar tentang ‘kurang darah’ (N/A)=8 
    

 

Muka Pucat  Sakit kepala/pusing  

Lemah/letih/lesu/tidak bersemangat  Sering sakit  

Mata Pucat  Lainnya, sebutkan ___________________  

Mata kunang-kunang  Tidak tahu  

Tangan/kuku pucat    
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51c.   Menurut Ibu bagaimana cara mengobati gejala 
kurang darah tersebut?  

 Kode:  Tidak disebutkan = 0, Disebutkan = 1, tidak pernah 
mendengar tentang ‘kurang darah’ (N/A)=8 

    

 

Minum tablet/kapsul tambah darah/vitamin    

Minum Jamu    

Mengkonsumsi makanan bergizi    

Istirahat yang cukup    

Berolah raga    

Mengkonsumsi makanan yang difortifikasi dengan zat besi    

Mengkonsumsi makanan/minuman lainnya    

Berobat ke dokter/bidan/tenaga kesehatan lainnya    

Lainnya, sebutkan __________________    

Tidak tahu    
 

51d.  Apakah anak ibu mengalami gejala 
kurang darah pada hari ini? 

  Kode: Tidak=0, Ya=1, Tidak tahu=7, tidak pernah 
mendengar tentang ‘kurang darah’ (N/A)=8 

 

51e.  Jika ya, apa gejalanya?   Kode: Tidak disebutkan=0, disebutkan=1, tidak mengalami gejala kurang 
darah/tidak tahu/ tidak pernah mendengar tentang ‘kurang darah’ (N/A)=8 

 

Muka Pucat  Sakit kepala/pusing  

Lemah/letih/lesu/tidak bersemangat  Sering sakit  

Mata Pucat  Lainnya, sebutkan _________________  

Mata kunang-kunang  Tidak tahu  

Tangan/kuku pucat    

H. PARTISIPASI DALAM POSYANDU 
 

52a.   Apakah anak Ibu pernah ke posyandu dalam 1 bulan terakhir?   Kode: Tidak=0, Ya=1, tidak tahu/lupa=7 
 

Jika TIDAK atau TIDAK TAHU/LUPA lanjutkan ke no 53 
 
 

 52b.  Jika YA, apakah ada sesuatu yang bisa dibeli di 
posyandu dalam 1 bulan terakhir? 

  Kode: Tidak=0, Ya=1, Tidak tahu/lupa=7, belum pernah 
ke posyandu dalam 1 bulan terakhir (N/A)=8 

 
 
 

 52c.  Jika YA, apakah Ibu membeli sesuatu di 
posyandu dalam 1 bulan terakhir? 

  Kode: Tidak=0, Ya=1, Tidak tahu/lupa=7, belum pernah ke posyandu 
dalam 1 bulan terakhir/tidak ada sesuatu yang dibeli (N/A)=8 

 
 
 

52d.  Jika YA, barang apakah          
yang Ibu beli? 

Kode: Tidak disebutkan=0, Disebutkan=1, belum pernah ke posyandu dalam 1 bulan 
terakhir/tidak ada sesuatu yang dibeli/tidak membeli sesuatu (N/A)=8 

 
 

 
 

52e.  Kegiatan atau program apa saja untuk balita yang ada di posyandu dan dari mana? 

Program Kode: Tidak=0, Ya, dari puskesmas=1, Ya dari LSM, sebutkan ___ =2, Ya, 
tidak tahu sumbernya=3, Lainnya, sebutkan ___=4, Tidak tahu=7  

Kode Jika dari LSM atau lainnya, sebutkan _____ 

a.  Penimbangan  
__________________________________________ 

b.  Pemberian makanan tambahan atau MP-ASI 
sebutkan _____________ 

 
__________________________________________ 

c.  Imunisasi  
__________________________________________ 

d.  Pemberian vitalita  
__________________________________________ 

e.  Pemberian suplemen atau vitamin lainnya, 
sebutkan __________ 

 
__________________________________________ 

f.  Pemberian kecap manis yang difortifikasi zat besi  
__________________________________________ 

 
 

No Jenis Barang Jawaban  No Jenis Barang Jawaban 

a Obat untuk anak   e MP ASI  

b Oralit   f Makanan/jajanan  

c Suplemen vitamin untuk anak   g VITALITA  

d Suplemen vitamin untuk Ibu   h Lainnya, sebutkan __________  
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  53.  Jika TIDAK ke Posyandu, kenapa?    
 
