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INTISARI
Latar Belakang : Imunisasi pentavalent memberikan kekebalan pada bayi untuk
mencegah berbagai jenis penyakit seperti : difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B,
haemophilus influenza type B, pneumonia, dan meningitis. Target MDGs ke-4
untuk menurunkan angka kematian bayi. Program imunisasi ini terbukti efektif
menekan angka kesakitan dan kematian akibat PD31 (Depkes RI, 2014). Penyakit
pneumonia dan menginitis banyak terjadi di daerah bantul akibat tidak di
imunisasi karena itu perlu pengetahuan yang lebih mendalam tentang imunisasi
pentavalent. Berdasarkan studi penelitian di Posyandu Melatih Karangploso yang
mambawah bayi, dan anakn 7 dari 10 ibu yang mempunyai bayi mengenai bayi
mengatakan tidak paham tentang imunisasi pentavalent.
Tujuan : Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi
pentavalent pada bayi di Posyandu Melatih Karangploso Piyungan Bantul
Yogyakarta tahun 2014.
Metode : Jenis penelitian deskriptif, penelitian ini dilakukan di Posyandu Melatih
Karangploso Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta tahun 2014. Jumlah populasi
50 responden, teknik total sampling dan skala data ordinal, alat yang digunakan
adalah kuesioner tertutup, analisis data univariat dengan distribusi frekuensi.
Hasil : Penelitian gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi
pentavalent pada bayi di Posyandu Melatih Karangploso Piyungan Bantul
Yogyakarta tahun 2014, kategori pengetahuan baik sebanyak 8 orang (16%),
pengetahuan cukup sebanyak 22 (44%) dan pengetahuan kurang sebanyak 20
orang (40%) .
Kesimpulan : Pengetahuan ibu tentang imunisasi pentavalent di Posyandu
Melatih adalah cukup dan kurang.
Kata kunci : Pengetahuan Ibu, Imunisasi Pentavalent

xiv
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan undang-undang kesehatan 1945, No. 36 tahun 2009 tentang
kesehatan pada pasal 130 dan 132 (a), imunisasi dasar lengkap merupakan
kewajiban pemerintah untuk memberikan sekaligus sebagai hak bagi bayi dan
anak Indonesia untuk memperoleh imunisasi. Sesuai dengan keputusan
Menteri Kesehatan RI No. 1611/Menkes/SK/XI/ 2009, maka imunisasi yang
wajib diberikan oleh pemerintah yaitu imunisasi dasar lengkap yaitu hepartitis
B, BCG, DPT-Hb, polio, dan campak, untuk kesehatan seluruh bayi dan anakanak di dunia (Menteri Kesehatan RI, 2009).
Tuhan menciptakan setiap makhluk hidup dengan kemampuan untuk
mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar tubuhnya seperti ancaman
penyakit, terutama penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit
maupun jamur. Tubuh mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi penyakit
sampai batas tertentu tetapi penyakit ganas. Sehingga dapat mengakibatkan
penyakit yang berat yang membawah kepada kecacatan dan kematian pada
bayi dan anak (Conan, 2010).
Penyebab kematia bayi dan anak dapat di cegah dengan imunisasi dasar
lengkap diantaranya yaitu hepartitis B, BCG, DPT-Hb, polio, dan campak.
Bulan Juli tahun 2013 imunisasi DPT-Hb dihapuskan menjadi imunisasi
pentavalent merupakan kombinasi yaitu berisi gabungan dari 3-5 jenis vaksin
diantarnya yaitu vaksin difteri, tetanus, pertusis, hepartitis B, dan haemophilus
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influenza type B (Menteri Kesehatan RI Mboy, 2014). Vaksin adalah vaksin
dasar lengkap yang mampu mencegah berbagai macam penyakit seperti difteri,
pertusis, tetanus, hepartitis B, dan haemophilus influenza type B untuk
mencegah penyakit pneumonia (infeksi saluran napas berat atau radang paru)
dan penyakit meningitis (radang otak atau saraf otak), polio, campak, TBC,
hepartitis B, dan lain-lainya (Ranuh, 2014).
Tujuan imunisasi pentavalent adalah menurunkan angka kematian bayi,
anak atau balita akibat penyakit pneumonia, penyakit meningitis dan berbagai
macam penyakit lainnya (Proverawati, 2010). Manfaat imunisasi pentavalent
adalah mengurangi kesakitan pada bayi dan anak, mengurangi kunjungan ke
puskesmas, PBS, RS, dan mengurangi risiko berbagai macam penyakit
diantarnya yaitu penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepartitis B, haemophilus
influenza type B, pneumonia, meningitis dan lainnya. Efek samping imunisasi
pentavalent adalah deman tinggi, kejang-kejang, dan autis pada anak. Jadwal
imunisasi pentavalent adalah sama dengan imunisasi dasar lengkap (IDAI,
2014).
Global Immunization Data, World Health Organization (WHO) tahun
2010 menyebutkan 1,5 juta anak Indonesia meninggal 17,2% diantaranya bisa
di cegah dengan imunisasi (Rafikat, 2013). Indonesia mencapai 86,8% angka
kematian ini sudah melampahui batas, target nasional yaitu 85%, tetapi angka
ini belum menggembirakan sebab masih ada jutaan anak yang belum
mendapatkan imunisasi. Masih ada 14% sekitar 3,9 juta yang belum
diimunisasi dan daerah yang pencapaiannya baru 70% tahun 2013,
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haemophilus influenza type B merupakan penyakit pneumonia dan penyakit
meningitis penyebab kematian no. 1 ASEAN dan no. 2 Indonesia (Suharni,
2013).
Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI),
Angka Kematian Bayi (AKB) masih tergolong tinggi, jika dibandingkan
dengan negara lain di kawasan ASEAN. Berdasarkan laporan tahun 2010,
Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 34/1.000 KH, Angka Kematian Bayi
(AKB) menurun menjadi 24/1.000 KH (Murti, 2013). Tahun 2010 cakupan
imunisasi dasar lengkap di Indonesia menunjukkan bahwa dari sasaran
6.522.302 bayi, diimunisasi hepartitis B (19,6%), BCG (73,7%), DPT-Hb
(23,2%), polio (29,7%), campak (29,7%) dari data tersebut, Indonesia masih
ada 21% desa yang cakupannya kurang dari persyaratan Universal Coverage
Imunization (UCI) yaitu 90% (Ditjend PPM-PL, 2013).
Angka kematian bayi di D.I Yogyakarta tahun 2013 masih tetap sama
dengan tahun sebelumnya sebanyak 17/1.000 KH. Target Millenium
Development Goals (MDG's) ke4 tahun 2015-2025 ditargetkan akan menurut
menjadi 2/3KH (Dinkes D.I Yogyakarta, 2014). Hasil laporan kesehatan
Kabupaten Bantul Yogyakarta pada tahun 2013 penyakit pneumonia pada
balita sebanyak 606 kasus meningkat bila dibandingkan tahun 2010 (434
kasus) yang semuanya (100%) belum ditangani. Kasus terbanyak terjadi di
wilayah Kecamatan Piyungan dengan 180 kasus (Profil Kesehatan Kabupaten
Bantul, 2012). Imunisasi merupakan salah satu kesehatan masyarakat yang
sangat penting sejak penerapan The Expanded Program on Immunization (EFI)
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oleh WHO, cakupan imunisasi dasar meningkat 5% hingga mendekati 805
(Ali, 2011).
Berdasarkan survei awal penelitian dilakukan pada tanggal 22-27 Januari
2013 di Posyandu Melatih Karangploso Sitimulyo Piyungan Bantul
Yogyakarta, Mendapatkan hasil ibu-ibu yang mempunyai bayi dan anak
sebanyak 47 (23 anak laki-laki dan 24 anak peremuan). Berdasarkan hasil
wawancara kepada 7 dari 10 ibu yang membawah bayi dan anaknya ke
Posyandu Melatih yang tidak paham tentang imunisasi pentavalent.
Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk menyusun karya tulis ilmiah dengan
judul "Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Imunisasi Pentavalent pada
bayi di Posyandu Melatih Karangploso Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta
Tahun 2014".
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah penelitian
sebagai berikut ini "Bagaimana Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu tentang
Imunisasi Pentavalent pada Bayi di Posyandu Melatih Karangploso Sitimulyo
Piyungan Bantul Yogyakarta Tahun 2014 ? ".
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Mengetahuai gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi
pentavalent pada bayi di Posyandu Melatih Karangploso Sitimulyo
Piyungan Bantul Yogyakarta tahun 2014".
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2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang definisi
imunisasi pentavalent
b.

Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang tujuan
imunisasi pentavalent

c. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang manfaat
imunisasi pentavalent
d. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang efek samping
imunisasi pentavalent
e.

Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang jadwal
imunisasi pentavalent

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritas
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan
tentang imunisasi.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Institusi STIKes Madani
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian
dalam pengajaran mata kuliah imunisasi
b. Bagi Posyandu
Mampu memberikan masukkan kepada kader di Posyandu Melatih
Karangploso dan Posyandu Ngudi Rahayu Mojosari Sitimulyo Piyungan
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Bantul Yogyakarta tentang Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu tentang
Imunisasi Pentavalent pada bayi
c. Bagi Penelitian Selanjutnya
Mengharapkan KTI ini mampu dijadikan refensi bagi penelitian
berikutnya yang hendak mengadakan penelitian lebih lanjut dan
mendalam tentang imunisasi pentavalent.
d. Bagi Peneliti
Bagi penulis sendiri merupakan pengalaman berharga guna memperluas
wawasan dan pengetahuan melalui penelitian di lapangan.
E. Keaslian Penelitian
Berikut ini penelitian yang sejenis berikut ini :
1. Penelitian Rafikat (2013) judul penelitian "Gambaran Pengetahuan Ibu yang
mempunyai bayi tentang Imunisasi DPT-Hb di Lingkungan II Kelurahan
Tanjung Gusta Medan Tahun 2013". Metode Deskriptif, skala data ordinal,
alat pengumpulan data kusioner tertutup. Jumlah 49 responden, sampel
diambil secara door to door, hasil penelitian responden memiliki
pengetahuan cukup yaitu sebanyak 25 orang (51,02%), responden
memiliki pengetahuan baik yaitu sebanyak 10 orang (20,40%) dan
pengetahuan kurang 14 orang (28,58%).
2. penelitian Leny (2013) judul penelitian "Gambaran Tingkat Pengetahuan
Ibu tentang Imunisasi Dasar Lengakap pada bayi di desa Ngembat Padas
Sragen Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun
2013". Metode penelitian deskriftif, menggunakan teknik Total Samping,
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alat digunakan peneliti kuesioner tertutup, jumlah 32 responden dan hasil
penelitian adalah tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar
lengakap pada bayi di desa Ngembat Padas Sragen Badran Kecamatan
Kranggan Kabupaten Temanggung tahun 2013, pengetahuan baik
sebanyak 9 orang (28,13%), pengetahuan cukup 18 orang (56,25%) dan
pengetahuan kurang sebanyak 5 orang (15,62%).
Perbedaan antara keaslian penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan
Rafikat dan Leny adalah judul penelitian yang berbeda, letak wilayah dan
lokasi, tempat, jumlah responden, jenis dan kuesioner yang digunakan
yang berbeda.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Teori
1. Imunisasi
a) Definisi imunisasi
Imunisasi berasal dari kata imun yang artinya kekebalan atau
resisten. Jadi Imunisasi merupakan pemberian kekebalan tubuh
terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam
tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah
atau berbahaya. Imunisasi berasal dari kata imun yang berarti
kekebalan atau resisten (Lisnawati, 2011). Sedangkan yang
dimaksud dengan vaksin adalah bahan yang dipakai untuk
merangsang pembentukan zat antibodi yang dimasukkan ke dalam
tubuh melalui suntikan (misalnya vaksin BCG, polio, hepartitis, dan
Campak dan DPT-Hb).
imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi
dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh
membuat zat antibodi untuk mencegah terhadap penyakit tertentu
(Hidayat, 2010). Imunisasi merupakan suatu program yang dengan
sengaja memasukkan antigen lemah agar merangsang antibodi keluar
sehingga tubuh dapat resisten terhadap penyakit tertentu (Atiakh,
2010). Imunisasi merupakan bentuk intervensi kesehatan yang
sangat efektif dalam menurunkan angka kematian bayi dan balita.
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Dengan imunisasi, berbagai penyakit seperti tuberculosis, difteri,
pertusis, tetanus, hepartitis B, poliomyelitis, campak dan lain-lainnya
dapat di cegah dengan vaksin pentavalent (Dewi, 2010).
b) Tujuan imunisasi
Menurut Atikah (2010) tujuan imunisasi adalah :
1) Mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan
menghilangkan penyakit tertentu di dunia.
2) Memberikan kekebalan kepada bayi dan anak agar dapat
mencegah penyakit dan kematian serta kecacatan yang
disebabkan oleh penyakit yang sering terjadi di masyarakat.
3) Melindungi dan mencegah penyakit-penyakit menular yang
sangat berbahaya bagi bayi dan anak.
c) Manfaat imunisasi
1) Bagi Keluarga yaitu : untuk mencegah penderitaan yang
disebabkan oleh penyakit dan untuk menghilangkan kecemasan
dan psikologi pengobatan bila anak sakit, cacat serta kematian
(Atikah, 2010).
2) Bagi Negara yaitu : untuk memperbaiki tingkat kesehatan,
menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan
pembangunan negara (Marimbi, 2010)
3) Bagi Bayi yaitu : melindungi bayi dan anak karena kadar imun
tubuhnya masih sangat rentang dari penyakit yang bisa dan
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dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian bagi
bayi dan anak (Dewi, 2010)
d) Jenis-jenis imunisasi
Menurut Wahyuni (2012) jenis-jenis imunisasi terbagi menjadi
14 imunisasi yang diberikan kepada bayi dan anak diantarnya yaitu :
imunisasi hepartitis B (HIb), Bacillus Celmette Guerin (BCG),
Defteri Pertusis Tetanus- hepartitis B (DPT-Hb) atau DPT-Combo,
polio atau IPV atau OPV, campak, Haemophilus Influenza Type B hepartitis B (HIT-Hb), Measlesi Mongondom Rubella (MMR), tifoid
atau typhoid, rotavirus, influeza, Human Papiloma Virus (HPV), dan
hepartitis
e) Jadwal imunisasi
Menurut IDAI (2012) gambar jadwal imunisasi dan Pencatatan
pemberian imunisasi dasar lengkap sebagai berikut ini :

Gambar 2.1: jadwal imunisasi dasar lengka
Tabel 2.1
Pencatatan pemberian imunisasi dasar lengkap menurut depkes RI tahun
2013
Tanggal lahir:.../.../.... Nama Anak : ......... Nama orang tua : ......
Umur (Bulan)
*HB 0 (0-7hari)
*BCG
**Polio 1
**DPT-Hb 1
**Polio 2
**DPT-Hb 2
**Polio 3
**DPT-Hb 3
**Polio 4
**DPT-Hb 4
* Campak

