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Abstract 

 

Background: According to WHO, data on cases and deaths from Tetanus Neonatorum in 

Indonesia are still quite high from 2000 to 2008 (on average with CFR> 50%) and from 

the Ministry of Health of Indonesia obtained data on the low immunization status TT of 
pregnant women in Indonesia. 

Objective : the purpose of this study was to determine the correlation between the level 

of knowledge, parity and husband’s support towards TT immunization status for pregnant 
women at Temindung Samarinda Health Center. 

Design : the design of this study was cross sectional method, the population was the 

average monthly visit of pregnant women from September - November 2018 at the 
Temindung Health Center. Sampling technique in this research was purposive sampling 

counted 57 people. 

Result : the results of this study showed no correlation between the level of knowledge 

toward tetanus toxoid immunization status of pregnant women ( p = 0,070 > α = 0,05), 
there was no correlation parity toward tetanus toxoid immunization status of pregnant 

women ( p = 1,00 > α = 0,05), there was no correlation between husband's support 

toward tetanus toxoid immunization status of pregnant women ( p = 0,111 > α = 0,05). 
Conclusion : there was no correlation between the level of knowledge, parity and 

husband’s support towards tetanus toxoid immunization status of pregnant women in 

Temindung Samarinda Health Center 2019. 
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Intisari 

 

Latar belakang : Menurut WHO didapat data tingkat kasus dan kematian akibat 

penyakit Tetanus Neonatorum di Indonesia masih cukup tinggi dari tahun 2000 sampai 

dengan tahun 2008 (rata-rata dengan CFR > 50%) dan dari Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia didapat data masih rendahnya status imunisasi TT ibu hamil di 

Indonesia. 

Tujuan penelitian : tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat 
pengetahuan, paritas dan dukungan suami dengan status imunisasi TT pada ibu hamil di 

Puskesmas Temindung Samarinda. 

Desain penelitian : desain penelitian ini adalah cross sectional, populasi adalah rata-rata 
kunjungan perbulan ibu hamil dari bulan September – November 2018 di Puskesmas 

Temindung. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling sebanyak 57 orang. 

Hasil penelitian : hasil penelitian ini diperoleh tidak ada hubungan tingkat pengetahuan 

dengan status imunisasi tetanus toksoid ibu hamil ( p = 0,070 > α = 0,05 ), tidak ada 
hubungan paritas dengan status imunisasi tetanus toksoid ibu hamil ( p = 1,00 > α = 0,05 

), tidak ada hubungan dukungan suami dengan status imunisasi tetanus toksoid ibu hamil 

( p = 0,111 > α = 0,05 ). 
Kesimpulan penelitian : tidak ada hubungan tingkat pengetahuan, paritas dan dukungan 

suami dengan status imunisasi TT ibu hamil di Puskesmas Temindung Samarinda tahun 

2019. 
 

Kata Kunci : status imunisasi TT, pengetahuan, paritas, dukungan suami 

 

1. mahasiswa jurusan kebidanan samarinda, Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur 
2. dosen jurusan keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur 
3. dosen jurusan kebidanan, Poltekkes Poltekkess Kemenkes Kalimantan Timur

mailto:ameliausmiyah25@gmail.com


 

1 
 

PENDAHULUAN 

Menurut perhitungan World 

Health Organzation (WHO) diperoleh 

secara global insidensi kejadian 

tetanus secara kasar di dunia yaitu 

antara 0,5 – 1 juta kasus dan diperoleh 

sekitar 50% dari kematian akibat 

kejadian Tetanus Neonatorum di 

negara-negara berkembang. Perkiraan 

insidensi tetanus secara global yaitu 

18 per 100.000 populasi per tahun 

(Ida Wijayanti, 2013). 

Menurut Depkes angka 

kematian bayi di Indonesia yang 

disebabkan oleh penyakit tetanus 

neonatorum masih tetap tinggi. 

