
PEDOMANWAWANCARA

1. Promosi Kesehatan

a) Apa tujuan dilakukan promosi kesehatan untuk warga?

b) Melalui kegiatan apa promosi kesehatan dilakukan?

c) Sosialisasi tentang apa saja yang nantinya akan disampaikan?

d) Kapan kegiatan sosialisasi dilakukan?

e) Berapa kali kegiatan sosialisasi dilakukan?

f) Dimana kegiatan sosialisasi dilakukan?

g) Selain kegiatan sosialisasi, kegiatan apalagi yang dilakukan untuk program

promosi kesehatan?

h) Setiap hari apa dan jam berapa kerja bakti dimulai?

i) Dimana kerja bakti dilakukan?

j) Apa saja kendala dari kegiatan sosialisasi dan kerja bakti?

k) Siapa yang melakukan kegiatan tersebut?

2. Pengendalian Faktor Resiko TB

a) Apa saja kegiatan dari program pengendalian faktor resiko tuberkulosis?

b) Bagaimana bentuk dari kegiatan membudayakan perilaku etika berbatuk?

c) Berapa kali dan di hari apa diadakan kegiatan tersebut?

d) Apa bentuk dari kegiatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh?

e) Setiap hari apa dan jam berapa diakukan kegiatan senam?

f) Siapa yang memandu atau menjadi instruktur senam?

g) Dimana kegiatan tersebt dilakukan?

h) Siapa yang melakukan kegiatan tersebut?

i) Apa saja kendala yang dialami selama kegiatan tersebut berlangsung?



3. Pemberian Kekebalan

a) Apa kegiatan dari program pemberian kekebalan?

b) Berapa kali dilakukan imunisasi untuk bayi?

c) Apakah imunisasi tersebut hanya dikhususkan untuk bayi?

d) Dinas Kesehatan Kota Gresik bekerjasama dengan siapa dalam pelaksanaan

imunisasi?

e) Dimana para orang tua dapat melakukan imunisasi untuk bayi mereka?

f) Berapa jumlah bayi dikota Gresik?

g) Berapa target Dinas Kesehatan Kota Gresik dalam kegiatan imunisasi BCG?

h) Berapa jumlah bayi yang sudah di imunisasi dan berapa presentasenya?

i) Apa saja kendala yang dihadapi pada saat kegiatan imunisasi?



REDUKSI DATA

No. Fokus Kajian Fokus Optimal Cukup
Optimal

Tidak
Optimal

1. Promosi
Kesehatan

a. Sosialisasi tentang
Penyakit
Tuberculosis
(TBC)



2. Pengendalian

Faktor Resiko TB

a. Membudayakan
Perilaku Etika
Berbatuk

b. Peningkatan Daya
Tahan Tubuh





3. Pemberian
Kekebalan

a. Pemberian
Imunisasi BCG
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