 

 

Kode:  Jarak Posyandu terlalu jauh=01, Harus membayar=02, Posyandu tidak jalan/tidak aktif=03, Responden baru pindah ke 
lokasi survei=04, Anak selalu ditimbang di rumah=05, Anak biasanya dibawa ke tempat pelayanan kesehatan lainnya=06, 
Lainnya, sebutkan _____________=07, Anak takut ditimbang=08, Imunisasi sudah lengkap=09, Anak sudah besar=10, 
Tidak ada PMT=11, Anak masih terlalu kecil/baru lahir=12, Ibu sibuk=13, Tidak tahu jadwal=14, Anak selalu dibawa ke 
posyandu (N/A)=88 

 

54.   Berapakah jarak dari rumah ke 
Posyandu?                                 
(Posyandu di daerah tempat 
ibu tinggal saat ini) 

Kode:  Tidak tahu=777 
atau 77777 

 (i)  menit 
   

 (ii)  meter 
     

I. KAPSUL VITAMIN A DAN STATUS MENYUSUI 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Anak 1         Anak 2        Anak 3        Anak 4 

55a.   Apakah anak Balita Ibu (termasuk bayi) sudah mendapatkan kapsul Vitamin A   
dosis tinggi setelah bencana gempa / gunung Merapi? 

       

 

Kode: Tidak=0, Ya=1, tidak tahu=7 
          

Jika TIDAK atau TIDAK TAHU lanjutkan ke no. 56       
                                                                                                                                           Anak 1         Anak 2        Anak 3        Anak 4                                                                                                          

55b.   Jika YA, kapan anak Balita Ibu mendapatkan kapsul Vitamin A tersebut?        
 

Kode: Juni ‘06=1, Juli ‘06=2, Agustus ‘06=3, September ‘06=4, Tidak memperoleh kapsul (N/A)=8 
 

 

                                                                                  Anak 1                     Anak 2                     Anak 3                  Anak 4 

 55c.   Jika YA, dari manakah anak Balita Ibu 
mendapatkan kapsul Vitamin A tersebut?  

  ______   ______   _____   _____ 

 

Kode: Di rumah diantar oleh kader=01, Posyandu=02, Puskesmas=03, LSM, sebutkan_________=04, Lainnya, sebutkan 
_______=05, Bidan/dokter praktek swasta=06, Pos PIN=07, Tidak tahu/lupa=77, Tidak memperoleh kapsul (N/A)=88 

 
 

                                                                                                                                           Anak 1         Anak 2        Anak 3       Anak 4 

55d.  Jika YA, apakah ibu ingat kapsul warna apakah yang diberikan kepada anak 
Balita   pada bulan tersebut?  

       

 

Kode: Biru (100.000 IU)=1, Merah (200.000 IU)=2, Tablet warna lainnya=3, Tidak tahu/lupa=7, Tidak memperoleh kapsul (N/A)=8 
 
 

                                                                                                                                           Anak 1         Anak 2        Anak 3       Anak 4 

56. Bagaimana status menyusui anak ibu sekarang?        

 

Kode: Tidak menyusui=0, Menyusui, eksklusif=1, Menyusui, ditambah susu/cairan 
lainnya=2, Menyusui, ditambah makanan padat=3 

 
 

57a.   Apakah ibu pernah berhenti menyusui setelah bencana 
gempa/ gunung Merapi? 

  Kode: Tidak=0, Ya=1, ibu sudah tidak 
menyusui (N/A)=8 

 

Jika TIDAK, lanjutkan ke no. 58a 
 

57b.   Jika YA, 
mengapa?  

  Kode: Ibu stress=1, Ibu sakit=2, mendapat bantuan susu formula=3, anak tidak mau disusui=4, lainnya, 
sebutkan _______________=5, tidak berhenti menyusui/ibu sudah tidak menyusui (N/A)=8 

 

58a.   Apakah ibu mendapatkan bantuan susu formula setelah bencana gempa/ gunung Merapi?   Kode: Tidak=0, Ya=1 
 

Jika TIDAK, lanjutkan ke no. 59 
 

58b.   Jika YA, dari mana? ______________________________ Kode: tidak mendapat susu formula (N/A)=8 

 
 

59  Pewawancara   ____________ 60.  Editor   __________ 61.  Supervisor   _____________ 
 

 

 

 

 

Saya setuju untuk diwawancara 

 

____________________ 

Tanda tangan responden 

 