Tercatat pada tahun 1995 terjadi kasus 

dengan refelensi 55/1000 angka 

kelahiran hidup. Jumlah kasus 

Tetanus Neonatorum pada tahun 2003 

sebanyak 175 kasus dengan angka 

kematian 56%. Penanganan Tetanus 

Neonatorum memang tidak mudah, 

sehingga yang terpenting adalah usaha 

pencegahan, yaitu pertolongan 

persalinan yang higienis ditunjang 

dengan Imunisasi Tetanus Toxoid 

pada ibu hamil (Ida Wijayanti, 2013). 

Imunisasi TT merupakan salah 

satu perilaku kesehatan yang dapat 

dipengaruhi oleh pengetahuan, paritas 

dan dukungan suami. Rendahnya 

cakupan TT antara lain disebabkan 

oleh pengetahuan ibu hamil tentang 

imunisasi TT yang masih rendah 

(Mislianti, 2012). Masih banyak ibu 

hamil yang belum mengetahui 

pentingnya imunisasi tetanus toksoid 

(TT) bagi dirinya maupun bayi yang 

sedang dikandungnya serta bahaya 

yang akan dihadapi jika terkena 

infeksi tersebut yang dapat 

menyebabkan kematian pada bayi. 

Jika semua ibu hamil mau 

melaksanakan penyuntikan imunisasi 

tetanus toksoid maka angka kejadian 

infeksi tetanus pada ibu nifas dan bayi 

baru lahir akan menurun secara drastis 

dan tingkat kesehatan penduduk 

Indonesia akan meningkat (Saifuddin 

dkk, 2010). 

Berdasarkan uraian di atas maka 

penulis akan melakukan penelitian 

tentang “Hubungan Tingkat 

Pengetahuan, Paritas dan Dukungan 

Suami dengan Status Imunisasi TT 

pada Ibu Hamil di Puskesmas 

Temindung Samarinda Tahun 2019”. 
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan metode  

analitik yaitu melakukan analisa 

terhadap masing-masing variabel 

dalam bentuk narasi kemudian 

mencari hubungan sebab akibat. 

Rancangan dalam penelitian ini adalah 

cross sectional. Penelitian ini 

dilakukan di Puskesmas Temindung 

Samarinda bulan Januari sampai April 

2019. 

Populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 66 ibu hamil. Sampel 

ditentukan dengan teknik 

pengambilan sampel purposive 

sampling dengan menggunakan rumus 

Slovin yaitu sebanyak 57 ibu hamil. 

Instrumen yang digunakan 

adalah Kuesioner. Skala yang 

digunakan untuk mengukur variabel 

tingkat pengetahuan dan dukungan 

suami adalah skala Guttman. Untuk 

variabel paritas dan status imunisasi 

tetanus toksoid dapat diketahui 

melalui buku KIA responden. 

 

HASIL PENELITIAN 

Tabel 1 

Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden Frekuensi Presentase (%) 

Usia   

< 20 tahun 3 5,3 

20 – 35 tahun 44 77,2 

> 35 tahun 10 17,5 

Pendidikan   

SD 8 14 

SMP 13 22,8 

SMA/SMK 28 49,1 

Perguruan Tinggi 8 14 

Pekerjaan   

Bekerja 12 21,1 
Tidak Bekerja 45 78,9 

Sumber : data primer 2019 

Berdasarkan Tabel 1 

menunjukkan data karakteristik 

responden berdasarkan data usia yaitu 

hampir seluruhnya (77,2%) responden 

berusia 20 – 35 tahun. Data 

karakteristik responden berdasarkan 

data pendidikan yaitu hampir sebagian 

(49,1%) responden dengan pendidikan 

terakhir SMA/SMK. Data 

karakteristik responden berdasarkan 

data pekerjaan yaitu hampir 

seluruhnya (78,9%) responden tidak 

bekerja. 
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Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Responden 

