
PEDOMAN WAWANCARA 
 

I. Identitas Informan : 
1. Nama   : 
2. Umur   : 
3. Suku   : 
4. Pendidikan  : 
5. Pendapatan  : 
 
II. Daftar Pertanyaan 
A. Pengetahuan Ibu 

1. Apakah yang dimaksud dengan higiene perseorangan? 
Probing : 
a. Hal-hal apakah yang termasuk dalam higiene perseorangan? 
b. Apakah perlu melakukan higiene perseorangan? 

2. Kebersihan Kulit : 
Menurut Ibu berapa kalikah mandi dalam sehari? 
Probing : 
a. Menurut Ibu apakah perlu memakai sabun pada saat mandi? 
b. Menurut Ibu apakah sebaiknya menggunakan barang-barang keperluan 

sehari-hari misalnya handuk, milik sendiri? 
3. Kebersihan Rambut : 

Menurut Ibu apakah perlu mencuci rambut sekurang-kurangnya 2x seminggu? 
Probing : 
a. Menurut Ibu apakah sebaiknya mencuci rambut menggunakan shampoo atau 

bahan pencuci lainnya? 
b. Menurut Ibu apakah sebaiknya menggunakan alat-alat pemeliharaan rambut 

sendiri seperti sisir? 
4. Kesehatan Gigi : 

Menurut Ibu apakah perlu menggosok gigi dengan teratur setelah makan? 
Probing : 
a. Menurut Ibu apakah sebaiknya memakai sikat gigi sendiri? 
b. Menurut Ibu perlukah memeriksakan gigi secara teratur maksimal 6 bulan 

sekali? 
5. Kesehatan Mata : 

Menurut Ibu apakah sebaiknya Ibu membaca atau menjahit di tempat yang 
terang? 
Probing : 
a. Menurut Ibu apakah sebaiknya makan makanan yang bergizi untuk 

kesehatan mata? 
b. Menurut Ibu apakah sebaiknya istrahat dengan cukup dan teratur? 

6. Kebersihan Telinga : 
Menurut Ibu apakah perlu membersihkan telinga dengan teratur? 
Probing : 
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a. Menurut Ibu apakah sebaiknya tidak mengorek-ngorek telinga dengan benda 
tajam? 

7. Kebersihan Tangan, Kaki dan Kuku : 
Menurut Ibu apakah perlu membersihkan tangan, kaki dan kuku? 
Probing : 
a. Menurut Ibu apakah perlu membersihkan tangan sebelum makan? 
b. Menurut Ibu apakah perlu memotong kuku secara teratur? 
c. Menurut Ibu apakah perlu mencuci kaki sebelum tidur? 

8. Ketersediaan Air Bersih : 
Menurut Ibu apakah dalam rumah tangga sebaiknya tersedia air bersih? 
Probing : 
a. Menurut Ibu apakah perlu menggunakan dan minum air yang memenuhi 

persyaratan kesehatan? 
b. Menurut Ibu apakah syarat-syarat air bersih? 
c. Menurut Ibu apa akibat menggunakan dan minum air yang tidak bersih bagi 

kesehatan? 
d. Menurut Ibu darimanakah sumber air yang bersih? 

9. Kesehatan Rumah : 
a. Menurut Ibu apakah yang dimaksud rumah sehat dan apakah ciri-ciri rumah 

sehat? 
b. Menurut Ibu apakah sebaiknya tinggal dalam rumah yang sehat? 
c. Menurut Ibu bagaimana bila memelihara ternak di dalam rumah? 

10. Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) : 
a. Menurut Ibu apakah yang dimaksud Alat Pelindung Diri (APD)? 
b. Menurut Ibu apa saja yang termasuk Alat Pelindung Diri (APD) untuk 

pemulung? 
c. Menurut Ibu apakah sebaiknya menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) 

pada saat memulung barang bekas? 
 

B. Sikap Ibu 
1. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap Higiene perseorangan/kebersihan diri? 

Probing : 
a. Apakah Ibu berkeinginan melakukan higiene perseorangan/kebersihan diri? 

2. Kebersihan Kulit : 
Apakah Ibu setuju mandi dua kali sehari? 
Probing : 
a. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai memakai sabun pada saat mandi? 
b. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai menggunakan barang-barang keperluan 

sehari-hari misalnya handuk, milik sendiri? 
3. Kebersihan Rambut : 

Bagaimana tanggapan Ibu mengenai mencuci rambut sekurang-kurangnya 2x 
seminggu? 
Probing : 
a. Apakah Ibu berkeinginan mencuci rambut menggunakan shampoo atau 

bahan pencuci lainnya? 
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b. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai menggunakan alat-alat pemeliharaan 
rambut sendiri seperti sisir? 

4. Kesehatan Gigi : 
Bagaimana tanggapan Ibu mengenai menggosok gigi dengan teratur setelah 
makan? 
Probing : 
a. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai memakai sikat gigi sendiri? 
b. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai memeriksakan gigi secara teratur 

maksimal 6 bulan sekali? 
5. Kesehatan Mata : 

Bagaimana tanggapan Ibu mengenai membaca atau menjahit di tempat yang 
terang? 
Probing : 
a. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai makan makanan yang bergizi untuk 

kesehatan mata? 
b. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai istrahat dengan cukup dan teratur? 

