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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Angka Kematian Bayi menjadi indikator pertama dalam menentukan derajat  

kesehatan anak karena merupakan cerminan dari status kesehatan anak saat ini. 

WHO 2010 mencatat sebanyak 4,5 juta kematian dari10,5 juta  per tahun  terjadi  

akibat penyakit infeksi yang bisa dicegah dengan imunisasi. Seperti 

pneumococcus (28 %),campak  (21  %),  tetanus (18%),  rotavirus penyebab  

diare (16%),  dan  hepatitis  B (16%). Sementara itu data WHO ini diperkirakan 

setidaknya 50%  angk kematian di Indonesia bisa dicegah dengan imunisasi dan 

Indonesia termasuk sepuluh besar negara dengan jumlah terbesar anak tidak 

tervaksinasi (WHO, 2010).  Sebagian anak tidak mendapatkan imunisasi dasar 

secara  lengkap  sehingga  anak  dinyatakan drop out tahun 2009, anak usia 12-23 

bulan yang mendapatkan imunisasi dasar tidak lengkap yaitu 33,5% (Kemenkes, 

2010). 

Pemberian imunisasi kadang menimbukan efek samping, rasa ketakutan pada 

efek samping vaksinasi menjadi lebih dominan dibandingkan dengan ketakutan 

terhadap penyakitnya.  Padahal akibat dari penyakit jelas lebih membahayakan 

dibandingkan dengan dampak  imunisasi. Anak yang terkena campak dapat 

mengalami demam tinggi (terjadi pada 90% kasus)  sehingga  mengalami  kejang 

(anak yang  mempunyai riwayat  kejang  demam), dapat  mengalami  pneumonia  

(40%  kasus) atau dapat mengalami ensefalitis 2% sebagai komplikasi campak. 

Sedangkan akibat imunisasi campak tidak  seberapa  apabila dibandingkan dengan 

penyakitnya, demam akan timbul satu minggu setelah imunisasi terjadi  pada  
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sekitar 10%  dari  anak  yang diimunisasi dan dapat diobati dengan obat penurun 

panas (IDAI, 2011). 

Efek  samping  dari  vaksinasi  ini, dikenal  dengan   Kejadian  Ikutan  Pasca 

Imunisasi (KIPI) yakni kejadian medik yang berhubungan dengan  imunisasi baik 

berupa efek vaksin ataupun efek samping, toksisitas,  reaksi sensivitas, efek 

farmakologis, atau kesalahan program, koinsidensi, reaksi suntikan, atau 

hubungan kausal yang tidak dapat di tentukan (Brunswick, 2011). Efek ini dapat 

menimbulkan berbagai reaksi/ gejala klinis yang umumnya  sudah  dapat  

diprediksi terlebih  dahulu  karena  merupakan  reaksi simpang  vaksin  dan  

secara  klinis  hebat seperti  reaksi  anafilaktik  sistem  dengan resiko kematian 

(IDAI, 2011).  

Gejala  klinis  KIPI  dapat  timbul secara  cepat  maupun  lambat  dan  dapat 

dibagi menjadi gejala lokal, sistemik, reaksi susunan saraf  pusat,  serta  reaksi  

lainnya. Pada umumnya  makin  cepat  KIPI  terjadi, makin  cepat  gejalanya (PP  

KIPI, 2005).Reaksi lokal ditandai dengan rasa nyeri di tempat  suntikan,   

bengkak-kemerahan  di tempat   suntikan (10%),   bengkak   pada suntikan DPT 

dan tetanus (50%), BCG scar terjadi minimal 2 minggu kemudian ulserasi dan  

sembuh  setelah  beberapa  bulan  dan reaksi  sistemik  yang  akan  terjadi  yakni 

demam  (10%),  kecuali  DPT  hampir  50% juga  reaksi  lainnya  seperti  iritabel  

dan malaise, MMR dan campak terjadi demam atau  ruam  dan  konjungtivitis 

(5%-15%), pada    mumps    terjadi    reaksi    vaksin pembengkakan   kelenjar   

parotis,   rubela terjadi   rasa   nyeri   sendi 15%   dan pembengkakan Limfe. 

OPV kurang dari 1% diare,  pusing  dan  nyeri  otot.  Pada  reaksi vaksin    berat    

dapat    terjadi    kejang, trombositopenia, anafilaksis  dan  ensefa-lopati akibat  

imunisasi  campak  atau  DPT (IDAI, 2011). 
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Cakupan imunisasi dasar lengkap untuk anak usia satu tahun (1-12 bulan) relatif 

rendah. Imunisasi dasar lengkap meliputi BCG, tiga kali polio, tiga kali DPT, tiga kali 

hepatitis B, dan campak. Pada tahun 2009 kurang dari (46%) anak usia satu tahun 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap, (45%) tidak mendapat imunisasi dasar 

lengkap, dan (9%) sama sekali tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap itu 

dikarenakan pengetahuan ibu yang kurang dan keingitan ibu untuk membawa 

anaknya imunisasi. Cakupan dasar lengkap bervariasi antar provinsi. Presentase anak 

usia satu tahun yang sama sekali tidak mendapatkan imunisasi dasar berkisar di 

Maluku (21,5%), angka ini juga tinggi di papua (18%), Sulawesi barat (17%), Sumatra 

utara (15%), dan Kalimantan tengah (15%) (Departemen kesehatan, 2010). 