0

1

2

3

4

5

6

7

Tabel 2.1

8

9

10

11

12+*

12+**

11

Keterangan :
* Jarang antara (intreval) pemberian imunisasi vaksin pentavalent 1
dan polio minimal 4 minggu (1 bulan)
**Anak diatas 1 tahun (12 bulan) yang belum lengkap imunisasinya
tetap harus diberikan imunisasi dasar lengkap
: Jadwal tempat pemberian imunisasi dasar lengkap
: Waktu yang masih diperbolehkan untuk pemberian imunisasi
dasar lengkap
: Waktu yang tidak diperbolehkan untuk pemberian imunisasi
dasar lengkap
: Waktu pemberian imunisasi bagi anak diatas 1 tahun yang
belum lengkap imunisasi
2. Imunisasi pentavalent
a) Definisi imunisasi pentavalent
imunisasi pentavalent merupakan kombinasi atau gabungan dari
berapa jenis vakasin diantarannya vaksin difteri, pertusis, tetanus,
hepartitis B, dan haemophilus influenza type B (Menteri Kesehatan
RI Mboy, 2014). Vaksin adalah vaksin dasar lengkap yang mampu
mencegah berbagai penyakit seperti difteri, pertusis, tetanus,
hepartitis B, haemophilus influenza type B dan lain-lainya. Salah
satunya imunisasi pentavalent untuk mencegah penyakit pneumonia
(infeksi saluran napas berat atau radang paru) dan penyakit
meningitis (radang otak atau saraf otak) (Ranuh, 2014).
Imunisasi pentavalent diberikan pada usia yang sama dengan
pemberian imunisasi difteri, pertusis, tetanus, hepartitis B, atau
imunisasi DPT-Hb atau DPT-Combo yaitu imunisasi DPT-Hb I
diberikan pada bayi berusia 2 bulan, munisasi DPT-Hb II diberikan
pada bayi berusia 3 bulan, imunisasi DPT-Hb III diberikan pada bayi
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berusia 4 bulan, sudah tidak ada lagi imunisasi DPT-Hb menjadi
imunisasi pentavalent. Bulan Juli 2013 vaksin pentavalent ini
menggantikan vaksin DPT-Hb (Menteri Kesehatan RI Mboy, 2014).
Imunisasi pentavalent diberikan pada bayi dan anak serta
disuntikan sebanyak 4 kali pada bayi dan anak yaitu :
No

Imunisasi

1
2
3
4

Pentavalent I
Pentavalent II
Pentavalent III
Pentavalent IV

Pemberian
usia
2 Bulan
3 Bulan
4 Bulan
1,5 tahun atau
2 tahun

Suntikan
secara
IM
IM
IM
IM

Dosis
pemberian
0,5mg
0,5mg
0,5mg
0,5mg

Imunisasi pentavalent tersebut juga dapat mencegah berbagai
macam penyakit seperti penyakit difteri, pertusis (batuk rajang atau
batuk 100 hari), tetanus (TBC), hepartitis B, haemophilus influenza
type B. Salah satunya penyakit pneumonia (infeksi saluran napas
berat atau radang paru) dan penyakit meningitis (radang otak atau
saraf otak) dapat di cegah dengan imunisasi pentavalent (Menteri
Kesehatan RI Mboy, 2014).
Vaksin pentavalent adalah vaksin DPT-HB-HIb merupakan
gabungan dari beberapa vaksin yaitu vaksin difteri, pertusis, tetanus,
hepartitis B, dan haemophilus influenza type B, karena berupa
suspensi homogen yang mengandung toksoid tetanus dan difteri
murni, bakteri pertusis, inaktif, antigen murni yang tidak infeksi dan
komponen haemophilus influenza type B, untuk mencegah penyakit
pneumonia dan meningitis, vaksin yang masukkan dalam kapsul
(Atikah, 2010). Vaksin pentavalent adalah vaksin dasar geratis yang
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diberikan oleh pemerintah dan mampun mencegah 3-5 penyakit
seperti : penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepartitis B, dan
haemophilus influenza type B. Jadi imunisasi pentavalent adalah
imunisasi pentavalent penganti dari imunisasi DPT-Hb sudah tidak
ada lagi sekarang menjadi imunisasi pentavalent (IDAI, 2013).
Pengenalan imunisasi pentavalent baru ini juga dalam rangka
mempercepat penurunan angka kematian bayi, kecacatan dan untuk
percepaian MDG's ke4. Saat ini, cakupan imunisasi dasar lengkap di
Indonesia telah mencapai 87% dimana pencapaian cakupan yang
lebih besar masih terkendalan oleh geografis Indonesia yang sangat
luas. Imunisasi pentavalent adalah pengati imunisasi DPT-Hb.
Tahun 2014 ini, sebelum dijadikan vaksin dalam satu vaksin
pentavalent maka digabungkan dengan beberapa vaksin yaitu vaksin
DPT-Hb, hepartitis B dan haemophilus influenza type B. (Atikah,
2010).
Menurut Hassan dan Husein (2007) angka kematian bayi dan
anak disebabkan oleh bermacam penyakit diantaranya yaitu penyakit
difteri, pertusis, tetanus, hepartitis B, polio, TBC, campak, dan
haemophilus influenza type B, salah satu akibat tidak diimunisasi
pentavalent menyebabkan penyakit pneumonia dan meningitis.
Penyakit pneumonia adalah radang paru-paru yang merupakan suatu
proses peradangan dimana terdapat konsolidasi yang disebabkan
pengisian rongga alveoli dan eksudat atau peradangan paru yang
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disebabkan oleh infeksi bakteri, virus dan jamur. Gejala yang
ditimbulkan oleh penyakit pneumonia adalah muntah, diare, nyeri
abdomen, deman yang tinggi, sakit kepala, batuk, mengeluarkan
dahak, sesak napas dan muntah-muntah, badan menjadi panas, batuk
ringan, bantuk berdahak, mengeluarkan lendir berwarna hijau (merah
mudah), nafas menjadi sulit, berbunyi nyeri, ferekuensi bernafas
meningkat cepat, terlihat adanya pernafasan cuping dihidung, dada
terasa sakit ketika batuk dan lain-lainnya (Hassan dan Husein, 2007).
Penyakit meningitis adalah radang otak merupakan sindrom
infeksi virus susunan saraf otak pusat yang akut dengan gejala
rangsang menigeal, pleisitosis dalam likuor serebrospinalis dengan
diferensiasi terutama limfosit, selflimited tanpa komlokasid. Gejala
yang ditimbulkan oleh penyakit meningitis adalah kejang, deman
yang tinggi, nyeri tengorokan, muntah, kesadaran menurun, nyeri
pada kaki dan punggung, pusing dan lain-lainnya (Hassan dan
Husein, 2007).
b) Tujuan imunisasi pentavalent
Tujuan imunisasi pentavalent menurut Suharni (2013) berikut ini :
1) Menurunkan dan mengurangi angka kematian bayi, anak atau
balita akibat penyakit pneumonia, meningitis dan berbagai
macam penyakit lainnya (Proverawati, 2010)
2)2) Beberapa
seperti
Beberapapenyakit
penyakityang
yangdapat
dapatdidi cegah
cegah dengan
dengan imunisasi
imunisasi seperti
difteri,
haemophilus influenza
influenza type B,
difteri,pertusis,
pertusis, hepartitis
hepartitis B,
B, dan
dan haemophilus
cacar air, TBC, dan lain-lainnya
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3) Mengurangi jumlah suntikan
4) Menurunkan angka kematian, dan kecacatan
5) Menurunkan angka kamatian pada bayi dan anak dalam target
MDG's ke4
c) Manfaat imunisasi pentavalent
Menurut IDAI (2013) manfaat imunisasi pentavalent adalah :
1) Mengurangi kesakitan pada bayi dan anak,
2) Mengurangi kunjungan ke puskesmas, PBS, RS,
3) Mengurangi risiko berbagai penyakit diantarnya yaitu penyakit
difteri, pertusis, tetanus, hepartitis B, haemophilus influenza type
B, pneumonia, meningitis dan lainnya
d) Efek samping imunisasi pentavalent
Menurut IDAI (2013) efek samping imunisasi pentavalent adalah :
deman tinggi, kejang-kejang, dan autis pada anak
e) Jadwal imunisasi pentavalent
Menurut IDAI (2014) jadwal imunisasi pentavalent adalah : Jadwal
imunisasi pentavalent sama dengan imunisasi dasar lengkap dan
pencatatan pemberian imunisasi sama berikut ini :

Gamabra

Gambar 2.2 : jadwal imunisasi dasar lengkap
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Tabel 2.2
Pencatatan pemberian imunisasi dasar lengkap menurut depkes RI
tahun 2014
Tanggal lahir:.../.../....
Umur (bulan)
Vaksin

0

1

2

Nama Anak : ............