Variabel Frekuensi Presentase (%) 

Tingkat Pengetahuan   
Baik 11 19,3 

Cukup 21 36,8 

Kurang 25 43,9 

Paritas   

Primipara 17 29,8 

Multipara 32 56,1 

Grandemultipara 8 14 

Dukungan Suami   

Mendukung 34 59,6 

Tidak Mendukung 23 40,4 

Sumber : data primer 2019 

Berdasarkan Tabel 2 

menunjukkan data frekuensi 

responden berdasarkan variabel 

tingkat pengetahuan yaitu hampir 

sebagian (43,9%) responden memiliki 

pengetahuan yang kurang mengenai 

imunisasi tetanus toksoid. Data 

frekuensi responden berdasarkan 

variabel paritas yaitu sebagian besar 

(56,1%) responden dengan paritas 

multipara. Data frekuensi responden 

berdasarkan variabel dukungan suami 

yaitu sebagian besar (59,6%) 

responden dengan suami yang 

mendukung.

Tabel 3 

Crosstabs Hubungan Pengetahuan dengan Status Imunisasi TT 

Ibu Hamil di Puskesmas Temindung Tahun 2019 

Sumber : data primer 2019 

Berdasarkan Tabel 3, 

menunjukkan bahwa dari 11 

responden dengan pengetahuan baik, 

hampir sebagian memiliki status 

imunisasi TT lengkap (36,4%) dan 

sebagian besar memiliki status 

imunisasi TT tidak lengkap (63,6%). 

Dari 21 responden dengan 

pengetahuan cukup, sebagian besar 

memiliki status imunisasi TT lengkap 

(57,1%) dan hampir sebagian 

memiliki status imunisasi TT tidak 

lengkap (42,9%). Sedangkan dari 25 

responden dengan pengetahuan 

kurang, sebagian kecil memiliki status 

imunisasi TT lengkap (24%) dan 

Pengetahuan 
Status Imunisasi TT 

Total p value 
Lengkap Tidak Lengkap 

 N % N %  

0,070 
Baik 4 36,4 7 63,6 11 

Cukup 12 57,1 9 42,9 21 

Kurang 6 24 19 76 25 

Jumlah 22 38,6 35 61,4 57 
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hampir seluruhnya memiliki status 

imunisasi TT tidak lengkap (76%).  

Hasil analisa hubungan antara 

tingkat pengetahuan dengan status 

imunisasi Tetanus Toksoid pada ibu 

hamil di Puskesmas Temindung yang 

dilakukan dengan menggunakan uji 

Chi Square dengan taraf signifikan α 

= 5% di dapatkan hasil probability 

value (p value) = 0,07. Sehingga 0,07 

lebih besar dari 0,05 (0,07 > 0,05) 

maka dapat disimpulkan bahwa H0 

diterima yaitu tidak ada hubungan 

tingkat pengetahuan dengan status 

imunisasi tetanus toksoid pada ibu 

hamil di Puskesmas Temindung 

Samarinda Tahun 2019. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 

Crosstabs Hubungan Paritas dengan Status Imunisasi TT 

di Puskesmas Temindung Tahun 2019 

Paritas 
Status Imunisasi TT 

Total p value 
Lengkap Tidak Lengkap 

 N % N %  

1,000 
Primipara 6 35,3 11 64,7 17 

Multipara 12 37,5 20 62,5 32 

Grandemultipara 4 50 4 50 8 

Jumlah 22 38,6 35 61,4 57 

*Kolmogorov-Smirnov 

Sumber : data primer 2019 

Berdasarkan Tabel 4, 

menunjukkan bahwa dari 17 

responden primipara hampir sebagian 

memiliki status imunisasi TT lengkap 

(35,3%) dan sebagian besar memiliki 

status imunisasi TT tidak lengkap 

(64,7%). Dari 32 responden multipara 

hampir sebagian memiliki status 

imunisasi TT lengkap sebanyak 

(37,5%) dan sebagian besar memiliki 

status imunisasi TT tidak lengkap 

(62,5%). Sedangkan dari 8 responden 

grandemultipara sebagian memiliki 

status imunisasi TT lengkap (50%) 

dan sebagian memiliki status 

imunisasi TT tidak lengkap (50%).  