Perilaku kesehatan merupakan suatu respon yang ditunjukkan ibu terhadap 

rangsangan yang berasal dari luar maupun dari dalam diri ibu itu sendiri dan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor predisposisi yang meliputi 

pengetahuan, sikap, pendidikan, kepercayaan masyarakat, sosial budaya dan tingkat 

ekonomi. Pengetahuan yang baik dan sikap yang positif akan menghasilkan perilaku 

yang baik juga (Notoatmodjo, 2012). 

Data yang saya peroleh dengan memawancarai 5 orang ibu di desa pohsangit 

leres, hanya (20%) ibu yang mengerti tentang dampak imunisasi, (80%) ibu tidak 

mengerti dan tidak bersedia membawa anaknya untuk imunisasi karena takut akan 

efek samping dari imunisasi tersebut. Orang tua perlu diberitahu bahwa setelah 

imunisasi dapat timbul reaksi lokal ditempat penyuntikan atau reaksi umum berupa 

keluhan atau gejala tertentu, tergantung dari jenis vaksinnya. Efek samping dari 

imunisasi umumnya terjadi karena potensi dari vaksin itu sendiri. 

Pesan yang perlu disampaikan kepada orang tua yaitu manfaat dari vaksin yang 

diberikan, tanggal imunisasi dan pentingnya Kartu Menuju Sehat (KMS) disimpan 
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secara aman dan selalu dibawa pada saat imunisasi. Imunisasi diberikan minimal lima 

kali vaksin untuk menyelesaikan vaksin sebelum hari ulang tahun 1 tahun. Walaupun 

bayi sakit atau panas ringan karena efek samping dari imunisasi, vaksin aman 

danperlu diberikan, 

Dari uraian di atas peneliti ingin meneliti “ Pengaruh Pendidikan Kesehatan 

Terhadap Perubahan Kognitif, Afektif, dan Psikomotor Tentang Imunisasi di 

Posyandu X Kabupaten Probolinggo”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Ada atau Tidak ada perbedaan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor 

orang tua tentang imunisasi di posyandu x kabupaten Probolinggo sebelum dan 

sesudah diberikan pendidikan kesehatan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor orang tua 

tentang imunisasi di posyandu x kabupaten Probolinggo sebelum dan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan. 

 

Tujuan Khusus  

1. Menganalisis perbedaan kognitif tentang imunisasi sebelum dan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan. 

2. Menganalisis perbedaan afektif tentang imunisasi sebelum dan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan. 
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3. Menganalisis perbedaan psikomotor tentang imunisasi sebelum dan 

sesudah diberikan pendidikan kesehatan. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Bagi peneliti 

Menambah wawasan dalam penyusunan karya tulis, khususnya tentang 

hubungan antara pengetahuan dan sikap orang tua tentang dampak imunisasi 

terhadap perilaku orang tua untuk mengimunisasi di wilayah kerja Puskesmas 

Sumberasih Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo serta menjadi 

pengalaman berharga untuk peneliti dan kemudian sebagai referensi untuk penelitian 

berikutnya. 

1.3.2 Bagi Responden dan Masyarakat 

Responden dan masyarakat mendapatkan informasi yang tepat tentang 

pentingnnya imunisasi.  

1.3.3 Bagi Tenaga Keperawatan 

Informasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

untuk perawat dalam meningkatkan promosi kesehatan kepada orang tua akan 

pentingnya imunisasi.  

1.4.4 Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan acuan serta informasi dan literatur bagi peneliti berikutnya dalam 

melakukan penelitian yang lebih bermutu dan menyeluruh. 

1.4 Keaslian Penelitian 

1. Penelitian dari Yosi Eka Mayasari (2010) .Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu 

Dengankelengkapan Pemberian Imunisasi Dasar Di Posyandu Wilayah 
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Puskesmas Kedunggalarn. Penelitian dimulai pada bulan Mei 2009 di Posyandu 

wilayah PuskesmasKedunggalar khususnya desa Jatigembol Ngawi yang dipilih 

penelitisebagai lokasi penelitian. Penelitian inidilaksanakan pada acara 

posyanduyaitu pada bulan Mei 2009. Dalam penelitian ini karakteristik 

subyekmencangkup semua ibu yang mempunyai bayi 10 bulan-2 tahun 

yangberkunjung di Posyandu Desa Jatigembol Kedunggalar Ngawi sejumlah 50 

ibu. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Setelah 

pengumpulan data selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk diperoleh 

kesimpulan dari hasil penelitian Desain penelitian ini adalah observasi analitik 

dengan pendekatan crossectional. Populasi penelitian ini adalah ibu yang 

mempunyai bayi usia 10 bulan-2 tahun di Posyandu Jatigembol Kedunggalar 

Ngawi pada bulan Mei 2009. Teknik sampling yang digunakan adalah acidental 

sampling yaitu 50 responden. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. 