Nama orang tua : ..........

3

9

4

5

6

7

8

10

11

12+*

12+**

Tanggal pemberian imunisasi

*Hb 0 (0-7 hari)
** BCG
** Polio 1
** Pentavalent 1
** Polio 2
** Pentavalent 2
** Polio 3
** Pentavalent 3
** Polio 4
** Pentavalent 4
* Campak

Keterangan :
* Jarang antara (intreval) pemberian imunisasi vaksin pentavalent 1 dan
polio minimal 4 minggu (1 bulan)
** Anak diatas 1 tahun (12 bulan) yang belum lengkap imunisasinya tetap
harus diberikan imunisasi dasar lengkap
: Jadwal tempat pemberian imunisasi dasar lengkap
: Waktu yang masih diperbolehkan untuk pemberian imunisasi
dasar lengkap
: Waktu yang tidak diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar
lengkap
: Waktu pemberian imunisasi bagi anak diatas 1 tahun yang belum
lengkap imunisasi
3. Pengetahuan
a) Definisi pengetahuan
Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dari yang tadinya tidak
tahu menjadi tahu karena dari proses mencari tahu ini mencakup
berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan
maupun melalui pengalaman (Azwar, 2010).
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Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan
proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor
dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi
yang tersedia serta keadaan sosial budaya. Menurut peneliti lain
pengetahuan adalah informasi atau makhluk yang diketahui atau
disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk tahu, tetapi tidak
dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori prinsip dan prosedur
yang secara probabilitas benar dan berguna (Notoatmodjo, 2010).
b) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan
Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pengetahuan

menurut

Notoatmodjo (2011) adalah :
1) Pendidikan : bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang
lain agar mendapatkan memahami sesuatu hal
2) Informasi : yang telah banyak akan mempengetahui pengetahuan
yang lebih luas
3) Budaya : tingkat laku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang
meliputi ada istiadat dan kepercayaan
4) Pengalaman : sesuatu yang pernah dialami seseorang akan
menambah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat nonformal
5) Sosial ekonomi pengetahuan : tingkat kemampuan seseorang
untuk memenuhi kebutuhan hidup
6) Lingkungan : segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik
lingkungan fisik, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh
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terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang
berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya
intraksi timbal balik atau pun tidak yang akan direspon sebagai
pengetahuan oleh setiap indivindu.
7) Usia : dengan bertambahnya umur seseorang akan mengalami
perubahan

aspek

fisik

dan

psikologis

(mental).

Usia

mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang.
c) Tingkat Pengetahaun
Menurut Notoatmodjo (2011) tingkat pengetahuan terbagi
menjadi 6 tingkatan yaitu :
1) Knowledge (Pengetahuan) : keterampilan mengingat suatu materi
atau faktor-faktor yang telah dipelajari sebelumnya
2) Comprehesion (Memahami) : menjelaskan secara benar tentang
objek yang diketahui dan dapat mengintepretasikan materi
tersebut secara benar tentang objek yang diketahui tersebut.
3) Application (Penerapan atau Aplikasi) : keterampilan menerapkan
informasi atau pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam situasi
yang baru.
4) Analysis (Analisis) : suatu kemampuan untuk menjabarkan materi
ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam struktur
organisasi dan ada kaitan satu sama lain
5) Syntesis (Sintensis) : menerapkan pengetahuan dan ketrampilan
5) Syntesis (Sintensis) : menerapkan pengetahuan dan ketrampilan
yang ada untuk menggabungkan elemen-elemen menjadi suatu
yang ada untuk menggabungkan elemen-elemen menjadi sua
pola tidak ada sebelumnya.
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6) Creativity (Kreatifitas) : proses yang tercermin dalam kelancaran,
kelenturan dan originalitas dalam berfikir.
d) Jenis Pengetahuan
Jenis pengetahuan menurut Wawan (2012) pengetahuan yang
dimiliki manusia ada empat yaitu :
1) Pengetahuan biasa : pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan
dengan istilah common sense, dan sering diartikan dengan good
sense, karena seseorang memiliki sesuatu dimana menerima
secara baik.
2) Pengetahuan ilmu : seseorang dapat bertindak sacara tepat, cepat
dan mudah dalam pengambilan keputusan.
3) Pengetahuan filsafat : pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran
yang bersifat kontemplatif dan spekulatif atau universalitas dan ke
dalam kajian tentang sesuatu. Biasanya bersifat reflektif dan
kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup
menjadi longgar kembali.
4) Pengetahuan agama : pengetahuan yang diperoleh Tuhan lewat
para utusan-Nya. Pengetahuan agama bersifat mutlak wajib
diyakini oleh pemeluk agama.
e) Pengukur Pengetahuan
Menurut Arikunto (2013) pengukur pengetahuan dengan
menggunakan data primer dan sekunder yaitu ordinal terhadap data
yang bersifat deskriptif. Hasil pengukuran pengetahuan dapat
mengkategorikan menjadi :
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1) Baik menjawab dengan benar soal sebanyak (76% - 100%)
2) Cikup menjawab dengan benar soal sebanyak (56% - 76%)
3) Kurang menjawab dengan benar soal sebanyak (< 56%)
B. Kerangka Teori
Faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat
pengetahuan :
1. Tingkat pendidikan
2. Informasi madia
masa
3. Budaya
4. Ekonomi
5. Pengalaman
6. Sosial budaya
7. Lingkungan
8. usia

Tingkat pengetahuan
tentang imunisasi
pentavalent yaitu :
1. Tahu
2. Memahami
3. Aplikasi
4. Analisis
5. Sintesis
6. Kreatifitas

Pengetahuan ibu
tentang imunisasi
pentavalent pada
bayi di Posyandu
Melatih
Karangploso
Sitimulyo
Piyungan Bantul
Yogyakarta

Gambar 2.3 : Kerangka teori modifikasi
Saryono (2010) dan Notoatmodjo (2011)
C. Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimanakah tingkat pengetahuan ibu tentang definisi imunisasi
pentavalent ?
2. Bagaimanakah tingkat pengetahuan ibu tentang tujuan imunisasi
pentavalent ?
3. Bagaimanakah tingkat pengetahuan ibu tentang manfaat imunisasi
pentavalent ?
4. Bagaimanakah tingkat pengetahuan ibu tentang efek samping imunisasi
pentavalent ?
5. Bagaimanakah tingkat pengetahuan ibu tentang jadwal imunisasi
pentavalent ?
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif yakni penelitian
yang bertujuan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan ibu tentang
imunisasi pentavalent pada bayi di Posyandu Melatih Karangploso Sitimulyo
Piyungan Bantul Yogyakarta tahun 2014 (Arikunto, 2010). Berikut ini alur
penelitian yang dilakukan berikut ini :
Populasi atau subjek penelitian yaitu : ibu yang mempunyai bayi dan anak atau
balita yang berkunjung ke Posyandu Melatih Karangploso dengan (N: 50 orang)