6. Kebersihan Telinga : 
Bagaimana tanggapan Ibu mengenai membersihkan telinga dengan teratur? 
Probing : 
a. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai tidak mengorek-ngorek telinga dengan 

benda tajam? 
7. Kebersihan Tangan, Kaki dan Kuku : 

Bagaimana tanggapan Ibu mengenai kebersihan tangan, kaki dan kuku? 
Probing : 
a. apakah Ibu berkeinginan membersihkan tangan sebelum makan? 
b. Apakah Ibu berkeinginan memotong kuku secara teratur? 
c. Apakah Ibu berkeinginan mencuci kaki sebelum tidur? 

8. Ketersediaan Air Bersih : 
Bagaimana tanggapan Ibu mengenai ketersediaan air bersih dalam rumah 
tangga? 
Probing : 
a. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai menggunakan dan minum air yang 

memenuhi persyaratan kesehatan? 
b. Apakah Ibu berkeinginan memenuhi syarat-syarat air bersih? 
c. Apakah Ibu berkeinginan menghindari akibat menggunakan dan minum air 

yang tidak bersih bagi kesehatan? 
d. Apakah Ibu berkeinginan memperoleh air dari sumber air yang bersih? 

9. Kesehatan Rumah : 
a. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai rumah sehat? 

Probing : 
1. Apakah Ibu berkeinginan memenuhi ciri-ciri rumah sehat? 

b. Apakah Ibu berkeinginan tinggal dalam rumah yang sehat? 
c. Apakah ibu setuju memelihara ternak di dalam rumah? 

10. Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) : 
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Apakah Ibu berkeinginan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat 
memulung barang bekas? 
Probing : 
a. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai menggunakan sarung tangan pada saat 

memulung barang bekas? 
b. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai menggunakan sepatu pada saat 

memulung barang bekas? 
c. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai menggunakan masker atau penutup 

hidung dan mulut pada saat memulung barang bekas? 
 

C. Tindakan Ibu 
1. Apakah Ibu sudah mempraktekkan Higiene perseorangan/kebersihan diri? 
2. Kebersihan Kulit : 

Apakah Ibu sudah mempraktekkan mandi dua kali sehari? 
Probing : 
a. Apakah Ibu sudah memakai sabun pada saat mandi? 
b. Apakah Ibu sudah menggunakan barang-barang keperluan sehari-hari 

misalnya handuk, milik sendiri? 
3. Kebersihan Rambut : 

Apakah Ibu sudah mencuci rambut sekurang-kurangnya 2x seminggu? 
Probing : 
a. Apakah Ibu sudah mencuci rambut menggunakan shampoo atau bahan 

pencuci lainnya? 
b. Apakah Ibu sudah menggunakan alat-alat pemeliharaan rambut sendiri 

seperti sisir? 
4. Kesehatan Gigi : 

Apakah Ibu sudah menggosok gigi dengan teratur setelah makan? 
Probing : 
a. Apakah Ibu sudah memakai sikat gigi sendiri? 
b. Apakah Ibu sudah memeriksakan gigi secara teratur maksimal 6 bulan 

sekali? 
5. Kesehatan Mata : 

Apakah Ibu membaca atau menjahit di tempat yang terang? 
Probing : 
a. Apakah Ibu sudah makan makanan yang bergizi untuk kesehatan mata? 
b. Apakah Ibu sudah istrahat dengan cukup dan teratur? 

6. Kebersihan Telinga : 
Apakah Ibu sudah membersihkan telinga dengan teratur? 
Probing : 
a. Apakah Ibu tidak mengorek-ngorek telinga dengan benda tajam? 

7. Kebersihan Tangan, Kaki dan Kuku : 
Apakah Ibu telah menjaga kebersihan tangan, kaki dan kuku? 
Probing : 
a. Apakah Ibu membersihkan tangan sebelum makan? 
b. Apakah Ibu memotong kuku secara teratur? 
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c. Apakah Ibu mencuci kaki sebelum tidur? 
8. Ketersediaan Air Bersih : 

Apakah Ibu menyediakan air bersih dalam rumah tangga? 
Probing : 
a. Apakah Ibu menggunakan dan minum air yang memenuhi persyaratan 

kesehatan? 
b. Apakah Ibu sudah memenuhi syarat-syarat air bersih? 
c. Apakah Ibu  menghindari menggunakan dan minum air yang tidak bersih 

bagi kesehatan? 
d. Apakah Ibu sudah memperoleh air dari sumber air yang bersih? 

9. Kesehatan Rumah : 
Peneliti observasi langsung mengenai keadaan rumah informan. 
Apakah sudah memenuhi persyaratan rumah sehat? 
Apakah Ibu memelihara ternak di dalam rumah? 

10. Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) : 
Apakah Ibu menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat memulung 
barang bekas? 
Probing : 
a. Apakah  Ibu menggunakan sarung tangan pada saat memulung barang 

bekas? 
b. Apakah Ibu  menggunakan sepatu pada saat memulung barang bekas? 
c. Apakah Ibu menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut pada saat 

memulung barang bekas? 
 
 
Indikator Rumah Sehat (Hasil Observasi) 
1. Apakah lingkungan sekitar rumah bersih? 

a. Ya 
b. Tidak 

2. Apakah tersedia tempat sampah? 
a. Ya 
b. Tidak 

3. Bagaimana jenis bangunan rumah? 
a. Permanen 
b. Semi permanen 
c. Non permanen 

4. Apakah rumah informan lembab? 
a. Ya 
b. Tidak 

5. Apakah pencahayaan di dalam rumah cukup? 
a. Ya 
b. Tidak 

6. Bagaimana kondisi ventilasi di dalam rumah? 
a. Ada, baik 
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b. Ada, kurang baik 
c. Tidak ada 

7. Bagaimana jenis lantai rumah? 
a. Semen 
b. Keramik 
c. Tanah 
d. Papan 
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