Penelitian dari hasil uji statistik chi kuadrat pada tingkat ketelitian 5% maka nilai 

X2 hitung sebesar 25,309 sedangkan X2 tabel untuk pengujian (dk=2) adalah 

sebesar 5,991. Oleh karena X2 hitung > X2 tabel ( 25,309 > 5,991) maka Ha 

diterima, sedangkan nilai koefisien kontingansi atau nilai C=0,5797. Dengan 

demikian terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan 

kelengkapan dalam pemberian imunisasi dasar pada bayi usia 10 bulan-2 tahun 

dengan kategori koefisien kontingansi sedang. Simpulan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang makin mudah 

untuk menerima informasi tetapi sebaliknya dengan pengetahuan yang rendah 

akan menghambat untuk menerima informasi. Oleh karena itu ibu diharapkan 

untuk lebih berperan aktif dalam pemberian imunisasi dasar pada bayi usia 0 -9 
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bulan dengan lengkap sesuai dengan tahapan umurnya. Imunisasi yang diberikan 

adalah imunisasi HB uniject, BCG, Polio, HB 

2. Penelitian dari Ratna juwita (2013) yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan 

dengan sikap ibu mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) di wilayah 

kerja puskesmas blang kuta kecamatan bandar dua kabupaten. Berdasarkan hasil 

wawancara awal terhadap 15 orang ibu yang membawa bayinya untuk di 

imunisasi di dapatkan 10 orang ibu berpendidikan rendah (SD/SMP), 4 orang ibu 

berpendidikan sedang (SMU) dan 1 orang ibu berpendidikan tinggi (Diploma/S1) 

dan yang mengalami reaksi sampingan demam atau ruam kulit ringan setelah di 

imunisasi DPT-HB sebanyak 6 orang, BCG sebanyak 7 orang, dan Campak 

sebanyak 2 orang. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Sikap Ibu mengenai Kejadian kutan Pasca Imunisasi (KIPI) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Blang Kuta Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Tahun 

2013. Penelitian ini merupakan penelitian survey yang bersifat analitik dengan 

pendekatan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang 

mempunyai bayi berumur 1-12 bulan yang ada di Wilayah Kerja Puskesmas Blang 

Kuta Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya sejumlah 107 responden 

yang di laksanakan pada tanggal 2 s/d 17 Juni 2013. Tehnik pengambilan sampel 

adalah purpusive sampling Dengan jumlah sampel sebanyak 52 responden. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang selanjutnya dianalisa dengan 

metode analisis statistik inferensial. Analisis ini menunjukkan bahwa Ada 

hubungan pendidikan dengan sikap ibu mengenai Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi (KIPI) di Wilayah Kerja Puskesmas Blang Kuta Kecamatan Bandar 

Dua Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013, ditandai dengan nilai p-value (0,040) < α-

value (0,05). Ada hubungan pengetahuan dengan sikap ibu mengenai Kejadian 
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Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di Wilayah Kerja Puskesmas Blang Kuta 

Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013, ditaandai dengan 

nilai p-value (0,002) < α-value (0,05). Ada hubungan dukungan keluarga dengan 

sikap ibu mengenai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Blang Kuta Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Tahun 

2013, ditaandai dengan nilai p-value (0,014) < α-value (0,05). Ada hubungan 

pendidikan, pengetahuan dan dukungan keluarga dengan sikap ibu mengenai 

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di Wilayah Kerja Puskesmas Blang Kuta. 

 

1.6 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini,  peneliti memberi batasan pada: 

1. Imunisasi dasar ada lima macam yaitu, BCG, DPT, polio, campak dan hepatitis 

B 

2. Pengetahuan merupakan kemampuan seseorang yang berawal dari tidak tahu 

menjadi tahu,  dan  ini  terjadi  setelah seseorang  melakukan  penginderaan  

terhadap  suatu  objek  tertentu. Faktor yang mempengaruhi antara lain 

pendidikan, pekerjaan, umur, minat, pengalaman, kebudayaan dan informasi. 

3. Sikap merupakan suatu keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu 

perbuatan atau tingkah laku dan kecenderungan untuk bertindak untuk bereaksi 

terhadap rangsangan.  

4. Perilaku merupakan respon atau reaksi terhadap stimulus yang bisa berasal dari 

luar maupun dari dalam yang bisa berupa tindakan atau aktivitas dari seseorang. 

  