Kuesioner : tingkat
pengetahuan ibu tentang
imunisasi pentavalent

Mengecek
hasilnya

Sampel : ibu-ibu yang datang
ke Posyandu Melatih
Karangploso yang membahwa
bayi dan anaknya

Mengisi pertanyaan
kuesioner

Membagikan lembar
kuesioner

Kategori

Baik

cuku
p

kurang

Gambar 3.1 : Alur Penelitian
B. Variabel Penelitian
Variabel penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi
pentavalent pada bayi di Posyandu Melatih Karangploso Sitimulyo Piyungan
Bantul Yogyakarta.
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C. Definisi Operasional
Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pengumpulan data dan
menghindarkan perbedaan Interpretasi serta membatasi ruang lingkup
variabel. Variabel yang dimasukkan dalam definisi operasional adalah
variabel kunci penting yang dapat diukur secara operasional dan dapat
dipertanggung jawabkan (Saryono, 2010).
Tabel 3.1. Definisi Operasional
Variabel

Definisi Operasional

Alat Ukur

Skala

Tingkat
Pengetahuan
Ibu tentang
Imunisasi
Pentavalent
Pada bayi
di posyandu
Melatih
Karangploso
Piyungan
Bantul
Yogyakarta

Segala
Kuesioner
Ordional
sesuatu
yang
diketahui ibu
tentang
Imunisasi
Pentavalent
yang meliputi :
a.) Definisi imunisasi pentavalent
b.) Tujuan imunisasi pentavalent
c.) Manfaat imunisasi pentavalent
d.) Efek samping imunisasi pentavalent
e.) Jadwal imunisasi pentavalent

Pembagian
a.) Baik 76-100%
b.) Cukup56-76%
c.) Kurang < 56%

D. Populasi dan Sampel
1.

Populasi
Menurut Saryono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh penelitian dan dipelajari kemudian ditarik
kesimpulannya. Menurut peneliti populasi merupakan keseluruhan ibuibu yang memiliki bayi, dan anak yang berkunjung di Posyandu Melatih
Karangploso Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta.
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2. Sampel
Menurut Saryono (2010) sampel adalah sebagian yang akan diteliti
atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
Menurut penelitian sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang
diteliti atau dianggap mewakili keseluruhan populasi. Sampel penelitian
berjumlah 50 responden, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel
terutama ibu yang mempunyai bayi dan anak. Sampel diambil dari
Posyandu Melatih Karangploso Situlyo Piyungan Bantul Yogyakarta.
E. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan di Posyandu Melatih Karangploso Sitimulyo
Piyungan Bantul Yogyakarta tahun 2014
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 April 2014
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti untuk mengumpulkan
data yang akan dilakukan dalam penelitian (Saryono, 2010). Data penelitian
ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diambil secara
langsung oleh peneliti terhadap sasaran yaitu dengan cara menyebarkan
kuesioner dan wawancara pada responden. Data primer dalam penelitian ini
adalah hasil jawaban dari pertanyaan responden dalam menjawab soal
kuesioner. Selanjutnya data tersebut diolah, dianalisis, disajikan dan
dilaporkan oleh peneliti. Proses jalan penelitian yaitu: dibantu dua orang. Apa
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bila responden datang ke posyandu namanya dicatat ke dalam buku tamu,
berikan lembar informend consen dan kuesioner kepada responden serta
menjelaskan cara mengisi kuesioner. Setelah responden selesai mengisi
kuesioner, melakukan pengecekan pada kuesioner, jika ada yang belum diisi
diminta untuk mengisi atau melengkapi. Mengumpulkan semua kuesioner
menjadi satu dan dilakukan perhitungan yang benar dengan bantuan
komputer dan kakulator. Masuk ke dalam rumus kategori (baik, cukup dan
kurang).
G. Instrumen Penelitian
Menurut Riwidikdo (2011) instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas
yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner. Kuesioner diartikan
sebagai daftar pertanyaan yang tersusun dengan baik dan sudah matang
dimana responden tinggal memberikan tenda-tanda tertentu pertanyaan yang
diberikan kepada responden mengenai pengetahuan responden tentang
gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi pentavalent tahun 2014.
Kuesioner ini diisi dengan memilih jawaban, apabila jawaban benar maka
diberikan kode nomor 1 dan apabila jawaban salah kode nomor 0.
Tabel 3.2
Kisi-Kisi Pertanyaan Keusioner Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu tentang
Imunisasi Pentavalent pada Bayi di Posyandu Melatih Karangploso Sitimulyo
Piyungan Bantul Yogyakarta Tahun 2014
No Kisi-kisi imunisasi pentavalent
1.
2.
3.
4.
5.

No soal kuesioner
Favorabla
Unfavorable
Definisi imunisasi pentavalent
3,4,5,6
1,2,7,8
Tujuan imunisasi pentavalent
9,11
10,12
Manfaat imunisasi pentavalent
13,14,15,16
18,19
Efek samping imunisasi pentavalent 21,23,24.26,28 20,22,25,27,29
Jadwal imunisasi pentavalent
30,31,32
33
Jumlah
19
14

Total Soal
8
4
7
10
4
33
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H. Uji Validilitas dan Reabilitas
a. Uji Validilitas
uji validilitas adalah suatu ukuran yang menujukkan tingkat-tingkat
valid dan kesehatan suatu instrumen (Notoatmodjo, 2011). Apakah
kuesioner yang kita susun tersebut mampu mengukur apa yang hendak kita
ukur, maka perlu diuji dengan uji korelasi antara skor (nilai) tiap-tiapi term
pertanyaan dengan skor total kusioner tersebut. Apabila kuesioner tersebut
telah memiliki validilitas (korelasi bermakna) berarti iterm 33 pertanyaan
yang ada dalam kuesioner itu mengukur konsep yang kita ukur.
Penelitian ini uji validilitas dilakukan di Posyandu Ngudi Rahayu
Mojosari Sitimulyo Bantul Yogyakarta tahun 2014 dengan jumlah 20
responden. Rumus korelasi yang digunakan adalah yang dikemukan oleh
person yaitu rumus korelasi Prodoct Moment (Arikunto, 2010) sebagai
berikut ini :

√{

(

) } *

(

) +

Keterangan :
r

: Korelasi product moment

N

: Jumlah sampel responden

X

: Skor variabel X

Y

: Skor variabel Y

XY

: Skor variabel X dikalikan Y

Uji validilitas yang dilakukan penulis dengan menggunakn program
komputer dengan nilai r tabel didapatkan hasil r tabel (0,312) dengan taraf
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signifikan 0,05 (p>5%) setelah dilakukan perbandingan dari 40 item
pertanyaan. hasil nilai r hitung (0,458-0,920) karena nilai r hitung lebih
besar dari pada nilai r tabel. Maka didapatkan hasil tidak valid adalah 7
soal nomor (2,9,12,23,24,28,dan 40) yang dihilangkan dari kuesioner.
b. Uji Reabilitas
Reliabilitas adalah indek yang menunjukkan sejauh mana pengukuran
individu-individu pada situasi-situasi yang berbeda memberikan hasil yang
sama (Arikunto, 2010). Uji realibilitas dalam penelitian ini dengan cara
mencoba instrumen 1 kali saja, analisis data yang digunakan dengan rumus
Alfa Cronbach adalah :

