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Lampiran 1. Kuesioner Pre-test 

KUESIONER PENELITIAN PENGETAHUAN KUDAPAN BERSIH DAN 

SEHAT (I) 

 

NAMA : 

ALAMAT : 

UMUR : 

KELAS : 

SEKOLAH : 

TANGGAL : 

NO. HP/TLP : 

 

Terima kasih atas partisipasi dalam penelitian ini. Isilah pertanyaan berikut 

dengan memberikan tanda centang (v) pada jawaban yang menurut kamu 

paling sesuai dengan pertanyaan berikut. Isilah dengan jujur dan pastikan 

semua pertanyaan terisi.  Dengan mengisi kuesioner ini, kamu telah 

membantu proses penelitian ini. 

 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah kamu suka membeli jajan di luar sekolah?   

2. Apakah kamu mengetahui jika sering jajan dapat 

menyebabkan sakit? 
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(lanjutan) 

3. Apakah kamu mengetahui bagaimana perbedaan 

jajanan bersih dan sehat berdasarkan warnanya? 

  

4. Apakah kamu mengetahui bagaimana perbedaan 

jajanan bersih dan sehat berdasarkan rasanya? 

  

5. Apakah kamu mengetahui bagaimana perbedaan 

jajanan bersih dan sehat berdasarkan kebersihannya? 

  

6. Apakah kamu selalu memperhatikan kebersihan 

pedagang sebelum membeli jajanan? 

  

7. Apakah kamu selalu memperhatikan kebersihan 

jajanan yang kamu beli? 

  

8. Apakah kamu selalu memperhatikan warna jajanan 

yang kamu beli? 

  

9. Apakah kamu mengetahui bahwa sebelum makan 

jajanan harus mencuci tangan? 

  

10. Apakah kamu mengetahui bahwa cuci tangan sebelum 

makan jajanan harus menggunakan sabun? 

  

11. Apakah kamu mengetahui bahwa ada langkah-langkah 

yang benar dalam mencuci tangan menurut WHO? 
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Lampiran 2. Kuesioner Post-test 

KUESIONER PENELITIAN PENGETAHUAN KUDAPAN BERSIH DAN 

SEHAT (II) 

 

NAMA : 

ALAMAT :  

UMUR : 

KELAS : 

SEKOLAH : 

TANGGAL : 

NO. HP/TLP : 

 

Terima kasih atas partisipasi dalam penelitian ini. Isilah pertanyaan berikut 

dengan memberikan tanda centang (v) pada jawaban yang menurut kamu 

paling sesuai dengan pertanyaan berikut. Isilah dengan jujur dan pastikan 

semua pertanyaan terisi.  Dengan mengisi kuesioner ini, kamu telah 

membantu proses penelitian ini. 

 

No. Pertanyaan 
Ya Tidak 

1. Apakah setelah memainkan game ini kamu akan lebih 

memperhatikan jajanan yang akan dibeli? 

  

(lanjutan) 
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(lanjutan) 

2. Apakah setelah memainkan game ini kamu akan lebih 

memperhatikan kebersihan penjual jajanan yang akan 

dibeli? 

  

3. Apakah setelah memainkan game ini kamu lebih tahu 

perbedaan jajanan yang tidak layak dibeli dengan 

jajanan yang lebih layak dibeli? 

  

4. Apakah setelah memainkan game ini kamu lebih tahu 

akibat dari terlalu banyak jajan? 

  

5. Apakah setelah memainkan game ini kamu akan lebih 

memperhatikan warna jajanan yang dibeli? 

  

6. Apakah setelah memainkan game ini kamu akan lebih 

memperhatikan rasa jajanan yang dibeli? 

  

7. Apakah setelah memainkan game ini kamu akan lebih 

memperhatikan kebersihan jajanan yang dibeli? 

  

8. Apakah setelah memainkan game ini kamu jadi lebih 

mengerti jika sebelum makan jajanan harus mencuci 

tangan menggunakan sabun? 

  

9. Apakah setelah memainkan game ini kamu lebih tahu 

langkah cuci tangan menggunakan sabun dengan 

benar? 

  

10. Apakah kamu mendapat pengetahuan baru seperti cara 

cuci tangan yang baik dan benar setelah memainkan 

game ini? 
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(lanjutan) 

11. Apakah kamu mendapat pengetahuan baru seperti cara 

membedakan jajanan yang layak dibeli dengan yang 

tidak layak dibeli berdasarkan warnanya setelah 

memainkan game ini? 

  

12. Apakah kamu mendapat pengetahuan baru seperti cara 

membedakan jajanan yang layak dibeli dengan yang 

tidak layak dibeli berdasarkan rasanya setelah 

memainkan game ini? 

  

13. Apakah kamu mendapat pengetahuan baru seperti cara 

membedakan jajanan yang layak dibeli dengan yang 

tidak layak dibeli berdasarkan kebersihannya setelah 

memainkan game ini? 

  

14. Dari skala 1-5 berapa kamu menilai game ini secara 

keseluruhan? (1: sangat tidak bagus; 2: tidak bagus; 3: 

netral; 4: bagus; 5: sangat bagus) 

 

15. Dari skala 1-5 berapa kamu menilai game ini 

berdasarkan desainnya (gambar atau tata letak)? (1: 

sangat tidak bagus; 2: tidak bagus; 3: netral; 4: bagus; 

5: sangat bagus) 

 

16. Dari skala 1-5 berapa kamu menilai game ini 

berdasarkan model permainannya? (1: sangat tidak 

bagus; 2: tidak bagus; 3: netral; 4: bagus; 5: sangat 

bagus) 
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Lampiran 3. Data Responden 

No. Nama Kelas Usia (tahun) 

1. Nadya 4 9 

2. Mirza 2 7 

3. Ani 6 11 

4. Fahri 5 11 

5. Firman 2 8 

6. Mila 5 11 

7. Owen 5 11 

8. Zedan 6 12 

9. Rio 4 10 

10. Anisa 2 7 

11. Fitri 3 9 

12. Mutiara 2 8 

13. Daren 5 11 

14. Rafi 5 10 

15. Leli 6 12 

16. Zaswa 2 8 

17. Afif 3 8 

18. Afif 3 8 

19. Handayani 4 9 

20. Difa 2 8 

21. Guntur 2 8 
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(lanjutan) 

22. Tika 5 10 

23. Aliya 5 9 

24. Marvella 4 10 

25. Naima 5 10 

26. Gaida 3 9 

27. Alifian Sumbaga 2 8 

28. Alfian Winarsa 2 8 

29. Cika 4 9 

30. Laras 2 7 

 


