
Kuesioner ini diadobsi dari Izzatul Syazwani Binti Ismail dan dimodifikasi oleh 

peneliti 

  

Kuisoner Tingkat Pengetahuan Tentang Hepatitis B Pada Mahasiswa Pratik Klinik 

JKG Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

  

Nama mahasiswa  :  

Umur              :  

Jenis kelamin   :  

  

Silang jawaban yang menurut anda benar 

  

 

1. Menurut anda, apakah definisi penyakit hepatitis B? 

a. Hepatitis B adalah penyakit inflamasi hati  yang disebabkan oleh bakteri 

hepatitis B 

b. Hepatitis B adalah penyakit infeksi menular yang menyebabkan terjadinya 

icterus 

c. Hepatitis B adalah penyakit inflamasi hati yang disebabkan oleh virus 

hepatitis B  

 

2. Virus hepatitis B masuk kedalam tubuh melalui? 

a. Bersama makanan dan minuman 

b. Berbicara berhadapan 

c. Penggunaan berulang jarum suntik 

 

3. Menjaga kesehatan untuk mengurangi resiko tertularnya virus hepatitis B yaitu 

dengan cara? 

a. Olah raga teratur 

b. Makan yang banyak 

c. Mandi seperlunya saja 

 

4. Menurut anda, berapakh nilai anti-HBs yang cukup sebagai protektif pada diri?  

a. 5 IU/L  

b. 7 IU/L  

c. 10 IU/L 



 

5. Menurut anda, apakah komplikasi tersering dari penyakit hepatitis B yang kronik? 

a. Sirosis hati  

b. Ikterus (kuning)  

c. Kanker paru 

 

6. Apa sajakah gejala Hepatitis B?  

a. Kelelahan, urine pekat, penyakit kuning  

b. Batuk lama, demam, sakit perut hebat  

c. Sakit kepala, pusing, perdarahan 

 

7. Menurut anda virus hepatitis B menyerang organ tubuh apa? 

a. Hati 

b. Paru-paru 

c. Ginjal 

 

8. Menurut anda, apakah agen penyebab penyakit hepatitis B?  

a. Bakteri hepatitis B  

b. Virus hepatitis B 

c. Bakteri hepatitis hepar  

 

9. Menurut anda, bagaimanakah cara penularan penyakit hepatitis B? 

a. Hepatitis B dapat ditularkan melalui makanan dan minuman  

b. Hepatitis B dapat ditularkan melalui jarum suntik, darah dan cairan tubuh 

c. Hepatitis B dapat ditularkan melalui sentuhan kulit  

 

10. Menurut anda, kondisi yang manakah antara berikut yang dapat menyebabkan 

tertularnya penyakit hepatitis B?  

a. Seorang perawat yang mempunyai luka di tangan dapat terinfeksi penyakit 

hepatitis B apabila bersentuhan dengan ingus pasien hepatitis B 

b. Seorang perawat yang berinteraksi dengan pasien 

c. Seorang dokter dan perawat yang sedang bekerja 

 

11. Menurut anda, yang manakah antara berikut merupakan cara penularan hepatitis 

B?  

a. Melalui hubungan seksual  

b. Sentuhan   

c. Obrolan 

 

12. Menurut anda, siapakah yang beresiko tinggi untuk tertular dengan penyakit 

hepatitis B?  

a. Anak-anak yang sering berkongsi makanan  

b. Dokter dan perawat yang mempunyai kontak dengan pasien  



c. Apoteker yang sedang mempersiapkan obat 

 

13. Menurut anda bagaimana cara penularan virus hepatitis B yang benar: 

a. Melalui jarum suntik 

b. Melalui jabt tangan 

c. Melalui udara 

 

14. Menurut anda, bagaimanakah penularan penyakit hepatitis B dapat terjadi 

daripada pasien ke perawat?  

