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Abstract 

 

Background : Basic immunization is required immunizations administrationto infants 

before the age of one (1) year in order to protect the baby from illness,Since 2014-

2016, accounting for about 1.7 million children have not been immunized or incomplete 

immunization status. In 2017, of the 26 health centers in the city of Samarinda complete 
basic immunization coverage amounted to 90.30% which is the highest Puskesmas 
Sungai Kapih (133.85%) and the lowest is Temindung Health Center (57.77%), based on 
these data there are very significant gaps of the basic immunization coverage in 
Samarinda. 
Objective : The purpose of this study to determine the relationship of mother's knowledge 
and attitude with complete basic immunization at Puskesmas Temindung in 2019 

Design : The design of this study was cross-sectional, population studies are mothers 
with babies aged 9-12 months who come to the health center for immunization against 
measles Temindung. Mechanical Sampling in this study with a purposive sampling 
counted 49 people. 
Result : Results of this study showed no association with the mother's knowledge of 
complete basic immunization with a p-value of 0.301 and no association with the 
mother's attitude of complete basic immunization with a p-value of 0.081. 
Conclusion : No relation with the mother's knowledge and attitude of complete basic 

immunization in Puskesmas Temindung. 
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Intisari  

 

Latar belakang : Imunisasi dasar merupakan imunisasi yang diwajibkan pemberiannya 

kepada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun dalam rangka melindungi bayi dari 

penyakit. Sejak 2014-2016, terhitung sekitar 1,7 juta anak belum mendapatkan imunisasi 

atau belum lengkap status imunisasinya. Pada tahun 2017, dari 26 puskesmas di kota 
Samarinda cakupan imunisasi dasar lengkap sebesar 90.30% yang tertinggi adalah 

puskesmas Sungai Kapih (133,85%) dan yang terendah adalah Puskesmas Temindung 
(57,77%), berdasarkan data tersebut ada kesenjangan yang sangat signifikan terhadap 
cakupan imunisasi dasar di Kota Samarinda. 
Tujuan : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap ibu 
dengan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Temindung tahun 2019. 
Desain : Desain penelitian ini adalah cross sectional, populasi penelitian adalah ibu yang 
memiliki bayi usia 9-12 bulan yang datang untuk imunisasi campak ke Puskesmas 

Temindung . Teknik pengambilan sample pada penelitian ini dengan cara purposive 
sampling sebanyak 49 orang. 
Hasil : Hasil penelitian ini diperoleh tidak ada hubungan pengetahuan ibu dengan 
kelengkapan imunisasi dasar dengan nilai p-value sebesar 0,301 dan tidak ada hubungan 
sikap ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar dengan nilai p-value sebesar 0,081. 
Kesimpulan : Tidak ada hubungan pengetahuan dan sikap ibu dengan kelengkapan 
imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Temindung. 
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Pendahuluan 

     Menurut Permenkes RI No. 12 

tahun 2017 tentang penyelenggaraan 

imunisasi, menerangkan bahwa 

imunisasi dasar merupakan imunisasi 

yang diwajibkan pemberiannya 

kepada bayi sebelum berusia 1 (satu) 

tahun dalam rangka melindungi bayi 

dari penyakit.  

     Cakupan vaksinasi global pada 

tahun 2017, sekitar 85% bayi di 

seluruh dunia (116,2 juta bayi) 

menerima 3 dosis vaksin difteri-

tetanus-pertusis (DTP3), melindungi 

mereka dari penyakit menular yang 

dapat menyebabkan penyakit serius 

dan cacat atau berakibat fatal. 123 

negara telah mencapai paling sedikit 

90% cakupan vaksin DTP3, namun 

diperkirakan 19,9 juta bayi di seluruh 

dunia tidak terjangkau oleh layanan 

imunisasi rutin seperti 3 dosis vaksin 

DTP. Sekitar 60% dari anak-anak ini 

tinggal di 10 negara: Afghanistan, 

Angola, Republik Demokratik 

Kongo, Ethiopia, India, Indonesia, 

Irak, Nigeria, Pakistan, dan Afrika 

Selatan (WHO, 2018).  

     Cakupan pemberian imunisasi 

dasar lengkap pada bayi secara 

nasional terus mengalami 

peningkatan, pada tahun 2015 

cakupan imunisasi dasar lengkap  

pada bayi mencapai 86,9%, pada 

tahun 2016 yaitu 91,1% dan pada 

tahun 2017 mencapai 92,04 

(Kemenkes RI). Meskipun cakupan 

secara nasional sudah mencapai 

target, kesenjangan cakupan di 

beberapa daerah masih ada. Masih 

terdapat anak-anak yang sama sekali 

belum mendapatkan imunisasi atau 

belum lengkap imunisasinya. Sejak 

2014-2016, terhitung sekitar 1,7 juta 

anak belum mendapatkan imunisasi 

atau belum lengkap status 

imunisasinya (Kemenkes RI, 2018). 