Hasil analisa hubungan antara 

paritas dengan status imunisasi 

Tetanus Toksoid pada ibu hamil di 

Puskesmas Temindung yang 

dilakukan dengan menggunakan uji 

Chi Square dengan taraf signifikan α 
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= 5% tidak memenuhi syarat 

parametrik sehingga dilakukan uji 

alternatif yaitu uji Kolmogorov 

Smirnov dan di dapatkan hasil 

probability value (p value) = 1,000. 

Sehingga 1,000 lebih besar dari 0,05 

(1,000 > 0,05) maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima yaitu 

tidak ada hubungan paritas dengan 

status imunisasi tetanus toksoid pada 

ibu hamil di Puskesmas Temindung 

Samarinda Tahun 2019. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5 

Crosstabs Hubungan Dukungan Suami dengan Status TT 

di Puskesmas Temindung Tahun 2019 

Dukungan Suami 
Status Imunisasi TT 

Total p value 
Lengkap Tidak Lengkap 

 N % N %  

0,111 
Mendukung 16 47,1 18 52,9 34 

Tidak Mendukung 6 26,1 17 73,9 23 

Jumlah 22 38,6 35 61,4 57 

Sumber : data primer 2019 

Berdasarkan tabel di atas, 

menunjukkan bahwa dari 34 

responden dengan suami mendukung 

hampir sebagian memiliki status 

imunisasi TT lengkap (47,1%) dan 

sebagian besar memiliki status 

imunisasi TT tidak lengkap (52,9%). 

Sedangkan dari 23 responden dengan 

suami tidak mendukung hampir 

sebagian memiliki status imunisasi TT 

lengkap (26,1%) dan sebagian besar 

memiliki status imunisasi TT tidak 

lengkap (73,9%).  

Hasil analisa hubungan antara 

dukungan suami dengan status 

imunisasi Tetanus Toksoid pada ibu 

hamil di Puskesmas Temindung yang 

dilakukan dengan menggunakan uji 

Chi Square dengan taraf signifikan α 

= 5% di dapatkan hasil probability 

value (p value) = 0,111. Sehingga 

0,111 lebih besar dari 0,05 (0,111 > 

0,05) maka dapat disimpulkan bahwa 

H0 diterima yaitu tidak ada hubungan 

dukungan suami dengan status 

imunisasi tetanus toksoid pada ibu 

hamil di Puskesmas Temindung 

Samarinda Tahun 2019. 

 

 



 

6 
 

PEMBAHASAN 

1. Analisis Univariat 

a. Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil 

Mengenai Imunisasi Tetanus 

Toksoid di Puskesmas 

Temindung 

Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan bahwa dari 57 responden, 

hampir sebagian responden memiliki 

pengetahuan yang kurang mengenai 

imunisasi tetanus toksoid dan 

sebagian kecil responden memiliki 

pengetahuan yang baik mengenai 

imunisasi tetanus toksoid. 

Pengetahuan responden mengenai 

imunisasi tetanus toksoid yang kurang 

dapat terjadi karena salah satu faktor 

yang mempengaruhi pengetahuan 

yaitu pendidikan. Pada penelitian ini 

sebagian besar responden yang 

memiliki pengetahuan kurang 

memiliki dasar pendidikan terakhir 

yang rendah yaitu SD dan SMP. 

Hal ini sesuai dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh 

Triratnasari (2017). Hasil penelitian 

tersebut adalah hampir seluruhnya 

(78,5%) responden memiliki 

pengetahuan kurang mengenai 

imunisasi tetanus toksoid. Hampir 

seluruhnnya responden hanya pernah 

mendengarkan saja tentang penyakit 

tetanus dan tentang adanya imunisasi 

Tetanus Difteri dari petugas 

kesehatan. 

