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ABSTRAK

Harmalena (P00320014063) dengan judul “Gambaran pengetahuan ibu tentang
imunisasi dasar pada Bayi Usia 0-9 Bulan di Kelurahan Rahandouna Wilayah Kerja
Puskesmas Poasia”. (Dibimbing oleh H. Taamu, A.Kep,S.Pd.,M.Kes dan Hj. Sitti Rachmi
Misbah, S.Kp, M.Kes). Imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi
dan anak dengan memasukkan vaksin kedalam tubuh agar tubuh membuat zat anti
untuk mencegah terhadap penyakit tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan
vaksin adalah bahan yang dipakai untuk merangsang pembentukan zat anti yang
dimasukkan kedalam tubuh melalui suntikan (misalnya vaksin BCG, DPT, dan
Campak), dan melalui mulut (misalnya vaksin polio). Ibu adalah orang yang berperan
penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut Notoatmodjo (2011),
pengetahuan adalah hasil ‘tahu’, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan
terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni:
indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar
pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Tujuan penelitian ini adalah
Untuk Mengetahui Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Dasar di Kelurahan
Rahandouna Wilayah Kerja Puskesmas Poasia. Penelitian ini merupakan penelitian
Deskriptif. Jumlah populasi 296 ibu. Sampel 44 ibu. Sampel pada penelitian ini di
ambil secara Random Sampling, data dikumpulkan dengan cara menyebarkan
kuesioner pada setiap ibu kemudian di sajikan dalam bentuk tabel Distribusi
Frekuensi dan kemudian  di narasikan. Dari hasil penelitian dan kesimpulan dari
peneliti ini dapat menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu tentang jenis-jenis
imunisasi dasar yang memperoleh kategori Baik sebanyak 37 responden (84%).
Kategori Cukup sebanyak 7 Responden (16%). Dari 44 responden ibu yang tingkat
pengetahuannya tentang manfaat imunisasi yang memperoleh kategori Baik
sebanyak 38 responden (86%). Dan kategori Cukup sebanyak 6 responden (14%).
Dan ibu yang pengetahuannya tentang jadwal pemberian imunisasi dasar yang
memeperoleh kategori Baik sebanyak 28 responden (64%). Kategori Cukup sebanyak
16 responden (36%). Dalam penelitian ini juga penulis menyarankan kepada ibu-ibu
untuk membawa anaknya di posyandu untuk mendapati imunisasi secara teratur
karena sngat penting untuk kesehatan anak.

Daftar Pustaka : 14 literatur

Kata Kunci : imunisasi dasar- ibu- pengetahuan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia masih menempati peringkat ke-4 di dunia setelah India, Nigeria, dan

Republik Demokrasi Kongo untuk undervaccination children dalam cakupan imunisasi

DPT3. Hal ini mengakibatkan Indonesia menjadi salah satu Negara prioritas yang

diidentifikasi oleh WHO dan UNICEF untuk melaksanakan akselerasi dalam pencapaian

target 100% UCI Desa/ Kelurahan. Diperkirakan 1,5 juta balita di Indonesia belum

terjangkau program imunisasi dasar maupun pemberian vaksin lainnya. (World Health

Organization, WHO 2013 ).

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi

dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun) dan target UCI tahun

2014 adalah 100% / desa (DepKes, 2009). Indonesia pernah berhasil mencapai UCI

namun berdasarkan data WHO pada Weekly Epidemiological Record (No.46, 2011, 86,

509-520, 11 November 2011).

Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan

generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan

angka kematian bayi dan anak. Upaya pemeliharaan kesehatan anak di lakukan sejak

janin masih dalam kandungan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas)

tahun. Upaya kesehatan anak antara lain diharapkan untuk mampu menurunkan angka

kematian anak. Indicator angka kematian yang berhubungan anak adalah Angka

Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita

(AKABA) (Depkes RI, 2014).

Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Bayi dan Balita di Indonesia maka perlu

ditingkatkan peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), serta penempatan bidan-bidan



desa di Pos Persalinan Desa (Polindes), mengingat beban wilayah Indonesia yang sangat

luas. Untuk itu, program pemerintah dalam memperbanyak bidan desa merupakan hal

yang sangat “urgent” untuk memantau dan membantu kesehatan bayi dan balita yang jauh

dari fasilitas kesehatan. Hal ini karena membawa bayi/balita yang sakit kerumah sakit

bukanlah pemecahan yang baik, tetapi juga harus diaktifkan pusat-pusat pelayanan

kesehatan dan petugas kesehatan, termasuk bidan ditingkat desa yang dapat menjangkau

masyarakat luas (Maryunani, 2010).

Menurut data di wilayah kerja Puskesmas Poasia yang jumlah penduduknya sebanyak

10.852 jiwa dimana terdiri dari jumlah KK sebanyak 2496 KK dan jumlah PUS sebanyak

2111 pasangan. Kemudian, jumlah bayi yang menjadi sasaran imunisasi di Kelurahan

Rahandouna di bulan Januari-Desember 2015 sebanyak 247 bayi, dimana terdiri dari

imunisasi HB di bulan Januari-Desember 2015 sebanyak 175 bayi, BCG di bulan Januari-

Desember 2015 sebanyak 220 bayi, DPT di bulan Januari-Desember 2015 sebanyak 224

bayi, Polio di bulan Januari-Desember 2015 sebanyak 223 bayi, dan Campak di bulan

Januari-Desember 2015 sebanyak 219 bayi. Jumlah bayi yang menjadi sasaran imunisasi

di bulan Januari-Desember 2016 sebanyak 295 bayi, di mana terdiri dari imunisasi HB di

bulan Januari-Desember sebanyak 271 bayi, BCG di bulan Januari-Desember 2016

sebanyak 259 bayi, DPT di bulan Januari-Desember 2016 sebanyak 183 bayi, Polio di

bulan Januari-Desember 2016 sebanyak 258 bayi, dan Campak di bulan Januari-

Desember 2016 sebanyak 226 bayi. dan jumlah sasaran imunisasi di bulan Januari-

Desember 2017 sebanyak 296 bayi, dimana terdiri dari imunisasi HB di bulan Januari-

Februari sebanyak 51 bayi, BCG di bulan Januari-Februari 2017 sebanyak 31 bayi, DPT

di bulan Januari-Februari 2017 sebanyak 39 bayi, Polio di bulan Januari-Februari

2017sebanyak 31 bayi.



Jika dilihat dari jumlah sasaran imunisasi yang telah saya uraikan di atas ternyata

masih banyak bayi yang belum di imunisasi, dan seperti yang kita ketahui bahwa jika

bayi tidak mendapatkan imunisasi pada tepat waktu maka akan menghambat tumbuh

kembang bayi dan akan muncul 5 Penyakit imunisasi yaitu Hepatitis, TBC, flu, batuk,

Polio dan Campak.

Menurut data yang saya peroleh dari Puskesmas Poasia angka tertinggi penyakit yang

di sebabkan oleh ketidaktepatan pemberian imunisasi yaitu penyakit TBC, di mana pada

tahun 2015 berjumlah 179 kasus, pada tahun 2016 berjumlah 193 kasus, dan pada tahun

2017 berjumlah 75 kasus dan angka tersebut masih akan bertambah lagi.

Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan di atas ternyata masih banyak

bayi yang tidak mendapatkan imunisasi dan masih tingginya angka penyakit imunisasi

yang di sebabkan oleh beberapa factor penyebab salah satunya tentang minimnya

pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar di kelurahan Rahandouna, data tersebut di

peroleh dari hasil wawancara dengan salah satu petugas kesehatan Puskesmas Poasia

yang mengatakan bahwa pada saat dilakukan penyuluhan tentang Imunisasi Dasar di

Posyandu Rahandouna masih banyak ibu-ibu yang tidak mau ikut berpartisipasi untuk

menambah wawasan tentang Imunisasi Dasar. Sehingga penulis tertarik untuk menulis

judul ”Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Dasar di kelurahan Rahandouna

Wilayah Kerja Puskesmas Poasia.”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah

“ Bagaimanakah Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Dasar di Kelurahan Rahandouna

Wilayah Kerja Puskesmas Poasia”.

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Umum



Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang Imunisasi Dasar di

Kelurahan Rahandouna Wilayah kerja Puskesmas Poasia.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui pengetahuan ibu tentang jenis-jenis Imunisasi Dasar di

Kelurahan Rahandouna Wilayah Kerja Puskesmas Poasia.

b. Untuk mengetahui pengetahuan ibu tentang manfaat Imunisasi Dasar di Kelurahan

Rahandouna Wilayah Kerja Puskesmas Poasia.

c. Untuk mengetahui pengetahuan ibu tentang jadwal pemberian Imunisasi Dasar di

Kelurahan Rahandouna Wilayah Kerja Puskesmas Poasia.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat praktis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan

Diploma III Keperawatan Politeknik Kesehatan Kendari.

2. Manfaat ilmiah

Karya Tulis Ilmiah ini dapat menjadi sumber informasi dan menambah ilmu

pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Keperawatan.

3. Manfaat institusi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi informasi bagi institusi dalam

mengembangkan proses belajar mengajar untuk penulisan Karya Tulis Ilmiah

berikutnya.

4. Manfaat bagi penulis

Bagi penulis sendiri merupakan manfaat paling berharga guna memperluas

wawasan dan pengetahuan melalui penelitian lapangan



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Imunisasi Dasar

1. Definisi

Menurut Hidayat (2008), imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan

pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin kedalam tubuh agar tubuh membuat

zat anti untuk mencegah terhadap penyakit tertentu. Sedangkan yang dimaksud

dengan vaksin adalah bahan yang dipakai untuk merangsang pembentukan zat anti

yang dimasukkan kedalam tubuh melalui suntikan (misalnya vaksin BCG, DPT, dan

Campak), dan melalui mulut (misalnya vaksin polio).

Imunisasi merupakan pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan

memasukkan sesuatu kedalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang

mewabah atau berbahaya.

Imunisasi berasal dari kata imun yang berarti kebal atau resisten (Lisnawati,

2011). Imunisasi merupakan bentuk intervensi kesehatan yang sangat efektif dalam

menurunkan angka kematian bayi dan balita. Dengan imunisasi, berbagai penyakit

seperti tuberculosis, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, poliomyelitis, dan campak

dapat dicegah (Dewi, 2010).

2. Tujuan Imunisasi Dasar

Program imunisasi bertujuan untuk memberikan kekebalan kepada bayi agar dapat

mencegah dan kematian bayi serta anak yang di sebabkan oleh penyakit yang sering

berjangkit. Secara umum tujuan imunisasi, antara lain :

a. Melalui imunisasi, tubuh tidak mudah terserang penyakit menular.

b. Imunisasi sangat efektif mencegah penyakit menular.



c. Imunisasi menurunkan angka mordibitas (angka kesakitan) dan moralitas (angka

kematian) pada balita. (Proverawati, Atikah dan Citra Setyo Dwi Andhini,2010).

3. Manfaat Imunisasi Dasar

1. Untuk anak, mencegah penderita yang di sebabkan oleh penyakit, dan

kemungkinan cacat atau kematian

2. Untuk keluarga, menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila

anak sakit. Mendorong pembentukan keluarga apa bila orang tua yakin bahwa

anaknya akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman.

3. Untuk Negara, memperbaiki tingakat kesehatan, menciptakan bangsa yang

kuat yang berakal untuk melanjutkan pembangunan Negara. (Proverawati,

Atikah dan Citra Setyo Dwi Andhini,2010)

4. Jenis-jenis Imunisasi Dasar

Imunisasi telah dipersiapkan sedemikian rupa, agar tidak menimbulkan efek-efek

yang merugikan. Imunisasi ada 2 macam yaitu :

1. Imunisasi aktif.

Merupakan pemberian suatu bibit penyakit yang telah dilemahkan (vaksin)

agar nantinya system imun tubuh berespon spesifik dan memberikan suatu ingatan

terhadap antigen ini, sehingga ketikan terpapar lagi tubuh dapat mengenali dan

meresponnya. Contoh imunisasi aktif adalah imunisasi polio atau campak

Macam-macam imunisasi aktif :

a. BCG (Bacillus Calmette Guerine)

1. Pengertian

Imunisasi BCG (Bacillus Calmette Guerine) merupakan imunisasi

yang di gumakan untuk mecegah terjadinya penyakit TBC yang berat,



sebab terjadinya penyakit ini yang primer ataupun ringan dapat terjadi

walaupun sudah di lakukan imunisasi BCG.

Bacillus Calmette Guerine adalah vaksin hidup yang di buat dari

mycobacterium bovis yang di biak selama 1-3 tahun sehingga di dapatkan

hasil yang tidak virulen tapi masih mempunyai imunogenitas. Vaksinasi

BCG menimbulkan sensitivitas terhadap tuberculin, tidak mecegah infeksi

tuberculosis tetapi mengurangi resiko terjadi tuberculosis berat seperti

meningitis, TB, dan tuberculosis milier (Ranuh, 2008,p.132)

2. Cara pemberian dan dosis

a. Sebelum di suntikkan vaksin BCG harus dilarutkan terlebih dahulu.

Melarutkan menggunakan alat suntuk steril Auto Distruct Scheering

(ADS) 5 ml.

b. Dosis pemberian : 0,05 ml.

c. Disuntikkan secara intrakutan di daerah lengan kanan atas (insertion

musculus deltoideus). Dengan menggunakan Auto Distruct Scheering

(ADS) 5 ml.

d. Vaksin yang sudah di larutkan harus di gunakan sebelum lewat 3 jam

3. Indikasi

Untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tuberculosis

4. Kontra indikasi :

a. Adanya penyakit kulit yang berat/menahun seperti : eksim,

furunkolusis, dan sebagainya.

b. Mereka yang sedang menderita TBC

5. Efek samping



Imunisasi BCG tidak meyebabkan reaksi yang bersifat umum

seperti demam. Setelah 1-2 minggu akan timbul indurasi dan kemerahan di

tempat suntikan yang berubah menjadi pustule, kemudian pecah menjadi

luka. Luka tidak perlu pengobatan, akan sembuh secara spontan dan

meninggalkan tanda parut. Kadang-kadang terjadi pembesaran kelenjar

regional di ketiak atau leher, terasa padat, tidak sakit dan tidak

menimbulkan demam. Reaksi ini normal, tidak memerlukan pengobatan

dan akan menghilan dengan sendirinya (Departemen Kesehatan RI, 2006).

b. DPT (Difteri Pertusis Tetanus)

1. Pengertian

Imunisasi DPT (Difteri Pertusis Tetanus) merupakan imunisasi

yang di gunakan untuk mencegah terjadina penyakit difteri,pertusis dan

tetanus.

Vaksin DPT (Difteri Pertusis Tetanus) adalah vaksin yang terdiri dari

toxoid dan tetanus yang di murnikan serta bakteri pertusis yang telah di

inaktivasi (Departemen Kesehatan RI,2006).