Keterangan :
r11

: Reabilitas instrumen

k

: Banyak butir pertanyaan saol
: Jumlah pertanyaan benar
Pertanyaan total

instrumen dikatakan reliabel bila nilai reabilitas seluruh istrumennya > 0,6.
Hasil reabilitas nilai alfa 0,977 sehingga kuesioner tersebut dikatakan
reliabel.
I. Pengolahan dan Analisa Data
1. Pengelohan Data
Menurut Saryono (2010) setelah terkumpul data kemudian di olah secara
manual dan dihitung. Proses pengolahan data sebagai berikut ini :
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a. Editing (Pemeriksaan Data)
Hasil wawancara yang diperoleh atau dikumpulkan melalui kuesioner
perlu disunting (edit) terlebih dahulu. Kalau ternyata masih ada data
atau informasi yang tidak lengkap, pertanyaan dan jika ada yang
terlewatkan mengisi diminta untuk mengisi dan melengkapinya.
b. Coding (Pengkodean Data)
Setelah dilakukan pengeditan, kemudian dilakukan koding. Data yang
diedit kemudian diubah dalam bentuk angka yaitu dengan cara
memberikan kode 1 bila jawaban benar dan kode 0 bila jawaban salah.
Pengetahuan ibu dikategorikan baik (76%-100%), cukup (56%-75%)
dan kurang (40%-55%)
c. Tabulating (Menyusun Data)
Selanjutnya dikelompokkan secara teliti, dihitung dan dijumlahkan
kemudian dimasukkan kedalam tabel-tabel distribusi frekuensi.
2. Analisis Data
Analisis data merupakan menganalisis terhadap setiap variabel dari
hasil setiap penelitian untuk menghasilkan distribusi frekuensi dan
presentase responden tentang gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang
imunisasi pentavalent. Menurut Mochfoedz (2012) dengan rumus sebagai
berikut ini :
x 100%
Untuk selanjutnya hasil perhitungan ini akan dikategori dengan skala
ordinal menjadi tiga kategori yaitu :
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1. Baik 76% - 100%
2. Cukup 56% - 76%
3. Kurang < 56%
Data yang telah diolah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi
yang setiap variabel ditetapkan pula bentuk persen dengan rumus yaitu :
Frekuensi = x 100%
Keterangan :
f

: Jumlah pertanyaan benar

N

: Jumlah seluruh ibu datang ke posyandu melatih

100

: Bilangan kontan
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Posyandu Melatih Dusun Karangploso
terletak di daerah Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul
Yogyakarta. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mojosari, sebelah selatan
berbatasan dengan Madrasah Aliyah Islamic Center Bimbaz 1, sebelah timur
berbatasan dengan Madrasah Aliyah Islamic Center Bimbaz 2, dan sebelah
barat berbatasan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKes Madani
Yogyakarta tahun 2014, dilaksanakan pada tanggal 3 April 2014 pada minggu
pertama setiap bulan dilakukan Posyandu Balita. Program yang dilakuakn
oleh Posyandu Melatih yaitu pengukuran, penimbangan dan pemberian
vitamin A.
B. Hasil Penelitian
Penelitian

ini

bertujuan

untuk

mengetahui

gambaran

tingkat

pengetahuan ibu tentang imunisasi pentavalent pada bayi di Posyandu
Melatih Karangploso Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta Tahun 2014.
Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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1. Karakteristik
Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Karaktristik Responden Berdasarkan Umur,
Pendidikan, Pekerjaan dan Paritas di Posyandu Melatih Karangploso
Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta Tahun 2014.
Karaktristik
No. Umur
1. < 20 tahun
2. 20-35 tahun
3. > 35 tahun
Jumlah
No. Pendidikan
1. Tidak sekolah
2. SD
3. SMP
4. SMA
5. SMK
6. Pengguran tinggi
Jumlah
No. Pekerjaan
1. IRT
2. Tani
3. Swastan
4. Buruh pabrik
5. Dangan
6. Guru
Jumlah
No. Paritas
1. Anak 1
2. Anak 2
3. Anak 3
4. Anak 4
5. Anak 5
6. Anak 6
7. Anak 7
8. Anak 8
Jumlah

Frekuensi

Presentase %

13
30
7

26%
60%
14%

9
13
11
8
5
4
50

18%
26%
22%
16%
10%
8%
100%

20
13
4
5
7
1
50

40%
26%
8%
10%
14%
2%
100%

16
14
10
4
2
2
1
1
50

32%
28%
20%
8%
4%
4%
2%
2%
100%

Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi karakteristik
responden di Posyandu Melatih Karangploso Sitimulyo Piyungan Bantul
Yogyakarta tahun 2014, mayoritas responden berumur 20-35 tahun (60%),
pendidikan SD (26%), pekerjaan IRT (40%) dan paritas anak 1 (32%).
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2. Tingkat pengetahuan
Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Berdasarkan Umur,
Pendidikan, Pekerjaan dan Paritas di Posyandu Melatih Karangploso
Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta Tahun 2014.
Karaktristik
No. Umur
1. < 20 tahun
2. 20-35 tahun
3. > 35 tahun
Jumlah
No. Pendidikan
1. Tidak sekolah
2. SD
3. SMP
4. SMA
5. SMK
6. Pengguran tinggi
Jumlah
No. Pekerjaan
1. IRT
2. Tani
3. Swastan
4. Buruh pabrik
5. Dangan
6. Guru
Jumlah
No. Paritas
1. Anak 1
2. Anak 2
3. Anak 3
4. Anak 4
5. Anak 5
6. Anak 6
7. Anak 7
8. Anak 8
Jumlah

Baik
N %

Cukup
N %

Kurang
N %

Jumlah
N %

4
4
8

8%
8%
16%

6 12%
16 32%
4 8%
22 44%

3 6%
10 20%
3 6%
20 40%

13 26%
30 60%
7 14%
50 100%

2
3
2
1
8

4%
6%
4%
2%
16%

5
5
5
6
1
22

10%
10%
10%
12%
2%
44%

2
5
4
2
4
3
20

4%
10%
8%
4%
8%
6%
40%

9 18%
13 26%
11 22%
8 16%
5 10%
4 8%
50 100%

4
2
1
1
8

8%
4%
2%
2%
16%

10 20%
4 8%
2 4%
2 4%
3 6%
1 2%
22 44%

6
7
2
2
3
20

12%
14%
4%
4%
6%
40%

20 40%
13 26%
4 8%
5 10%
7 14%
1 2%
50 100%

3
3
1
1
8

6%
6%
2%
2%
16%

6
5
7
2
1
1
1
23

7
6
2
1
1
1
1
19

14%
12%
4%
2%
2%
2%
2%
38%

16 32%
14 28%
10 20%
4 8%
2 4%
2 4%
2 4%
1 2%
50 100%

12%
10%
14%
4%
2%
2%
2%
46%

Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi tingkat
pengetahuan responden di Posyandu Melatih Karangploso Sitimulyo
Piyungan Bantul Yogyakarta tahun 2014, mayoritas responden berumur 2035 tahun (60%), dengan pendidikan SD (26%), dengan pekerjaan IRT
(40%) dan dengan paritas anak 1 atau anak pertama (32%).
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3.

Tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi pentavalent
Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden tentang Tingkat Pengetahuan Ibu
Berdasarkan Definisi, Tujuan, Manfaat, Efek Samping dan Jadwal
Imunisasi Pentavlent pada bayi di Posyandu Melatih Karangploso
Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta Tahun 2014.
No. Penegtahuan
1.
2.
3.
4.