Menurut peneliti pengetahuan 

yang dimiliki oleh responden bisa 

mempengaruhi perilaku kesehatannya 

karena pengetahuan dapat 

mempengaruhi seseorang dalam 

pengambilan keputusan. Namun 

masih banyak faktor lain selain 

pengetahuan yang dapat 

mempengaruhi perilaku kesehatan 

responden seperti sikap, kepercayaan, 

ketersediaan sarana dan prasarana, 

jarak tempat pelayanan kesehatan 

maupun serta dan perilaku petugas 

kesehatan. 

b. Paritas Ibu Hamil di Puskesmas 

Temindung 

Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan bahwa dari 57 responden, 

sebagian besar dengan paritas 

multipara dan hampir sebagian dengan 

paritas primipara. Hal ini menjelaskan 

bahwa sebagian besar ibu hamil yang 

memeriksakan kehamilan di 

Puskesmas Temindung merupakan ibu 

hamil dengan kehamilan kedua, ketiga 

maupun keempat. 
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Hal ini sesuai dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh 

Wahyuni (2013). Hasil penelitian 

tersebut adalah sebagian besar 

(69,2%) responden dengan gravid 

primigravida dan hampir sebagian 

(30,8%) dengan gravid multigravida. 

Ibu dengan kehamilan pertama dengan 

ibu dengan kehamilan kedua atau 

seterusnya akan memiliki 

kekhawatiran yang berbeda pada masa 

kehamilan. 

Menurut peneliti paritas dapat 

menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku kesehatan 

karena pengalaman yang dimiliki oleh 

responden mengenai kehamilan dan 

persalinan pasti berbeda. 

c. Dukungan Suami Ibu Hamil di 

Puskesmas Temindung 

Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan bahwa dari 57 responden, 

sebagian besar responden dengan 

suami yang mendukung dan hampir 

sebagian dengan suami yang tidak 

mendukung. Responden dengan suami 

yang tidak mendukung dapat terjadi 

pada pasangan suami istri yang 

suaminya lebih sering bekerja 

dibandingkan memiliki waktu untuk 

keluarga dirumah sehingga suami 

kurang memperhatikan perilaku 

kesehatan istrinya. 

Hal ini sesuai dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Husni 

(2017). Hasil penelitian tersebut 

adalah sebagian besar (58,1%) 

responden dengan suami yang 

mendukung dan hampir sebagian 

(41,9%) dengan suami yang tidak 

mendukung. Dukungan suami adalah 

bentuk nyata dari kepedulian dan 

tanggung jawab suami terhadap 

kesehatan istrinya. 

Menurut peneliti dukungan suami 

bisa membuat responden termotivasi 

pada perilaku kesehatannya. 

Dukungan suami juga dapat menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi 

perilaku kesehatan responden. 

d. Status Imunisasi Tetanus Toksoid 

Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan bahwa dari 57 responden, 

sebagian besar memiliki status 

imunisasi tetanus toksoid yang tidak 

lengkap dan hampir sebagian 

memiliki status imunisasi tetanus 

toksoid lengkap. Hal ini dapat terjadi 

karena status imunisasi tetanus 

toksoid merupakan salah satu perilaku 

kesehatan yang dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor. 
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Hal ini sesuai dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh 

Mahyuni (2015). Hasil penelitian 

tersebut adalah sebagian besar 

(63,8%) responden dengan 

kelengkapan imunisasi TT tidak 

lengkap dan hampir sebagian (36,2%) 

dengan kelengkapan imunisasi TT 

lengkap. Status imunisasi responden 

yang tidak lengkap bisa disebabkan 

karena sebagian besar responden 

hamil anak pertama, kurangnya 

pengalaman dan pengetahuan 

responden dapat menyebabkan 

responden memiliki status imunisasi 

TT tidak lengkap. 