Difteri merupakan penyakit yang di sebabkan oleh bakteri

Corynebacterium diphtheria. Difteri bersifat ganas, mudah menular dan

menyerang terutama saluran nafas bagian atas. Penularannya bisa karena

kontak langsung dengan penderita melalui bersin atau batuk atau kontak

tidak langsung karena adanya makanan yang terkontaminasi bakteri difteri.

Penderita akan mengalami beberapa gejala seperti demam lebih kurang 38̊

C, mual, muntah, sakit waktu menelan dan terdapat pseudomembran putih

keabu-abuan di faring, laring, atau tonsil.



Pertusis merupakan suatu penyakit yang di sebabkan oleh kuman

Boedetella pertusis. Kuman ini mengeluarkan toksis yang menyebabkan

amang rangsang batuk yang hebat dan lama. Serangan batuk lebih sering

pada malam hari, batuk terjadi beruntun dan akhir batuk menarik nafas

panjang, biasanya di sertai muntah. Batuk bisa mencapai 1-3 bulan, oleh

karena itu pertusis disebut juga dengan “batuk 100 hari”.

Tetanus merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman

Clostridium tetani. Kuman ini bersifat anaerob, sehingga dapat hidup pada

lingkungan yang tidak terdapat zat asam (oksigen). Tetanus dapat

menyerang bayi, anak-anak bahkan orang dewasa. Pada bayi penularan di

sebabkan karena pemotongan tali pusat tanpa alat yang steril atau dengan

cara tradisional dimana alat pemotong di bubuhi ramuan tradisional yang

terkontaminasi spora kuman tetanus. Pada anak-anak atau orang dewasa

bisa terinfeksi karena luka yang kotor atau luka terkontaminasi spora

tetanus. Kuman ini paling banyak terdapat di usus kuda berbentuk spora

yang tersebar luas di tahan (Atikah,2010).

Upaya Departemen Kesehatan melaksanakan program Eliminasi

Tetanus Neonatorum (ETN) melalui imunisasi DPT, DT atau tt

dilaksanakan berdasarkan perkiraan lama waktu perlindungan sebagai

berikut :

a. Imunisasi DPT 3X akan memberikan imunitas 1-3 tahun. Dengan 3

dosis tiksiod tetanus pada bayi dihitung setara dengan 2 dosis pada

anak yang lebih besar atau dewasa.

b. Ulangan DPT pada umur 18-24 bulan (DPT 4) akan memperpanjang

imunitas 5 tahun yaitu sampai dengan umur 6-7 tahun. Dengan dosis 4



toksoid tetanus pada bayi dan anak dihitung setara dengan 3 dosis pada

dewasa (sudarti,2010).

2. Cara pemberian dan dosis :

a. Sebelum di gunakan vaksin harus di kocok terlebih dahulu agar

suspense menjadi homogeny.

b. Disuntik secara intramuskuler dengan dosis pemberian 0,5 ml

sebanyak 3 dosis. Dosis pertama di berikan pada umur 2 bulan, dosis

selanjutnya di berikan dengan interval paling cepat 4 minggu (1 bulan)

(Departemen Kesehatan RI,2006).

c. Cara memberikan vaksin ini, sebagai berikut :

1. Letakkan bayi dengan posisi miring diatas pangkuan ibu dengan

seluruh kaki terlentang

2. Orang tua sebaliknya memegang kaki bayi

3. Pegeng paha dengan ibu jari dan jari telunjuk

4. Masukkan jarum dengan sudut 90 derajat

5. Tekan seluruh jarum langsung ke bawah melalui kulit sehingga

masuk ke dalam otot (Atikah.2010,)

3. Indikasi

Untuk pemberian kekebalan secara simultan terhadap difteri , pertusis

dan tetanus.

4. Kontra indikasi

Gejala-gejala keabnormalan otak pada periode bayi baru lahir atau

gejala serius keabnormalan pada syaraf merupakan kontraindikasi pertusis.

Anak-anak yang mengalami gejala-gejala parah pada dosis pertama,



komponen pertusis harus di hindarkan pada dosis ke dua, dan untuk

meneruskan imunisasinya dapat di berikan DT.

5. Efek samping

Gejala-gejala yang bersifat sementara seperti : lemas, demam tinggi,

iritabilitas, dan meracau yang biasanya terjadi 24 jam setelah imunisasi

(Depkes RI,2006)

c. vaksin Hepatitis B

1. Pengertian

Vaksin hepatitis B adalah vaksin virus rekombinan yang telah

diinaktivasikan dan bersifat in infectious, berasal dari HBsAg yang di

hasilan dalam sel ragi (Hansenula polymorph) menggunakan teknologi

DNA rekombinan.

2. Cara pemberian dan dosis :

a. Sebelum di gunakan vaksin harus dikocok terlebih dahulu agar

suspense menjadi homogen

b. Vaksin di suntikkan dengan dosis 0,5ml, pemberian suntikan secara

intramuskuler sebaiknya pada antero lateral paha

c. Pemberian sebanyak 3 dosis

d. Dosis pertama diberikan pada usia 0-7 hari, dosis berikutnya dengan

interval minimu 4 minggu (1 bulan).

3. Indikasi

Untuk pemberian kekebalan aktif terhadap inveksi yang di sebabkan

virus Hepatitis B



4. Kontraindikasi

Hipersensitiv terhadap komponen vaksin. Sama halnya seperti vaksin-

vaksin lain, vaksin ini tidak boleh di berikan kepada penderita infeksi berat

di sertai kejang.

5. Efek samping

Reaksi local seperti rasa sakit, kemerahan dan pembengkakan di

sekitar tempat penyuntikan. Reaksi yang terjadi bersifat ringan dan

biasanya hilang setelah 2 hari. (Depkes,2006).

d. Vaksin Polio (Oral Polio Vaccine)

1. Pengertian

Imunisasi polio merupakan imunisasi yang di gunakan untuk

mencegah terjadinya penyakit poliomyelitis yang dapat menyebabkan

kelumpuhan pada anak.

Vaksin oral polio adalah vaksin yang terdiri dari suspense virus

poliomyelitis tipe 1,2,3 (Strain Sabin) yang sudah di lemahkan, di buat di

biakkan jaringan ginjal kera dan distabilkan dengan sukrosa.

2. Cara pemberian dan dosis :

a. Di berikan secara oral (melalui mulut), satu dosis ada dua tetes

sebanyak 4 kali (disis) pemberian dengan interval setiap dosis minimal

4 minggu.

b. Setiap membuka vial baru harus menggunakan penetes (dropper) yang

baru

3. Indikasi

Untuk pemberian kekebalan aktif terhadap poliomyelitis.

4. Kontraindikasi



Pada individu yang menderita “immune deficiency” tidak ada efek

yang bebahaya yang timbul akibat pemberian polio pada anak yang sedang

sakit. Namun jika ada keraguan, misalnya sedang menderita diare, makan

dosis ulangan dapat di berikan setelah sembuh.

5. Efek samping

Pada umumnya tidak terdapat efek samping. Efek samping berupa

paralisis yang di sebabkan oleh vaksin sangat jarang terjadi. (Depkes

RI,2006).

e. Vaksin campak

1. Pengertian

Imunisasi campak merupakan imunisasi yang di gunakan untuk

mencegh terjadinya penyakit campak pada anak karena termasuk penyakit

menular.

Vaksin campak merupakan vaksin virus hidup yang di lemahkan.

Setiap dosis (0,5ml) mengandung tidak kurang dari 1000 inektive unit

virus strain dan tidak lebih dari 100 mcg residu kanamycin dan 30 ncg

residu erythromycin.