     Penyebab kesenjangan cakupan 

imunisasi di Indonesia terjadi karena  

kurangnya pengetahuan masyarakat, 

kurangnya informasi tentang 

imunisasi serta kondisi geografis 

yang menjadi tantangan bagi 

program Iminisasi (Kemenkes RI, 

2015). 

     Pada tahun 2017, dari 26 

puskesmas di kota Samarinda 

cakupan imunisasi dasar lengkap 

sebesar 90,30% yang tertinggi adalah 

puskesmas Sugai Kapih (133,85%) 

dan yang terendah adalah Puskesmas 

Temindung (57,77%), berdasarkan 
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data tersebut ada kesenjangan yang 

sangat signifikan terhadap cakupan 

imunisasi dasar di Kota Samarinda 

(Dinkes Kota Samarinda, 2017). 

     Dampak dari tidak lengkapnya 

pemberian imunisasi dasar 

menyebabkan anak rentan terhadap 

penyakit. Imunisasi dasar dapat 

mencegah anak dari penyakit-

penyakit seperti Hepatitis B, TBC, 

Polio, Difteria, Pertusis, Tetanus, 

Campak, Pneumonia  dan Meningitis 

yang disebabkan Hemofilus tipe b. 

(Kemenkes RI, 2017). 

     Upaya untuk meningkatkan status 

imunisasi dan kelengkapan imunisasi 

pada anak tidak lepas dari peranan 

orang tua terutama ibu, tingkat 

pengetahuan orang tua dan sikap 

orang tua berperan penting dalam 

pemberian imunisasi 

     Tujuan umum penelitian untuk 

mengetahui hubungan pengetahuan 

dan sikap ibu dengan kelengkapan 

imunisasi dasar di wilayah kerja 

Puskesmas Temindung tahun 2019. 

 

 

 

 

 

Metode Penelitian 

     Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif analitik dengan 

desain penelitian menggunakan 

rancangan cross sectional yang 

bertujuan mengetahui hubungan 

antara variable dimana variable 

bebas yaitu pengetahuan dan sikap 

ibu dengan variable terikat yaitu 

kelengkapan imunisasi dasar di 

identifikasi dalam satu waktu dengan 

menggunakan kuesioner dan buku 

KIA (point time approachi) 

(Notoatmodjo, 2010). 

     Penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 08 - 15 Maret 2019 di 

Wilayah kerja Puskesmas 

Temindung Samarinda. Populasi 

penelitian ini adalah ibu yang 

memiliki bayi usia 9-12 bulan yang 

datang untuk imunisasi campak ke 

Puskesmas Temindung selama 3 

bulan terakhir yaitu bulan Mei - Juli 

tahun 2018. Teknik pengambilan 

sample pada penelitian ini dengan 

cara purposive sampling dengan 

jumlah sampel sebanyak 49 orang 

ibu bayi/balita. 
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Hasil Penelitian 

1. Analisa Univariat 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi  

Usia Responden 

Usia Frekuensi  (%) 

< 20 Th 2 4.1 

20-35 

Th 
37 75.5 

>35 Th 10 20.4 

Jumlah 49 100 

Sumber data primer 2019 

     Berdasarkan Tabel 4.1 hampir 

seluruhnya (75,5%) responden 

berusia 20-35 tahun. 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi 

Pendidikan Responen/ 

Pendidikan Frekuensi (%) 

Tidak Tamat 

SD/Tamat SD 
7 14.3 

Tamat SMP 
9 18.4 

Tamat SMA 
22 44.9 

Tamat 

Akademi/Sarjana 
11 22.4 

Jumlah 49 100 

Sumber Data Primer 2019  

     Berdasarkan Tabel 4.2 hanya 

sebagian (44,9%) responden 

memiliki latar belakang pendidikan 

Tamat SMA 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi 

Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Frekuensi  (%) 

Tidak Bekerja/ 

Ibu Rumah 

Tangga 

40 81.6 

Pegawai 

Swasta/ 

Wiraswasta 

9 18.4 

Jumlah 49 100 

Sumber Data Primer 2019  

     Berdasarkan Tabel 4.3 hampir 

seluruhnya (81,6%) responden tidak 

bekerja/ibu rumah tangga. 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi 

Pengetahuan Responden  

Pengetahuan Frekuensi  (%) 