Menurut peneliti status imunisasi 

tetanus toksoid merupakan perilaku 

kesehatan yang dapat dipengaruhi 

oleh berbagai macam faktor. 

Imunisasi tetanus toksoid harus 

didapatkan secara lengkap (5 kali) dan 

sesuai dengan jadwal. Terutama bagi 

ibu hamil karena ibu hamil memiliki 

resiko terkena tetanus dan bayinya 

yang akan lahir juga beresiko terkena 

tetanus neonatorum bila ibu tidak 

mendapatkan imunisasi tetanus 

toksoid. 

 

2. Analisis Bivariat 

a. Hubungan Tingkat Pengetahuan 

dengan Status Imunisasi 

Tetanus Toksoid pada Ibu 

Hamil 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

tidak ada hubungan tingkat 

pengetahuan dengan status imunisasi 

tetanus toksoid pada ibu hamil (p 

value = 0,07). Hal ini terjadi karena 

dari crosstabs uji chi square 

didapatkan hasil bahwa responden 

dengan pengetahuan yang baik 

sebagian besar memiliki status 

imunisasi tetanus toksoid tidak 

lengkap. Responden yang memiliki 

pengetahuan baik namun status 

imunisasi tetanus toksoidnya tidak 

lengkap dapat terjadi karena 

responden tidak menerapkan 

pengetahuan yang responden miliki 

pada perilaku kesehatannya untuk 

mendapatkan imunisasi tetanus 

toksoid. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian terdahulu oleh Mahyuni, 

dkk (2013) yang menyatakan bahwa 

pengetahuan baik maupun kurang 

tidak berpengaruh dengan 

kelengkapan imunisasi TT akibat dari 

faktor perilaku untuk hidup sehat dan 

tidak ada motivasi untuk datang 
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kembali melaksanakan imunisasi TT 

lanjutan karena alasan sakit. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian terdahulu oleh 

Wahyuni (2013) yang menyatakan 

bahwa pengetahuan yang baik 

mempunyai peluang 3,6 kali 

mempengaruhi status imunisasi 

tetanus toksoid pada wanita usia 

subur. Hal ini mungkin dapat terjadi 

karena pada penelitian tersebut 40 

responden dari 65 responden memiliki 

pengetahuan baik mengenai imunisasi 

tetanus toksoid, sedangkan pada 

penelitian ini hanya 11 responden dari 

57 responden yang memiliki 

pengetahuan yang baik mengenai 

imunisasi tetanus toksoid. Pada 

penelitian tersebut juga di dapatkan 47 

responden dari 65 responden memiliki 

status imunisasi tetanus toksoid 

lengkap, sedangkan pada penelitian ini 

hanya 22 responden dari 57 responden 

saja yang memiliki status imunisasi 

tetanus toksoid lengkap. 

Menurut peneliti, tidak adanya 

hubungan antara tingkat pengetahuan 

dengan status imunisasi tetanus 

toksoid dapat terjadi karena masih 

banyaknya responden yang tidak 

mengetahui tujuan dari imunisasi 

tetanus toksoid dan berapa kali 

imunisasi tetanus toksoid harus 

dilakukan. Hal ini membuat 

banyaknya responden tidak 

mendapatkan imunisasi tetanus 

toksoid secara lengkap. Responden 

tidak mengetahui betapa pentingnya 

mendapatkan imunisasi tetanus 

toksoid secara lengkap. Sehingga 

diperlukan pemberian informasi 

mengenai imunisasi tetanus toksoid 

secara lengkap dan akurat sesuai 

jadwal yang telah di tentukan terutama 

pada ibu hamil, mengingat resiko 

yang akan terjadi pada ibu hamil dan 

calon bayinya nanti sangat berbahaya 

jika ibu tidak imunisasi tetanus 

toksoid. Dengan pemberian informasi 

mengenai imunisasi tetanus toksoid 

ini pula diharapkan dapat 

meningkatkan cakupan imunisasi 

tetanus toksoid pada ibu hamil. 