Cara pemberian dan dosis :

a. Sebelum disuntikkan vaksin campak terlebih dahulu harus dilarutkan

dengan pelarut steril yang telah tersedia yang berisi 5 ml cairan pelarut.

b. Dosis pemberian 0,5 ml di suntikkan secara subkutan pada lengan kiri

atas, pada usia 9-11 bulan. Dan ulangan 11 (booster) pada usia 6-7

tahun (kelas 1 SD) setelah catchup campaign campak pada anak

sekolah dasar kelas 1-6.

2. Indikasi



Untuk pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit campak

3. Kontraindikasi

Individu yang mengidap penyakit immune deficiency atau individu

yang di duga menderia gangguan respon imun karena leukemia,limfoma.

4. Efek samping

Hinggan 15% pasien dapat mengalami demam ringan dan kemerahan

selama 3 hari yang dapat terjadi 8-12 hari setelah vaksinsi (Depkes

RI,2006)

2. Imunsasi pasif

Merupakan suatu proses peningkatan kekebalan tubuh dengan cara pemberian

zat immunoglobulin, yaitu zat yang di hasilkan melalui suatu proses infeksi yang

dapat berasal dari plasma manusia (kekebalan yang di dapat di bayi dari luar

melalui placenta atau binatang bisa ular) yang di gunakan untuk membatasi

mikroba yang sudah masuk dalam tubuh yang terinfeksi. Contoh imunisasi pasif

adalah penyuntikan ATS (Anti Tetanus Serum) pada orang yang mengalami luka

kecelakaan. Contoh lain adalah yang terdapat pada bayi yang baru lahir dimana

bayi tersebut menerima berbagai jenis antibody dari ibunya melalui darah placenta

selama masa kandungan, misalnya antibody tehadap campak. (Proverawati,

Atikah dan Citra Setyo Dwi Andhini,2010).

5. Kontra Indikasi Pemberian Imunisasi Dasar

Kontra indikasi pemberian imunisasi ada 3, yaitu :

a. Analfilaksis atau reaksi hipersesitivitas (reaksi tubuh yang terlalu sensitive)

yang hebat merupakan kontra indikasi mutlak terhadap dosis vaksin

berikutnya. Riwayat kejang, demam dan panas lebih dari 38̊ C merupakan

kontra indikasi pemberian DPT atau HB1 dan Campak.



b. Jangan berikan vaksin BCG kepada bayi yang menunjukkan tanda-tanda dan

gejala AIDS, sedangkan vaksin yang lainnya sebaiknya di berikan.

c. Jika orang tua sangat keberatan terhadap pemberian imunisasi kepada bayi

yang sakit lebih baik jangan di berikan vaksin, tetapi mintalah kepada ibu

kembali lagi ketika bayi sudah sehat. (Proverawati, Atikah dan Citra Setyo

Dwi Andhini,2010).

6. Jadwal Imunisasi Dasar

Tabel 5.1 Jadwal Imunisasi Dasar berdasarkan Depkes RI Tahun 2009

Umur Jenis imunisasi

0-7 hari HB0

1 bulan BCG, polio 1

2 bulan DPT/HB 1, polio 2

3 bulan DPT/HB 2, polio 3

4 bulan DPT/HB 3, polio 4

9 bulan Campak

B. Tinjauan Teori Tentang Ibu

1. Pengertian

Pengertian keluarga berarti nuclear family yaitu yang tediri dari ayah, ibu dan

anak.ayah dan ibu dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua dan

mampu memenuhi tugas sebagai pendidik. Oleh sebab itu keluarga mempunyai

peranan yang besar dalam mempengaruhi kehidupan seorang anak, terutama pada

tahap awal maupun tahap-tahap kritisnya, dan yang paling berperan sebagai pendidik

anak-anaknya adalah ibu. Peran seorang ibu dalam keluarga terutama anak adalah



mendidik dan menjaga anak-anaknya dari usia bayi hingga dewasa, karena anak tidak

jauh dari pengamatan orang tua terutama ibunya,(Asfryati,2003, h.27).

2. Peranan ibu

Peranan  ibu  terhadap anak adalah  sebagai pembimbing kehidupan di dunia ini.

Ibu sangat berperan dalam  kehidupan buah hatinya di saat anaknya masih bayi

hingga dewasa, bahkan sampai anak yang  sudah di lepas tanggung  jawabnya atau

menikah dengan orang lain seorng ibu tetap berperan dalam kehidupan anaknya,

(dilampirkan oleh Zulkifli dari bambang 1986, h.9).

Peranan ibu ada 6 yaitu :

1. Pemberi aman dan sumber kasih sayang.

2. Tempat mencurahkan isi hati.

3. Pengatur kehidupan rumah tangga.

4. Pembimbing kehidupan rumah tangga.

5. Pendidik segi emosional.

6. Penyimpan tradisi.

Ibu mempuyai peranan dalam proses sosialisasi demikian pentingnya peranan

ibu maka di sebut bahwa kondisi yang menyebabkan peran keluarga dalam proses

sosialisasi anak adalah sebagai berikut :

a. Ibu merupakan kelompok terkecil yang anggotanya berinteraksi to face secara

tetap, dalam kelompok demikian perkembangan anak dapat di ikuti dengan

sesame oleh orang tuanya dan penyesuaian secara pribadi dalam hubungan

social lebih mudah terjadi.

b. Ibu mempunyai motivasi yang kuat untuk mendidik anak karena anak

merupakan cinta kasih hubungan suami istri. Motivasi yang kuat melahirkan

hubungan emosional antara orangtua dan anak,



c. Karena hubungan social dalam keluarga itu bersifat relative tetap muka ibu

memainkan peranan sangat penting terhadap proses pertumbuhan anak.

3. Ciri-ciri ibu yang sempurna

1. Kuat

Cukup teguh, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani dalam hidup,

sehingga anak memandang bahwa orang tuanya mampu di andalkan. Orang tua

semacam ini memberikan kekuatan emosional dan kasih sayang yang melimpah.

2. Kepekaan

Mempunyai kemampuan bersikap peka terhadap orang lain.

3. Rasa social

Mempunyai perhatian terhadap masalah orang lain dan berpartisipasi dalam

kegiatan social.

4. Keterampilan

Orang yang mengembangkan kemampuannya selalu belajar dan meningkatkan

keahlian untuk memperbaiki kualitas hidup.

5. Dorongan

Memberikan semangat dan inspirasi bagi anak-anak untuk selalu maju dan

berkarya.

6. Pengertian

Mereka hidup dengan pemahaman dan pengertian.

4. Ciri-ciri ibu yang tidak baik

1. Mementingkan diri sendiri, mereka enggan meluangkan waktu untuk

perkembangan diri anak, dan mereka ingin memnuhi segala kebutuhan orang tua.



2. Rasa dengaki yaitu dengan memakai kekuatan jasmani dan rohani untuk melukai

anak mereka.

3. Berlagak, yaitu selalu memandang rendah orang lain.

4. Skopkisisme yaitu terus menerus mengurangi semangat anak dengan menelan apa

yang salah sehingga kemungkinan tidak berhasil.

5. Kesedihan yaitu terlalu memikirkan kesedihan mereka sendiri, sehingga tidak

memelihara semangat anak.

6. Jiwa mengabdi siap melayani siapa saja sehingga kehabisan energy untuk anaknya

7. Stagnesi yaitu tidak mau berubah dan konservatif, mereka mengajarkan anak untu

mencari amannya saja dan membuat pilihan yang mudah dan biasa.