Definisi imunisasi pentavlent
Tujuan imunisasi pentavlent
Manfaat imunisasi pentavlent
Efek samping imunisasi
pentavlent
5. Jadwal imunisasi pentavlent

Baik
N %
17 34%
20 40%
8 16%
9 18%

Cukup
N %
13 26%
11 22%
12 24%
18 36%

Kurang
N %
20 40%
19 38%
30 60%
23 46%

Jumlah
N %
50 100%
50 100%
50 100%
50 100%

7

19 38%

24 48%

50 100%

14%

Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi responden
tentang tingkat pengetahuan ibu berdasarkan mayoritas definisi imunisasi
pentavalent kategori kurang (40%), tujuan imunisasi pentavalent kategori
baik (40%), manfaat imunisasi pentavalent kategori kurang (60%), efek
samping imunisasi pentavalent kategori kurang (46%), dan jadwal
imunisasi pentavalent kategori kurang (48%) di Posyandu Melatih
Karangploso Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta tahun 2014.
4.

Pengetahuan umum ibu tentang imunisasi pentavalent
Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Responden Penelitian tentang Pengetahuan Umum
Ibu mengenai Imunisasi Pentavlent pada bayi di Posyandu Melatih
Karangploso Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta Tahun 2014.
No.
1.
2.
3.

Pengetahuan umum
Baik
Cukup
Kurang
Jumlah

Frekuensi
8
22
20
50

Presentase %
16%
44%
40%
100%

Pada tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi responden
penelitian mengenai pengetahuan umum responden tentang imunisasi
pentavalent di Posyandu Melatih Karangploso Sitimulyo Bantul Yogyakarta
tahun 2014, mayoritas berpengetahuan cukup (44%).
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C. Pembahasan
Pembahasan ini diperoleh dari 50 responden di Posyandu Melatih,
didusun Karangploso Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul
Yogyakarta dengan menggambarkan tingkat pengetahuan ibu tentang
imunisasi pentavalent pada bayi di Posyandu Melatih Karangploso Sitimulyo
Piyungan Bantul Yogyakarta
1. Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Karakteristik
Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 dan 4.2 bahwa tingkat
pengetahuan berdasarkan karakteristik responden dibawah ini :
a) Umur
Pengetahuan responden dikaji dari segi umur yang mempunyai
pengetahuan baik terbanyak adalah berumur 20-35 tahun sebanyak
60%. Menurut Wawan (2012) umur adalah umur seseorang terhitung
mulai saat dilahirkan sampai meninggal dunia. Umur seseorang
mempengaruhi terhadap daya tangkap, ingatan dan pola pikir seseorang
dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada
aspek psikis dan psikologis (mental) seseorang. Aspek psikologis dan
mental taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa.
b) Pendidikan
Pengetahuan responden dikaji dari segi pendidikan yang
mempunyai pengetahuan kurang terbanyak adalah pendidikan SD
sebanyak 26%. Menurut Notoadmodjo (2012) pendidikan adalah
bimbingan belajar yang diberikan seseorang kepada orang lain agar
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dapat memahami sesuatu hal. Pendidikan merupakan suatu proses yang
unsur-unsurnya terdiri dari masalah (input) yaitu sasaran pendidikan
dan keluarga (output) yaitu suatu bentuk perilaku baru atau kemampuan
baru dari sasaran pendidikan. Proses tersebut dipengaruhi oleh
perangkat lunak yang terdiri dari kurikulum, pendidikan, metode dan
sebagainya serta perangkat keras yang terdiri dari ruang belajar,
perpustakan (buku-buku) dan alat bantu pendidikan lain. Dari hasil
penelitian, peneliti berasumsi bahwa pendidikan sangat berpengaruhi
terhadap pengetahuan, karena dengan pendidikan jenjang yang tinggi
akan semakin banyak menambah pengetahuan sehingga terjadinya
pengetahuan dibandingkan mereka pendidikan rendah juga dapat
mempengaruhi sikap, perilaku dan pengetahuan seseorang. Hasil
penelitian dapat diasumsikan bahwa yang menyatakan bahwa
masyarakat yang tergolong menengah kebawah biasanya tidak mampu
melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, terkadang hanya
sampai bisa melanjutkan pendidikan SD atau bahkan tidak menempuh
pendidikan sama sekali, sehingga sulit mencari informasi kesehatan
seakan-akan menjadi solusi yang mereka hadapi.
c) Pekerjaan
Pengetahuan responden dikaji dari segi pekerjaan yang mempunyai
pengetahuan kurang terbanyak adalah pekerjaan IRT dan tani sebanyak
40%. Menurut Mubarok (2011) lingkungan pekerjaan dapat menjadikan
seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara
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langsung maupun tidak langsung. Dari hasil penelitian, penelitian
berasumsi bahwa teori sesuai dengan hasil penelitian dan pekerjaan IRT
dengan pekerjaan seadanya akan lebih membahwa informasi sehingga
kemungkinan kecil untuk memperoleh pengetahuan.
d) Paritas
Pengetahuan responden dikaji dari segi paritas yang mempunyai
pengetahuan kurang terbanyak adalah paritas anak pertama sebanyak
32%. Paritas merupakan banyaknya kelahiran hidup yang dilahirkan
oleh wanita. Dari hasil penelitian, peneliti berasumsi bahwa sesuai
dengan hasil penelitian bahwa karakteristik anak pertama sangat besar
pengaruhnya. Misalnya anak pertama diimunisasi maka anak yang
lainnya ikut diimunisasi karena dipengaruhi oleh faktor anak pertama
yang sehat setelah diimunisasi jarang sakit karena itu sangat
pentingnya imunisasi.
2. Pengetahuan ibu tentang imunisasi pentavalent
Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.3 bahwa pengetahuan
responden dibahwa ini:
a) Tingkat pengetahuan berdasarkan definisi imunisasi pentavalent
Gambaran tingkat pengetahuan responden tentang definisi
imunisasi pentavalent dalam kategori pengetahuan kurang sebanyak
40%. Definisi imunisasi pentavalent adalah gabungan dari beberapa
vaksin yaitu vaksin difteri, pertusis, tentanus, hepertitis B, dan
haemophilus influenza type B (Menteri Kesehatan RI Mboy, 2013).
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Hasil

penelitian

dapat

diasumsikan

bahwa

definisi

imunisasi

pentavalent, disebabkan karena pemahaman yang kurang dan sebagaian
mayoritas responden mampun menjawab soal kuesioner dengan kurang
karena pengetahuan tentang imunisasi kurang dan selama ini responden
hanya mengetahui pengertian imunisasi secara umum saja.
b) Tingkat pengetahuan berdasarkan tujuan imunisasi pentavalent
Gambaran

tingkat

pengetahuan

responden

tentang tujuan

imunisasi pentavalent dalam kategori pengetahuan baik sebanyak 40%.
Menurut

Suharni

(2010)