b. Hubungan Paritas dengan 

Status Imunisasi Tetanus 

Toksoid pada Ibu Hamil 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

tidak adanya hubungan paritas dengan 

status imunisasi tetanus toksoid pada 

ibu hamil (p value = 1,000). Hal ini 

terjadi karena dari crosstabs uji chi 

square didapatkan hasil bahwa 
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responden dengan paritas primipara 

maupun multipara lebih banyak 

memiliki status imunisasi tetanus 

toksoid yang tidak lengkap. 

Responden dengan paritas multipara 

dan grandemultipara memiliki status 

imunisasi tetanus toksoid yang tidak 

lengkap karena sebagian besar 

responden dengan paritas multipara 

dan grandemultipara yang imunisasi 

tetanus toksoidnya tidak lengkap 

memiliki pengetahuan mengenai 

imunisasi tetanus toksoid yang 

kurang. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan paritas 

dengan status imunisasi tetanus 

toksoid pada ibu hamil, hal ini sejalan 

dengan penelitian sebelumnya oleh 

Triratnasari (2017). Jumlah anak 

dalam keluarga tidak mempengaruhi 

ibu hamil dalam pelaksanaan 

imunisasi tetanus toksoid. Namun 

hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan hasil penelitian oleh Wijayanti 

(2013) yang menunjukkan bahwa ibu 

hamil primipara belum mengerti 

pentingnya imunisasi tetanus toksoid, 

sedangkan ibu hamil multipara 

maupun grandemultipara sudah lebih 

banyak mengetahui manfaat dari 

imunisasi tetanus toksoid berdasarkan 

pengalamannya mengenai kehamilan 

dan persalinan yang terdahulu. 

Menurut peneliti, tidak adanya 

hubungan paritas dengan status 

imunisasi tetanus toksoid dapat terjadi 

karena pada penelitian ini responden 

tidak memperhatikan jadwal imunisasi 

tetanus toksoid yang responden miliki 

sehingga reponden hanya melakukan 

imunisasi tetanus toksoid jika 

dianjurkan oleh tenaga kesehatan dan 

tidak mengetahui bahwa imunisasi 

tetanus toksoid harus dilakukan secara 

lengkap (5 kali sesuai jadwal). Hal ini 

juga membuat responden baik 

primipara, multipara maupun 

grandemultipara kebanyakan memiliki 

status imunisasi tetanus toksoid yang 

tidak lengkap.  

c. Hubungan Dukungan Suami 

dengan Status Imunisasi 

Tetanus Toksoid pada Ibu 

Hamil 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

tidak adanya hubungan dukungan 

suami dengan status imunisasi tetanus 

toksoid pada ibu hamil (p value = 

0,111). Hal ini terjadi karena dari 

crosstabs uji chi square didapatkan 

hasil bahwa responden dengan suami 
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yang mendukung dan tidak 

mendukung lebih banyak memiliki 

status imunisasi tetanus toksoid yang 

tidak lengkap. Responden dengan 

suami yang mendukung namun status 

imunisasi tetanus toksoidnya tidak 

lengkap dapat terjadi karena sebagian 

besar responden dengan suami yang 

mendukung namun status imunisasi 

tetanus toksoidnya tidak lengkap 

memiliki pengetahuan yang kurang 

mengenai imunisasi tetanus toksoid. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian sebelumnya oleh 

Samiastuti (2016) yang menunjukkan 

adanya hubungan dukungan suami 

dengan kelengkapan status imunisasi 

tetanus toksoid ibu hamil. Penelitian 

tersebut menyatakan bahwa dukungan 

suami tidak hanya berfungsi sebagai 

faktor penguat namun juga dapat 

menjadi faktor penentu dalam 

kelengkapan status imunisasi tetanus 

toksoid pada ibu hamil. 