C. Tinjauan tentang pengetahuan

1. Definisi

Menurut Notoatmodjo (2011), pengetahuan adalah hasil ‘tahu’, dan ini terjadi

setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan

terjadi melalui pancaindra manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran,

penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui

mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting

untuk terbentuknya tindakan seseorang. Karena dari pengalaman dan penelitian

ternyata perilaku yang didasarkan oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada

perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

Secara etimologi pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa inggris yaitu

knowledge. Dalam Encyclopedia of Phisolophy dijelaskan bahwa defenisi

pengetahuan adalah kepercayaan yang benar (knowledge is justifie true belief).

Sedangkan secara terminologi akan dikemukakan beberap defenisi tentang

pengetahuan. Menurut Drs.Sidi Gazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau



hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf,

mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan

demikian pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu (

Bakhtiar, 2012).

2. Jenis pengetahuan

Jenis pengetahuan menurut Bakhtiar (2012), pengetahuan yang dimiliki manusia

ada empat, yaitu:

a. pengetahuan biasa.

Adalah pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common

sense, dan sering diartikan dengan good sense, karena seseorang memiliki sesuatu

dimana ia menerima secara baik. Common sense diperoleh dari pengalaman

sehari-hari, seperti air dapat dipakai untuk menyiram bunga, makanan dapat

memuaskan rasa lapar, musim kemarau akan mengeringkan sawah tadah hujan

dan sebagainya.

b. pengetahuan ilmu.

yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sciene. Dalam pengertian yang sempit

sciene diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam, yang sifatnya

kuantitatif dan objektif.

c. pengetahuan filsafat.

yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif

dan spekulatif. Pengetahuan filsafat 8 lebih menekankan universalitas dan

kedalaman kajian tentang sesuatu. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan

yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup

menjadi longgar kembali.

d. pengetahuan agama.



yakni pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat para utusan-Nya.

Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama.

3. Hakikat pengetahuan

Menurut Bakhtiar (2012), ada dua teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan

itu, yaitu :

1) Realisme

Teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Realisme

berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan

kenyataan.

2) Idealisme.

Ajaran idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang

benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan adalah proses-

proses mental atau proses psikologis yang bersifat subjektif. Subjektif dipandang

sebagai suatu yang mengetahui, yaitu dari orang yang membuat gambaran

tersebut.

4. Sumber pengetahuan

Menurut Bakhtiar (2012), pengetahuan yang ada pada manusia diperoleh dengan

menggunakan berbagai alat yang merupakan sumber pengetahuan tersebut. Dalam hal

ini ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan antara lain :

1) Emperisme.

Kata ini berasal dari kata Yunani emperikos,artinya pengalaman. Menurut

aliran ini manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya.Dalam

emperisme, sumber utama untuk memperoleh pengetahuan adalah data yang

diperoleh dari pancaindera.

2) Rasionalisme.



Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan.

Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Bagi aliran ini

kekeliruan pada aliran emperisme yang disebabkan kelemahan alat indera dapat

dikoreksi, seandainya akal digunakan. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan

indera dalam memperoleh pengetahuan

3) Intuisi.

Adalah hasil pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan

insting, tetapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Intuisi bersifat

personal dan tidak bisa diramalkan. Sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan

secara teratur.

4) Wahyu.

Adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat

perantaraan para nabi. Pengetahuan dengan jalan ini merupakan kekhususan para

nabi. Hal inilah yang membedakan mereka 10 dengan manusia-manusia lainnya.

Wahyu Allah (agama) berisikan pengetahuan, baik mengenai kehidupan seseorang

yang terjangkau oleh pngalaman, maupun yang mencakup masalah transedental,

seperti latar belakang dan tujuan penciptaan manusia, dunia, dan segenap isinya

serta kehidupan di akhirat nanti.

5. Tingkat pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2011), pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif

mempunyai enam tingkat, yakni :

1. Tahu (know), diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajarin

sebelumnya. Oleh sebab itu,’tahu’ ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling

rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari



antara lain : menyebutkan, menguraikan, mendefenisikan, menyatakan, dan

sebagainya.

2. Memahami (comprehension), diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan

secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi materi

tersebut secara benar.

3. Aplikasi (application), diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya) serta dapat

diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan

sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

4. Analisis (analysis), adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau

suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur

organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis

ini dapat dilihat dari penggunaan kata-kata kerja:

dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan,

mengelompokkan, dan sebagainya.

5. Sintesis (synthesis), menunjuk pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau

menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi

baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya: dapat menyusun, dapat

merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan, dan sebagainya,

terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

6. Evaluasi (evaluation), ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan

jastifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu

berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan criteria-

kriteria yang telah ada.



BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar pemikiran

Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi seseorang temasuk juga perilaku dan pola

hidup, terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam bidang kesehatan.

Makin tinggi tingkat pendidikan sesorang, maka semakin banyak pula pengetahuan yang

dimilikinya. Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap

dan perilaku seseorang terhadap nilai-nilai yang baru di perkenalkan termasuk dalam

bidang kesehatan.

Imunisasi merupakan suatu program yang dengan sengaja memasukkan antigen

lemah agar merangsang antibody keluar sehingga tubuh dapat resistem terhadap penyakit

tertentu. (Proverawati, Atikah dan Citra Setyo Dwi Andhini,2010).

Terkait dengan imunisasi maka pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah pengetahuan ibu tentang jenis-jenis Imunisasi Dasar, manfaat Imunisasi Dasar dan

jadwal pemberian Imunisasi Dasar.



B. Kerangka konsep

Keterangan :

: : Variabel yang di teliti

: : Variabel yang tidak di teliti

Jenis-jenis Imunisasi Dasar

Pengetahuan Ibu yang
memiliki bayi usia 0-9 bulan

Manfaat Imunisasi Dasar

Kontraindikasi pemberian Imunisasi
Dasar

Jadwal pemberian Imunisasi Dasar

Pengertian Imunisasi Dasar

Tujuan Imunisasi Dasar



C. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu :

1. Variabel independent (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi

variabel dependent (variabel terikat), yang mana dalam penelitian ini variabel

independent yaitu tingkat pengetahuan ibu yang meliputi

definisi,tujuan,manfaat,jenis-jenis,kontraindikasi dan jadwal pemberian

Imunisasi Dasar

2. Variabel dependent (variabel terikat), adalah variabel yang di pengaruhi oleh

variabel independent (variabel bebas), yang mana variabel dapandent dalam

penelitian ini adalah ibu dengan Imunisasi Dasar

D. Definisi Operasional

1. Imunisasi dasar yang di maksud dalam penelitian ini adalah imunisasi dasar  yang

di berikan pada bayi usi 0-9 bulan

2. Posyandu yang di maksud dalam hal ini yaitu tempat pemberian imunisasi pada

bayi setiap bulan

3. Pengetahuan yang di maksud dalam penelitian ini yaitu kemampuan ibu untuk

menyebutkan tentang jenis-jenis imunisasi dasar. Dari 5 pertanyaan yang di

berikan apabila ibu menjawab 1 benar akan di beri nilai 1, jika salah di beri nilai 0

Criteria obyektif :

a. Baik : Bila respondent menjawab benar ≥60% dari Total Skor

b. Kurang: Bila respondent menjawab benar <60% dari Total Skor

4. Pengetahuan yang di maksud dalam penelitian ini yaitu kemampuan ibu untuk

menyebutkan tentang manfaat imunisasi dasar. Dari 5 pertanyaan yang di berikan

apabila ibu menjawab 1 benar akan di beri nilai 1, jika salah di beri nilai 0

Criteria obyektif :



a. Baik : Bila respondent menjawab benar ≥60% dari Total Skor

b. Kurang: Bila respondent menjawab benar <60% dari Total Skor

5. Pengetahuan yang di maksud dalam penelitian ini yaitu kemampuan ibu untuk

menyebutkan tentang jadwal pemberin imunisasi dasar Dari 5 pertanyaan yang di

berikan apabila ibu menjawab 1 benar akan di beri nilai 1, jika salah di beri nilai 0

Criteria obyektif:

a. Baik : Bila respondent menjawab benar ≥60%dari Total Skor

b. Kurang: Bila respondent menjawab benar <60% dari Total Skor. (Arikunto,

2001).