Kurang 2 4.1 

Cukup 14 28.6 

Baik 33 67.3 

Jumlah 49 100 

Sumber Data Primer 2019  

     Berdasarkan Tabel 4.4 sebagian 

besar (67,3%) responden memiliki 

pengetahuan baik mengenai 

imunisasi dasar. 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi  

Sikap Responden 

Sikap Frekuensi  (%) 

Negatif 2 4.1 

Positif 47 95.9 

Jumlah 49 100 

Sumber Data Primer 2019  

 

     Berdasarkan Tabel 4.5 hampir 

seluruhnya (95,9%) responden 
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memiliki sikap positif terhadap 

imunisasi dasar 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi 

KelengkapanImunisasi Dasar  

Imunisasi 

Dasar 
Frekuensi (%) 

Tidak 

Lengkap 
2 4.1 

Lengkap 47 95.9 

Jumlah 49 100 

Sumber Data Primer 2019  

     Berdasarkan Tabel 4.6 hampir 

seluruhnya (95,9%) responden 

memiliki bayi/balita yang telah 

mendapatkan imunisasi dasar 

lengkap. 

 

2. Analisa Bivariat 

     Analisa bivariat dilakukan untuk 

mengetahui hubungan pengetahuan 

dan sikap ibu dengan kelengkapan 

imunisasi dasar. Analisa bivariat 

pada penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov–Smirnov untuk 

mengukur hubungan pengetahuan 

dengan kelengkapan imunisasi dasar 

dan uji Fisher untuk mengukur 

hubungan sikap ibu dengan 

kelengkapan imunisasi dasar sebagai 

berikut: 

 

 

Tabel 4.7 Hubungan Pengetahuan 

Ibu dengan Kelengkapan Imunisasi 

Dasar di Puskesmas Temindung 

Pengeta

huan  

Kelengkapan  

imunisasi 
Total p 

Tidak 

lengkap 
Lengkap  

 

n % n %   

Kurang 0 0 2 100 2 

0.301 Cukup 2 14.3 12 85.7 14 

Baik 0 0 33 100 33 

Jumlah 2  47  49  

Sumber Data Primer 2019 

     Berdasarkan Tabel 4.7 dari 2 

orang responden (100%) dengan 

pengetahuan kurang mendapatkan 

imunisasi dasar lengkap. Dari 14 

responden dengan pengetahuan 

cukup, sebanyak 2 orang (14.3%) 

tidak lengkap mendapatkan 

imunisasi dasar dan sebanyak 12 

orang (85.7 %) mendapatkan 

imunisasi dasar lengkap. Dari 33 

orang responden (100%) dengan 

pengetahuan baik seluruhnya 

mendapatkan imunisasi dasar 

lengkap. 

     Analisis hubungan antara 

pengetahuan ibu dengan kelengkapan 

imunisasi dasar dilakukan dengan 

menggunakan uji alternatif Chi-

Square yaitu uji Kolmogorov-

Smirnov dengan nilai Significancy 

menunjukkan angka 0,301 jika nilai 

p-value > 0.05 maka Ho diterima,  
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yang artinya tidak ada hubungan 

antara pengetahuan ibu dengan 

kelengkapan imunisasi dasar di 

wilayah kerja Puskesmas 

Temindung. 

Tabel 4.8 Hubungan Sikap Ibu 

dengan Kelengkapan Imunisasi 

Dasar di Puskesmas Temindung  

Sikap Kelengkapan 

imunisasi 

Total p Tidak 

lengkap 
Lengkap 

n % n % 

Negatif 1 50 1 50  2 0.081 

Positif 1 2.1 46 97.9  47  

Jumlah 2  47   49  

Sumber Data Primer 2019 

     Berdasarkan Tabel 4.8 dari 2 

orang responden dengan sikap 

negatif, terdapat 1 orang (50%) 

mendapatkan imunisasi dasar 

lengkap. Dari 47 responden dengan 

sikap positif  terdapat 1 orang (2,1%) 

tidak mendapatkan imunisasi dasar 

lengkap dan sebanyak 46 responden 

(97,7%) mendapatkan imunisasi 

dasar lengkap 

     Analisis hubungan antara sikap 

ibu dengan kelengkapan imunisasi 

dasar dilakukan dengan 

menggunakan uji alternatif Chi-

Square yaitu uji Fisher dengan nilai 

p-value menunjukkan angka 0,081. 

Jika p-value > 0.05 maka Ho 

diterima, yang artinya tidak ada 

hubungan antara sikap ibu dengan 

kelengkapan imunisasi dasar di 

wilayah kerja Puskesmas 

Temindung. 