a. Perawat yang bersentuhan dengan pasien hepatitis B tanpa memakai sarung 

tangan  

b. Perawat yang tersuntik dengan jarum suntik pasien hepatitis B 

c. Perawat yang bercakap dengan pasien hepatitis B 

 

15. Menurut anda, pada usia berapakah yang mempunyai resiko tinggi untuk tertular 

dengan penyakit hepatitis B?  

a. 20-40 tahun  

b. 40-60 tahun  

c. Pada semua peringkat umur  

 

16. Menurut anda, bagaimanakah cara pengobatan penyakit hepatitis B?  

a. Antibiotik  

b. Antiviral  

c. Antiinvlamasi  

 

17. Menurut anda, bagaimanakah cara pencegahan penyakit hepatitis B pada seorang 

perawat?  

a. Menggunakan alat-alat yang tidak steril  

b. Memakai masker dan sarung tangan  

c. Memakai jas lab secara berulang-ulang dan tidak dicuci 

 

18. Di Indonesia, pada usia berapakah dosis pertama imunisasi hepatitis B diberikan?  

a. 2 bulan  

b. 1 bulan  

c. 4 bulan  

 

19. Apakah virus hepatitis masuk kedalam tubuh bersama makanan dan minuman 

yang seperti apa? 

a. Panas  

b. Dingin  

c. Bekas penderita   

 



20. Sebagai seorang perawat gigi, salah satu langkah pencegahan virus hepatitis B 

pada usia dewasa adalah?  

a. Mengkonsumsi obat 

b. Vaksin hepatitis B 

c. Tidak berinteraksi dengan penderita 

 

21. Menurut anda, berapa kali imunisasi hepatitis B yang dianjurkan pada anak?  

a. 3 kali  

b. 4 kali  

c. 5 kali    

 

22. Pemberin vaksin hepatitis B bisa didapatkan di?  

a. Faskes 

b. Fasilitas pemerintahan 

a. Balai desa 

 

23. Imunisasi dasar hepatitis pada bayi adalah :  

a. Imunisasi yang dianjurkan untuk diberikan pada anak usia 1 tahun  

b. Imunisasi yang wajib diberikan pada anak sebelum usia 1 tahun  

c. Imunisasi yang tidak diwajibkan pada anak sebelum usia 1 tahun 

 

24. Jenis imunisasi dasar mencakup : 

a. BCG, DPT, , Hepatitis B, Campak  

b. BCG, DPT, Polio, Hepatitis B, Campak  

c. DPT, Polio, Hepatitis B, Campak 

 

25. Pemberian imunisasi Hepatitis B mencegah penyakit :  

a. Campak (Rubella)  

b. Kerusakan hati (Hepatitis B)  

c. TBC (tuberkulosis) 

 

26. Tujuan Imunisasi hepatitis adalah : 

a. Memberi perlindungan agar bayi tidak terkena penyakit  

b. Memberi  perlindungan agar bayi tumbuh lebih  cepat  

c. Memberi perlindungan agar bayi tumbuh lebih cerdas 

 

27. Apakah yang dimaksud dengan skrining Hepatitis B? 

a. Pemeriksaan deteksi dini pada ibu hamil 

b. Tindakan pemberian kekebalan tubuh untuk penyakit tertentu 

c. Imunisasi yang diberikan untuk perlindungan penyakit Hepatitis B 

 

 



28. Alat pelindung diri apakah yang wajib digunakan untuk menaggulangi penularan 

virus hepatitis B? 

a. Kacamata 

b. Masker 

c. Penutup rambut 

 

29. Percikan yang paling beresiko menularkan virus hepatitis B dari pasien 

keoperator yaitu? 

a. Saliva 

b. Darah 

c. Keringat 

 

30. Bagaimana sikap operator ketika mengetahui bahwa pasiennya mengidap virus 

hepatitis B? 

a. Menyuruh pasien untuk pulang 

b. Menjauhi pasien 

c. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan sop 