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskritif yang bertujuan untuk memberikan

gambaran tentang variabel yang di teliti maupun data

B. Tempat dan Waktu

1. Tempat penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian adalah di Kelurahan Rahandouna wilayah Kerja

Puskesmas Poasia.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian di laksanakan pada tanggan 21 bulan Juli

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki bayi (usia 0-9

bulan) dengan jumlah 296 ibu yang ada di Posyandu Kelurahan Rahandouna.

2. Sampel

a. Besar sampel

Menurut Arikunto (2006 : 131) mengatakan bahwa sampel adalah sebagian

atau wakil populasi. Apabila jumlah populasi lebih dari 100, maka di ambil 10-

25% atau lebih, dari populasi yang ada. Sedangkan apabila jumlah populasi

kurang dari 100, lebih baik di ambil semua dari populasi yang ada untuk di

jadikan sampel. Besar dalam penelitian ini adalah 15% yaitu 44 orang.296100 × 15 = 44,4 = 44



b. Tehnik sampling

Sampel penelitian ini dipilih secara Random Sampling yaitu tehnik

pengambilan sampel yang di pilih secara acak, cara ini dapat diambil bila analisa

penelitian cenderung bersifat deskriptif atau bersifat umum.

D. Instrument Penelitian

Instrument yang di gunakan dalam penelitian ini adalah berupa lembar kuesioner yang

memuat variabel penelitian yang meliputi pengetahuan ibu tentang jenis-jenis imunisasi,

pengetahuan ibu tentang manfaat imunisasi, dan pengetahuan ibu tentang jadwal

pemberian imunisasi.

E. Jenis dan cara pengumpulan data

1. Data primer

Karasteristik responden yaitu tingkat pengetahuan, diperoleh dengan

wawancara menggunakan kuisioner.

2. Data sekunder

Meliputi data geografi dan demografi, serta jumlah ibu yang memiliki bayi

serta data penunjang lain yang relevan, diperoleh dengan metode dokumentasi

dari puskesmas.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Persiapan

Kuisioner yang telah memenuhi criteria di cek mengenai jumlah

halaman, jumlah pertanyaan, kelengkapan aspek yang ingin di teliti,

membuat kesepakatan dengan reponden untuk dapat mengisi kuisioner.

b. Pelaksanaan

Kuisioner diberikan responden untuk diisi, di konfirmasi bila

pertanyaan kurang jelas. Pada saat itu juga di cek tentang kelengkapan



selanjutnya dikumpulkan menjadi satu, untuk segera dilakukan tabulasi

data.

F. Pengolahan Data

1. Proses pengolahan data dilakukan secara dengan bantuan kalkulator dengan

tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Editing data

Pada tahap ini kuisioner di cek kembali, sehingga dapat dipastikan bahwa

kuisiones benar-benar terisi ecara lengkap.

b. Coding

Memberikan kode jawaban dengan angka atau kode tertentu. Jawaban

benar di beri kode1, dan jawaban salah di beri kode 0.

c. Scoring

Proses pemberian nilai pada jawaban responden lembar kuesioner untuk

analisa atau di masukkan kedalam mesin pengolah data

d. Tabulating

Dari data mentah dilakukan penataan data, kemudian menyusun dalam

bentuk table distribusi.

G. Analisa data

Data hasil penelitian di analisa dengan tehnik deskriptif, maka rumus yang di

gunakan dalam menganalisis data untuk mengetahui presentase setiap variabel yang di

teliti adalah :

: x k



Keterangan :

X : Nilai presentase yang di peroleh

f : Frekwensi variabel yang di teliti

n : Jumlah sampel penelitian

k : Konstanta (100%) (Arikunto. S, 2006: 34)

H. Penyajian data

Penyajian data di lakukan secara deskriptif dalam bentuk narasi dan table

tabulasi disertai dengan penjelasannya.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis

Poasia terletak di Kecamatan Poasia Kota Kendari, sekitar 9 KM dari Ibukota

Provinsi sebagian besar wilayah kerja merupakan daerah dataran rendah dan

sebagian merupakan perbukitan, sehingga sangat ideal untuk permukiman. Di

bagian utara berbatasan dengan Teluk Kendari yang sebagian besar berupa

hamparan empang. Pada bagian barat yang mencakup 2 kelurahan (Kelurahan

Andonohu dan Kelurahan Rahandouna) merupakan daerah daratan yang ideal

untuk permukiman sehingga sebagian besar penduduk  bermukim di keduan

Kelurahan ini. Pada bagian timur merupakan Daerah perbukitan.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kendari

2. Sebelah Timur barbatasan dengan Kecamatan Abeli

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Moramo

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kambu.

Luas wilayah kerja Puskesmas Poasia sekitar 4.175 Ha atau 44,75 KM² atau

15,12% dari luas daratan Kota Kendari terdiri dari 4 Kelurahan dafinitif, Yaitu

Anduonohu luas 1.200 Ha, Rahandouna luas 1.275 Ha, Anggoeya luas 1.400 Ha

dan Matabubu luas 300 Ha, dengan 82 RW/RK dengan jumlah penduduk 28.932

jiwa tahun 2016 serta tingkat kepadatan 49 orang/m² atau 490 orang/Km², dengan

tingkat kepadatan hunian rumah rata-rata 5 orang/rumah

b. Letak Demografis

Penduduk adalah orang tau sejumlah orang yang menempati suatu wilayah

tertentu dalam jangka waktu tertentu. Data tentang kependudukan sangat penting

artinya di dalam menghitung sebaran jumlah penduduk, usia penduduk, pekerjaan,

pendapatan dan pendidikan. Data ini bisa di peroleh dari laporan penduduk,

pekerjaan, sensus penduduk dan survey penduduk, jumlah penduduk di wilayah

kerja Puskesmas Poasia pada tahun 2016 sebanyak 28.932 jiwa tersebar di 4

wilayah kelurahan.



c. Karasteristik Responden

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur

No Umur Frekuensi (f) Presentase (%)

1 20-24 8 18,18%

2 25-29 26 59,10%

3 30-35 10 22,72%

Jumlah 44 100

Sumber Data Primer 2017

Dari tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 44 responden terbanyak pada umur

25-29 tahun sebanyak 26 responden (59,10%), pada umur 30-35 sebanyak 10

responden (22,72%), dan terendah pada umur 20-24 sebanyak 8 responden

(18,18%).

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Frekuensi (f) Presentase (%)

1 SD 3 6,82%

2 SMP 11 25%

3 SMA 22 50%

4 PT 8 18,18%

Jumlah 44 100

Sumber Data Primer 2017

Dari tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 44 responden berdasarkan tingkat

pendidikan yang terbanyak adalah SMA sebanyak 22 responden (50%), SMP

sebanyak 11 responden (22%), PT sebanyak 8 responden (18,18%), dan terendah

SD sebanyak 3 responden (6,82%).