 

Pembahasan  

1. Analisa Univariat 

a. Pengetahuan Ibu Mengenai 

Imunisasi Dasar 

     Hasil penelitian ini menunjukkan 

sebagian besar (67,3%) responden di 

wilayah kerja Puskesmas Temindung 

memiliki pengetahuan yang baik 

mengenai imunisasi dasar. Tingkat 

pengetahuan baik mengenai 

imunisasi dasar sejalan dengan latar 

belakang pendidikan responden yang 

baik, dimana sebagian responden  

memiliki pendidikan SMA dan 

hampir seluruhnya responden berada 

pada usia dewasa. 

     Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Rahmi 

Kurnia Gustin (2012) dari 109 

responden lebih dari sebagian (53,2 

%) memiliki pengetahuan tinggi 

tentang imunisasi dasar. Hasil 

penelitian ini juga didukung oleh 

penelitian Razana Hijani (2014) dari 

100 responden yang diteliti, tingkat 
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pengetahuan yang terbanyak yaitu 

baik dengan jumlah 76 orang 

responden (76%). 

b. Sikap Ibu Mengenai Imunisasi 

Dasar 

     Berdasarkan penelitian hampir 

seluruhnya (95,9%) ibu di wilayah 

kerja Puskesmas Temindung 

memiliki sikap positif terhadap 

imunisasi dasar. Sikap positif ini 

disebabkan karena pengetahuan yang 

baik mengenai imunisasi dasar 

sehingga responden menyadari akan 

pentingnya pemberian imunisasi 

dasar bagi anaknya. Sikap responden 

terhadap imunisasi dasar di 

pengaruhi oleh pengalaman pribadi 

ataupun pengalaman orang lain yang 

di percaya dan di anggap baik untuk 

di ikuti oleh responden. 

     Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Rahmi 

Kurnia Gustin (2012) yang 

menunjukkan hasil penelitian dengan 

jumlah 109 orang responden lebih 

dari sebagian (51,4 %) memiliki 

sikap positif tentang imunisasi dasar. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Umaroh (2014) dari 70 sampel 

dengan kelompok Kontrol dan kasus, 

menunjukkan sebagian besar ibu 

dengan sikap yang positif (54,3%). 

c. Kelengkapan Imunisasi Dasar 

     Berdasarkan hasil penelitian 

hampir seluruhnya (95,9%) ibu di 

wilayah kerja Puskesmas Temindung 

memiliki bayi/balita yang telah 

mendapatkan imunisasi dasar 

lengkap. Hal ini disebabkan karena 

didukung dengan tingkat pendidikan 

yang tinggi, pengetahuan responden 

yang baik mengenai imunisasi dasar, 

sikap responden yang positif, 

pelayanan imunisasi dasar yang 

mudah didapatkan, serta adanya 

peraturan pemerintah yang 

mewajibkan setiap bayi harus 

mendapatkan imunisasi dasar. 

     Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Wadud 

(2013), yang menunjukkan hasil 

penelitian dengan jumlah sampel 

sebesar 53 bayi didapatkan 

kelengkapan imunisasi dasar bayi 

lengkap sebanyak 69,8% dan status 

imunisasi dasar bayi tidak lengkap 

sebanyak 30,2%. Dan didukung oleh 

penelitian Razana Hijani (2014) yang 

menunjukkan hasil penelitian 

kelengkapan imunisasi dasar yang 



 

7 
 

terbanyak yaitu lengkap dengan 

jumlah 66 orang responden (66%). 

 

2. Analisa Bivariat 

a. Hubungan Pengetahuan ibu 

dengan Kelengkapan Imunisasi 

Dasar 

     Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan nilai p-value 0,301 

yang artinya tidak ada hubungan 

antara pengetahuan ibu dengan 

kelengkapan imunisasi dasar di 

wilayah kerja Puskesmas 

Temindung. Hal ini terjadi karena 

terdapat 2 orang responden dengan 

pengetahuan cukup tidak 

memberikan imunisasi dasar lengkap 

kepada anaknya sedangkan 

responden dengan pengetahuan 

kurang, seluruhnya memberikan 

imunisasi dasar lengkap kepada 

anaknya. Hasil penelitian ini 

menunjukkan seseorang dengan 

pengatahuan yang lebih baik belum 

tentu mau memberikan imunisasi 

dasar kepada anaknya. Selain faktor 

pengetahuan terdapat juga beberapa 

faktor lain yang ikut serta 

mempengaruhi seseorang dalam 

pemberian imunisasi dimana faktor 

tersebut tidak diteliti dalam 

penelitian ini, seperti faktor tradisi 

atau kepercayaan, fasilitas kesehatan, 

sikap dan perilaku tokoh masyarakat, 

faktor pengganggu  dan lain-lain. 