Menurut peneliti, tidak adanya 

hubungan dukungan suami dengan 

status imunisasi tetanus toksoid ibu 

hamil dapat terjadi karena pada  

dukungan emosional yang suami 

berikan suami tidak memberikan 

respon marah atau menegur jika 

responden tidak melakukan imunisasi 

tetanus toksoid dan suami juga tidak 

memberikan dukungan penghargaan 

berupa pujian jika responden 

mendapatkan imunisasi tetanus 

toksoid sesuai jadwal dari petugas 

kesehatan sehingga bisa menyebabkan 

kurangnya motivasi responden untuk 

mendapatkan imunisasi tetanus 

toksoid secara lengkap sesuai jadwal. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan tentang 

hubungan tingkat pengetahuan, paritas 

dan dukungan suami dengan status 

imunisasi tetanus toksoid pada ibu 

hamil di Puskesmas Temindung tahun  

2019 maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pada penelitian ini hampir 

seluruhnya responden (77,2%) 

berusia 20 - 35 tahun, hampir 

sebagian responden (49,1%)  

memiliki pendidikan terakhir 

SMA/SMK, hampir seluruhnya 

responden (78,9%) tidak bekerja, 

hampir sebagian responden 

(43,9%) memiliki pengetahuan 

yang kurang mengenai imunisasi 

tetanus toksoid, sebagian besar 

responden (56,1%) merupakan ibu 
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hamil multipara, sebagian besar 

responden (56,9%) dengan suami 

yang mendukung dan sebagian 

besar responden (61,4%) memiliki 

status imunisasi tetanus toksoid 

yang tidak lengkap di Puskesmas 

Temindung Samarinda tahun 2019 

2. Pada penelitian ini tidak ada 

hubungan tingkat pengetahuan 

dengan status imunisasi tetanus 

toksoid pada ibu hamil di 

Puskesmas Temindung Samarinda 

tahun 2019 ( p – value = 0,070 > α 

= 0,05 ) 

3. Pada penelitian ini tidak ada 

hubungan paritas dengan status 

imunisasi tetanus toksoid pada ibu 

hamil di Puskesmas Temindung 

Samarinda tahun 2019 ( p – value 

= 1,00 > α = 0,05 ) 

4. Pada penelitian ini tidak ada 

hubungan dukungan suami dengan 

status imunisasi tetanus toksoid 

pada ibu hamil di Puskesmas 

Temindung Samarinda tahun 2019 

( p – value = 0,111 > α = 0,05 ). 

 

SARAN 

1. Bagi Puskesmas Temindung, 

diharapkan kepada petugas 

kesehatan dapat lebih banyak 

memberikan informasi kesehatan 

mengenai imunisasi tetanus 

toksoid terutama bagi ibu hamil 

sehingga pengetahuan wanita usia 

subur dan ibu hamil mengenai 

status imunisasi tetanus toksoid 

dapat meningkat dan dapat 

melaksanakan imunisasi tetanus 

toksoid secara lengkap dan sesuai 

dengan jadwal. 

2. Bagi Institusi Pendidikan, 

diharapkan penelitian ini dapat 

meningkatkan kepustakaan dan 

mengembangkan pendidikan dan 

ilmu pengetahuan di Prodi DIV 

(Sarjana Terapan) Kebidanan 

Poltekkes Kemenkes Kalimantan 

Timur atau sebagi bahan 

perbandingan bagi mahasiswa. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, 

diharapkan kepada peneliti 

selanjutnya untuk dapat 

melanjutkan penelitian ini dengan 

variabel yang berbeda dengan 

melihat dari berbagai faktor lain 

yang mempengaruhi perilaku 

kesehatan yang mungkin akan 

berhubungan dengan status 

imunisasi tetanus toksoid pada ibu 

hamil. 
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