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Frekuensi(f) Presentase (%)

1 PNS 6 14%

2 Wiraswasta 11 25%

3 IRT 20 45%

4 Tani 7 16%

Jumlah 44 100

Sumber Data Primer 2017



2. Variabel Yang Diteliti

a. Pengetahuan ibu tentang Jenis-Jenis Imunisasi Dasar

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Tentang Jenis-Jenis

Imunisasi Dasar

No Jenis-Jenis Frekuensi(f) Presentase (%)

1 Baik 37 84%

2 Kurang 7 16%

Jumlah 44 100

Sumber Data Primer 2017

Dari tabel 5.5 di atas menunjukkan bahwa dari 44 responden yang terbanyak

berpengetahuan baik dengan jumlah 37 responden (84%), dan kurang sebanyak 7

responden (16%).

b. Pengetahuan ibu tentang manfaat Imunisasi Dasar

Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Tentang Manfaat Imunisasi

Dasar

No Manfaat Frekuensi(f) Presentase (%)

1 Baik 38 86%

2 Kurang 6 14%

Jumlah 44 100

Sumber Data Primer 2017

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 44 responden yang terbanyak

berpengetahuan baik dengan jumlah 38 responden (86%), dan kurang sebanyak 6

responden (14%).

c. Pengetahuan Ibu Tentang Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar

Tabel 5.7 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Tentang Jadwal Pemberian

Imunisasi Dasar

No Jadwal Pemberian Frekuensi(f) Presentase (%)

1 Baik 28 64%

2 Kurang 16 36%

Jumlah 44 100

Sumber Data Primer 2017



Berdasarkan tabel 5.7 di atas menunjukkan bahwa dari 44 responden yang

terbanyak berpengetahuan baik dengan jumlah 28 responden (64%), dan kurang

sebanyak 16 responden (36%).

Tabel 5.8 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Dasar

No Pengetahuan Frekuensi(f) Presentase (%)

1 Baik 31 70%

2 Kurang 13 30%

Jumlah 44 100

Sumber Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 5.8 di atas menunjukkan bahwa dari 44 respondent

terbanyak yang berpengetahuan baik sebanyak 31 responden (70%), dan yang

berpengetahuan kurang sebanyak 13 responden (30%).

B. Pembahasan

1. Pengetahuan Ibu Tentang Jenis-Jenis Imunisasi Dasar

Hasil penelitian tentang distribusi Frekuensi Tingkat pengetahuan ibu tentang

Jenis-Jenis Imunisasi Dasar menunjukkan bahwa dari 44 responden, ibu yang

berpengetahuannya kurang mengenai Jenis-Jenis Imunisasi Dasar Sebanyak 7

responden (16%). Hal ini di sebabkan karena kurangnya pengetahuan dan

pemahaman serta kurangnya informasi mengenai jenis-jenis Imunisasi Dasar. Hal

ini di dukung oleh teori yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah sejumlah

informasi yang dikumpulkn, di pahami, dan pengenalan terhadap sesuatu hal atau

benda-benda secara objektif. Pengetahuan juga berasal dari pengalaman tertentu

yang pernah di alami dan di peroleh dari hasil belajar secara formal, informal dan

non-formal (Notoadmodjo.S, 2005)

Ibu-ibu yang pengetahuannya baik tentang Jenis-jenis Imunisasi Dasar

sebanyak 37 responden (84%), Hal ini di sebabkan ibu-ibu tidak mengetahui

tentang jenis-jenis Imunisasi Dasar secara mendalam, yang mereka tahu hanya

membawa anak mereka ke posyandu untuk di imunisasi agar terhindar dari

penyakit dan sebagian ibu-ibu membawa anak mereka karena di suruh oleh

petugas kesehatan. Responden yang berpengetahuan baik yaitu yang

berpendidikan PT, SMA, SMP, dan SD

Hal ini sejalan dengan teori Notoadmodjo (2006) yang mengemukakan bahwa

makin tinggi pendidikan atau pengetahuan kesehatan seseorang makin tinggi



kesadaran untuk berperan serta karena dari pengalaman dan peneliti ternyata

perilku yang di dasari oleh pengetahuan akan langgeng dari pada yang tidak di

dasari oleh pengetahuan begitu juga sebalikanya.

Dari penelitian yang telah di lakukan di peroleh hasil bahwa pengetahuan  ibu

tentang Jenis-Jenis Imunisasi Dasar yang terbanyak terdapat pada kategori baik

yaitu sebanyak 37 responden (84%).

2. Pengetahuan Ibu Tentang Manfaat Imunisasi Dasar

Hasil penelitian tentang Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Ibu

Tentang Manfaat Imunisasi Dasar menunjukkan bahwa dari 44 responden, ibu

yang pengetahuannta kurang menganai manfaat imunisasi dasar sebanyak 6

responden (14%). Hal ini di sebabkan karena kurangnya pengetahuan dan

pemahaman serta motivasi untuk mengetahui manfaat imunisasi seperti membaca

buku tentang imunisasi dan mengikuti penyuluhan. Hal ini di dukung oleh teori

yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah sejumlah informasi yang

dikumpulkn, di pahami, dan pengenalan terhadap sesuatu hal atau benda-benda

secara objektif. Pengetahuan juga berasal dari pengalaman tertentu yang pernah di

alami dan di peroleh dari hasil belajar secara formal, informal dan non-formal

(Notoadmodjo.S, 2005).

Ibu-ibu yang berpengetahuan baik tentang Manfaat Imunisasi Dasar sebanyak

38 responden (86%). Hal ini di sebabkan karena kurang informasi tentang

kesehatan maka ibu tidak mengetahui banyak tentang manfaat imunisasi dasar

yang mereka tahu hanya mencegah penyakit, tapi tidak tahu penyakit-penyakit apa

saja yang perlu di cegah.

3. Pengetahuan ibu tentang Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar

Berdasarkan tabel 5.7 di atas menunjukkan bahwa dari 44 responden

terbanyak yang berpengetahuan kurang  yaitu 16 responden (36%). Hal ini di

sebabkan karena ibu-ibu hanya mengetahui sebagian jadwal saja seperti imunisasi

Hepatitis B yang di berikan pada waktu bayi lahir dan juga Imunisasi Campak

yang di berikan pada waktu bayi berusia 9 bulan.

Ibu-ibu yang berpengetahuan baik tentang jadwal pemberian imunisasi dasar

derjumlah 28 responden (64%). Hal ini di sebabkan karena ibu-ibu di suruh oleh

petugas kesehatan untuk membawa anaknya ke posyandu agar mendapatkan

imunisasi sesuai jadwal yang telah di berikan.

4. Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Dasar



Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di  Posyandu Kelurahan

Rahandouna menunjukkan bahwa dari 44 responden sebagian besar memiliki

pengetahuan yang baik yaitu sebanyak 31 responden (70%), dan kategori kurang

sebanyak 13 responden (30%).

Menurut Notoadmodjo (2003) pengetahuan adalah sebagian hasil tahu yang

terjadi setelah seseorang melakukan pengindraan terhadap obyek tertentu, melalui

indra penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan. Hasil

penelitian di atas di peroleh pengetahuan ibu dengan kategori baik sebanyak 31

responden (70%), dan kategori kurang sebanyak 13 responden (30%). Pada

pengetahuan ibu tentang Jenis-Jenis, Manfaat, dan Jadwal Pemberian Imunisasi

Dasar umumnya dapat di kategorikan baik. Hal ini di karenakan oleh daya ingat

responden, sehinggan sebagian responden memiliki pengetahuan tentang Jenis-

Jenis, Manfaat, dan Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar yang cukup. Ini dapat di

artikan sebagai kemampuan responden untuk mengingat suatu informasi yang di

dapat baik dari petugas kesehatan maupun dari media lain.