     Hasil penelitan ini sesuai dengan 

penelitian Rahmi Kurnia Gustin 

(2014) yang menyatakan tidak 

adanya hubungan pengetahuan ibu 

dengan imunisasi dasar dengan nilai 

p = 0,175. Hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi Nur Intan Sari 

(2015) menunjukkan terdapat 

hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan ibu tentang imunisasi 

dasar dengan kelengkapan imunisasi 

dasar bayi di wilayah kerja 

Puskesmas Bendo Kabupaten 

Magetan. 

b. Hubungan Sikap Ibu dengan 

Kelengkapan Imunisasi Dasar 

     Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan nilai p-value 0,081 

yang artinya tidak ada hubungan 

antara sikap ibu dengan kelengkapan 

imunisasi dasar di wilayah kerja 

Puskesmas Temindung. Responden 

yang tidak memberikan imunisasi 

dasar lengkap kepada anaknya 

berjumlah 2 orang 1 orang dari 

responden yang bersikap positif dan 
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1 orang dari responden dengan sikap 

negatif. Responden dengan sikap 

positif tidak memberikan imunisasi 

dasar lengkap kepada anaknya terjadi 

karena pengalaman pribadi 

responden yang kurang baik terhadap 

imunisasi dan rasa takut akan efek 

samping setelah pemberian imunisasi 

sedangkan kemungkinan responden 

dengan sikap negatif memberikan 

imunisasi kepada anaknya karena 

adanya dukungan dari orang sekitar 

seperti ajakan dari kader kesehatan 

dan dorongan keluarga dan peranan 

petugas kesehatan yang aktif untuk 

mengajak ibu dalam pemberian 

imunisasi. 

     Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Rahmi Kurnia Gustin 

(2014) tidak adanya hubungan sikap 

dengan pemberian. Hasil penelitian 

berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yuliati 

Amperaningsih (2018) yang 

menyatakan bahwa ada hubungan 

sikap ibu tentang imunisasi dasar 

dengan kelengkapan imunisasi dasar 

di wilayah kerja Puskesmas Sekincau 

Kabupaten Lampung Barat karena 

dengan sikap yang mendukung  

maka seseorang akan lebih baik 

dalam memberikan persepsi sesuatu 

yang ia ketahui. 

 

Kesimpulan 

1. Gambaran pengetahuan ibu 

mengenai imunisasi dasar 

menunjukkan bahwa sebagian 

besar ibu memiliki pengetahuan 

baik tentang imunisasi dasar, yaitu 

sebanyak 33 orang (67,3%). 

2. Gambaran sikap ibu mengenai 

imunisasi dasar menunjukkan 

hampir seluruhnya responden 

memiliki sikap positif terhadap 

imunisasi dasar, yaitu sebanyak 

47 orang (95,9%). 

3. Gambaran kelengkapan imunisasi 

dasar di wilayah kerja Puskesmas 

Temingdung menunjukkan bahwa 

hampir seluruhnya responden 

memiliki bayi/balita yang telah 

mendapatkan imunisasi dasar 

lengkap, yaitu sebanyak 47 orang 

(95,9%). 

4. Hubungan pengetahuan ibu 

dengan kelengkapan imunisasi 

dasar di wilayah kerja Puskesmas 

Temindung menunjukkan nilai p-

value sebesar 0,301 jika nilai p-

value > 0.05 maka Ho diterima,  

yang artinya tidak ada hubungan 
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antara pengetahuan ibu dengan 

kelengkapan imunisasi dasar 

5. Hubungan Sikap ibu dengan 

kelengkapan imunisasi dasar di 

wilayah kerja Puskesmas 

Temindung menunjukkan nilai p-

value sebesar 0,081. Jika p-value 

> 0.05 maka Ho diterima, yang 

artinya tidak ada hubungan antara 

sikap ibu dengan kelengkapan 

imunisasi dasar. 

 

Saran 

     Bagi ibu bayi/balita diharapkan 

selalu aktif dan ikut berperan serta 

dalam pemberian imunisasi dasar 

yang diwajibkan, guna mencegah 

anak menderita penyakit berbahaya 

dan Peneliti diharapkan dapat 

memperluas objek penelitian 

sehingga penelitian dapat bersifat 

general. Peneliti dapat meningkatkan 

populasi yang di gunakan sehingga 

jumlah responden yang menjadi 

objek penelitian benar-benar dapat 

mewakili popupasi di masyarakat. 
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