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan tentang

Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Dasar Pada Bayi Usia 0-9 Bulan di

Posyandu Kelurahan Rahandouna Wilayah Kerja Puskesmas Poasia adalah sebagai

berikut :

1. Dari 44 responden yang di jadikan sampel penelitian di peroleh pengetahuan

tentang Jenis-Jenis Imunisasi Dasar menunjukkan bahwa, responden yang

memperoleh kategori baik sebanyak 37 responden (84%), dan kategori kurang

sebanyak 7 responden (16%).

2. Dari 44 responden yang di jadikan sampel penelitian di poeroleh pengetahuan

tentang Manfaat Imunisasi Dasar menunjukkan bahwa, responden yang

memperoleh kategori baik sebanyak 38 responden (86%), dan kategori kurang

sebanyak 6 responden (14%).

3. Dari 44 responden yang di jadikan sampel penelitian di peroleh pengetahuan

tentang Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar menunjukkan bahwa, responden yang

memperoleh kategori baik sebanyak 28 responden (64%), dan kategori kurang

sebanyak 16 responden (36%).

B. Saran

berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang

menjadi saran dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagi ibu-ibu yang mempunyai balita sebaiknya membawa bayinya untuk

memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan umur bayinya secara teratur.

2. Kepada mahasiswa/mahasiswi poltekkes khususnya jurusan keperawatan agar

menambah dan meningkatkan lagi ilmu tentang pentingnya pengetahuan dan

pemahaman tentang penyakit dermatitis agar dapat di aplikasikan dalam

masyarakat.

3. Di harapkan penulis karya ilmiah ini memberikan manfaat bagi diri peneliti dan

peneliti selanjutnya dalam mengembangkan variabel-variabel lainnya yang

berkaitan dengan imunisasi dasar.

4. Dines kesehatan, Puskesmas Khusunya agar pelaksaan program seperti

penyuluhan kesehatan tentang imunisasi dasar agar sering di lakukan supaya ibu-

ibu menjadi paham, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu.
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LAMPIRAN 1

LEMBAR PERMOHONAN UNTUK MENJADI REPONDEN

Kepada Yth

Bapak/ibu/saudara calon responden

Di –

Tempat

Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswa Kementrian Kesehatan Poltekkes Jurusan
Keperawatan Kendari yang bernama :

Nama : Harmalena

NIM : P00320014063

Judul Proposal : GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG

IMUNISASI DASAR DI KELURAHAN RAHANDOUNA
WILAYAH KERJA PUSKESMAS POASIA

Guna keperluan tersebut saya mohon kesediaan ibu untuk menjadi responden dalam
penelitian ini, dan bersedia untuk mengisi kuesioner yang telah kami siapkan.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan partisipasinya di ucapkan terima kasih.

Kendari,…………….2017

Peneliti

HARMALENA
P00320014063



LAMPIRAN 2

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia untuk menjadi

responden dalam penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa Kementrian Kesehatan

Poltekkes Jurusan Keperawatan Kendari yang berjudul : GAMBARAN

PENGETAHUAN IBU TENTANG IMUNISASI DASAR DI KELURAHAN

RAHANDOUNA WILAYAH KERJA PUSKESMAS POASIA.

Tanda tangan saya ini menunjukkan bukti bahwa saya bersedia dan di beri

informasi serta memutuskan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Kendari, 2017

Responden

(………………………)



LAMPIRAN 3

KUESIONER PENELITIAN

GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG IMUNISASI DASAR
PADA BAYI USIA 0-9 BULAN DI KELURAHAN RAHANDOUNA

WILAYAH KERJA PUSKESMAS POASIA

Petunjuk pengisian kosioner :

I. Identitas Responden Ibu

1. Nama (inisial) : Pendidikan :

2. Umur : No. Responden :

3. Pekerjaan : Alamat :

II. Identitas Bayi

1. Nama Bayi :

2. Umur :

III. Petunjuk Pengisian Kuesioner

a. Bacalah baik-baik setiap item pertanyaan dan alternative jawaban yang tersedia.

b. Berilah tanda (X) pada jawaban yang dianggap benar/sesuai.

IV. Variabel Yang Diteliti

A. Pengetahuan tentang Jenis-Jenis Imunisasi

1. Jenis imunisasi apakah untuk mencegah penyakit hepatitis…..

a. Campak

b. Hepatitis B

c. BCG



2. Jenis imunisasi apakah untuk mencegah penyakit Campak….

a. Hepatitis B

b. Campak

c. BCG

3. Jenis imunisasi apakah yang di berikan untuk mencegah penyakit

Polio…..

a. DPT

b. Campak

c. Polio

4. Jenis imunisasi apakah yang tepat di berikan pada bayi untuk mencegah

tejadinya penyakit tetanus…..

a. BCG

b. DPT

c. Polio

5. Jenis imunisasi apa yang di berikan pada bayi untuk mencegah terjadinya

penyakit TBC

a. BCG

b. Polio

c. Campak

B. Pengetahuan tentang manfaat imunisasi.

1. Apakah manfaat pemberian imunisasi Polio…..

a. Untuk mencegah penyakit Polio

b. Untuk mencegah penyakit hati



c. Untuk mencegah penyakit Campak

2. Manfaat pemberian imunisasi BCG adalah…..

a. Untuk mencegah penyakit TBC

b. Untuk mencegah penyakit Tetanus

c. Utuk mencegah penyakit hati

3. Manfaat pemberian imunisasi DPT adalah…..

a. Untuk mencegah penyakit tetanus

b. Untuk mencegah penyakit hati

c. Untuk mencegah penyakit campak

4. Apakah manfaat imunisasi Campak…..

a. Untuk mencegah penyakit TBC

b. Untuk mencegah penyakit hati

c. Untuk mencegah penyakit Campak

5. Apakah manfaat pemberian imunisasi Hepatitis…..

a. Untuk mencegah penyakit hati

b. Untuk mencegah penyakit Campak

c. Untuk mencegah penyakit Hepatitis

C. Pengetahuan tentang jadwal pemberian imunisasi

1. Pemberian imunisasi DPT pada bayi pertama kali di berikan pada usia…..

a. 2 bulan

b. 3 bulan

c. 1 bulan



2. Pemberian imunisasi Hepatitis sebaiknya di berikan pada usia…..

a. 10-20 hari

b. 0-7 hari

c. 1 bulan

3. Menurut ibu sebaiknya  seorang bayi mendapatkan imunisasi BCG  pada

usia…..

a. 0-12 hari

b. 1 bulan

c. 2 bulan

4. Pada usia berapa bayi mendapatkan imunisasi Campak…..

a. 6 bulan

b. 9 bulan

c. 4 bulan

5. Imunisasi Polio di berikan pada usia…..

a. 3 bulan

b. 6 bulan

c. 2 bulan



Kunci jawaban

A. Pengetahuan tentang jenis-jenis Imunisasi

1. B

2. B

3. C

4. B

5. A

B. Pengetahuan tentang Manfaat Imunisasi

1. A

2. A

3. A

4. C

5. C

C. Pengetahuan tentang Jadwal pemberian Imunisasi

1. A

2. B

3. B

4. B

5. C
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Pengisian kuesioner pada Ny. R

Pengisian kuesioner pada Ny. I



Pengisian kuesioner pada Ny. P

Pengisian kuesioner pada Ny. D