tujuan

imunisasi

pentavalent

adalah

menurunkan dan mengurangi angka kematian bayi, anak atau balita
akibat penyakit pneumonia, meningitis dan berbagai macam penyakit
lainnya. Beberapa penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi
seperti difteri, pertusis, tetanus, hepartitis B, dan haemophilus influenza
type B, cacar air, TBC, mengurangi jumlah suntikan, menurunkan
angka kematian, dan kecacatan, menurunkan angka kematian bayi dan
anak dalam target MDG's ke4. Hasil penelitian dapat diasumsikan
bahwa tujuan imunisasi pentavalent, disebabkan karena pemahaman
yang baik dan sebagian mayoritas responden mampun menjawab soal
kuesioner dengan baik tentang imunisasi. Hal ini disebabkan
pengalaman ibu terhadap imunisasi bayi pada anak sebelumnya dan
disebabkan adanya buku kesehatan ibu dan anak yang dimiliki, di
dalam buku tersebut jelas, karena responden rajin membaca dan melihat
buku kesehatan ibu dan anak, di dalam buku tersebut jelas terdapat
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informasi jadwal kunjungan ulang imunisasi sehingga responden mudah
mengetahui dan mengingatnya, mencari informasi dari internet, media
massa, teman dan tenaga kesehatan, terdapat informasi tujuan imunisasi
sehingga ibu mudah mengetahui dan mengingatnya. Jika bayi
sebelumnya mendapat imunisasi dan ibu merasakan tujuan sangat besar
terhadap kesehatan anak. Selanjutnya akan diimunisasi pula bayinya,
petugas kesehatan bidan menjelaskan pentingnya imunisasi, sehingga
itu bisa menjawab soal kuesioner dengan baik.
c) Tingkat pengetahuan berdasarkan manfaat imunisasi pentavalent
Gambaran tingkat pengetahuan responden tentang manfaat
imunisasi pentavalent yaitu pada kategori pengetahuan kurang
sebanyak 60%. Menurut IDAI (2013) manfaat imunisasi pentavalent
adalah mengurangi kesakitan pada bayi dan anak, mengurangi
kunjungan ke puskesmas, PBS, RS, serta mengurangi risiko berbagai
penyakit diantaranya yaitu penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepartitis
B, haemophilus influenza type B. Jika tidak diimunisasi pentavalent
untuk mengurangi penyakit pneumonia dan meningitis dan lainnya.
Hasil penelitian dapat diasumsikan bahwa manfaat imunisasi dan
kurangnya informasi yang diberikan oleh petugas. Penyuluhan atau
informasi yang diberikan oleh petugas hanya informasi tentang
imunisasi secara umum sehingga pengetahuan responden terbatas itu
saja.
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d) Tingkat pengetahuan berdasarkan efek samping imunisasi pentavalent
Gambaran tingkat pengetahuan responden tentang efek samping
imunisasi pentavalent yaitu pada kategori pengetahuan kurang
sebanyak 46%. Menurut IDAI (2013) efek samping imunisasi
pentavalent adalah deman tinggi, kejang-kejang, dan autis pada anak.
Hasil penelitian dapat diasumsikan bahwa efek samping imunisasi
karena pemahaman yang kurang, sebelumnya diimunisai petugas
memeriksa atau menanyakan keadaan bayi sebelumnya, petugas tidak
akan memberikan anak yang menderita deman yang tinggi tidak
dibolehkan imunisasi, demannya turun dan anak sehat baru diimunisasi.
e) Tingkat pengetahuan berdasarkan jadwal imunisasi pentavalent
Gambaran tingkat pengetahuan responden tentang jadwal
imunisasi pentavalent yaitu pada kategori pengetahuan kurang
sebanyak 48%. Hal ini diperkuat oleh IDAI (2013) jadwal imunisasi
pentavalent sama dengan imunisasi dasar lengkap. Karena imunisasi
penetavalent pengganti dari imunisasi DPT-Hb atau DPT-Combo. Hasil
penelitian dapat diasumsikan bahwa jadwal imunisasi, karena sebagian
responden tidak tahu jadwal imunisasi dan hanya bisa mampu
menjawab kuesioner dengan cukup baik pengetahuan tentang imunisasi
dan larangan dari agamanya tidak dibolehkan bayi atau anaknya
diimunisasi dari salah satu wawancara warga disana.
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3. Pengetahuan umum ibu tentang imunisasi pentavalent
Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.4 bahwa pengetahuan
responden berumur 20-35 tahun berada pada kategori pengetahuan kurang
sebanyak 60%. Hasil penelitian dapat diasumsikan bahwa pengetahuan
umum responden tentang imunisasi pentavalent kategori pengetahuan
cukup di Posyandu Melatih Dusun Karangploso. Hasil ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan Leny (2013) dengan judul " Gambaran Tingkat
Pengetahuan Ibu tentang Imunisasi Dasar Lengakap pada Bayi di desa
Ngembat Padas Sragen Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten
Temanggung Tahun 2013". Jumlah 32 responden dan hasil penelitian Leny
adalah pengetahuan cukup 56,25%. Sedangkan penelitian Rafikat dengan
judul "Gambaran Pengetahuan Ibu yang mempunyai Bayi tentang
Imunisasi DPT-Hb di Lingkungan II Kelurahan Tanjung Gusta Medan
Tahun 2013". Jumlah 49 responden dan hasil Rafikat mayoritas responden
pengetahuan cukup yaitu sebanyak 51,02%. Menurut Azwar (2010)
pengetahuan adalah hasil proses dari tahu, serta mencari tidak tahu
menjadi tahu dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dari yang tidak
dapat menjawab menjadi bisa menjawab dengan benar dari tahunya, dan
mencari tahu ini mencakup berbagai metode konsep-konsep, baik melalui
pendidikan dan pengalaman. Menurut Notoatmodjo (2012) pengetahuan
merupakan keterampilan mengingat kembali faktor-faktor yang pernah
dipelajari.
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Hasil penelitian di Posyandu Melatih Karangploso Sitimulyo
Piyungan Bantul Yogyakarta tahun 2014 mayoritas pengetahuan cukup
sebanyak 44%. Faktor yang mempengaruhi adalah salah masih banyak
responden yang belum mengetahui pentingnya informasi tentang imunisasi
terutama imunisasi tentang definisi, tujuan, manfaat, efak samping dan
jadwal imunisasi pentavalent. Rata-rata responden perkerjaan IRT dan
tani, serta tidak sekolah sehingga sulit menerima informasi. Metode ilmu
pengetahuan dipakai atau dipergunakan tergantung pada meteri atau
masalah yang dipelajari, sesuai metode yag dilakukan untuk memperoleh
pengetahuan dengan menggunakan deskripsif (Arikunto, 2010). Hal ini
mengungkapkan bahwa pengetahuan adalah sesuai dengan pengetahuan
bahwa salah satu proses yang diperlukan untuk mengadopsi perilaku yang
baru adalah kesadaran dimana seseorang telah menyadari dalam mengerti
situasi terlebih dahulu (Rahayu, 2013).
Menurut Notoatmodjo (2011) pengetahuan merupakan hasil tahu dan
ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek
tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancarindra manusia yakni : indra
penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar
pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Menurut asumsi
peneliti, pengetahuan cukup karena ibu memperoleh pengetahuan dari
pengalaman langsung dan tidak langsung misalnya pengalaman anak yang
diimunisasi serta melakukan pengamatan mata dalam menjawab
pertanyaan, dan informasi dari tenaga kesehatan bidan dan informasi dari
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teman atau saudara, lingkungan setempat, sehingga ibu tersebut
memperoleh pengetahuan cukup.
Menurut Notoatmodjo (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi
pengetahuan responden adalah pendidikan, budaya, pengalaman, sosial,
lingkungan, umur, dan informasi dari teman atau orang lain. Imunisasi
pentavalent merupakan gambungan dari berapa vakisn yaitu : difteri,
pertusis, tetanus, hepartitis B, dan heamophylus influenza type B. Menurut
IDAI (2013) efek samping imunisasi pentavalent

adalah deman yang

tinggi, kejang-kejang dan autis pada bayi. Gejala imunisasi pentavalent
bisa dari ringan, parah atau tidak ada. Misalnya terjadi autis pada anak bisa
terjadi bila tidak diimunisasi, autis juga bisa membahayakan dan juga bisa
tidak membahayakan bagi anak jika diimunisasi. Apabila terjadi deman
dan timbul kemerah, bengkan, nyeri, rasa mual dan nyeri sendi sebaiknya
bekas suntikan diberikan kompres dengan air panas dan diberi minum
lebih banyak ASI dan air putih karena ringan efek sampingnya.
Hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ibu
tentang imunisasi pentavalent pada bayi di Posyandu Melatih Karangploso
Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta 2014 pengetahuan cukup dan
kurang yang berdasarkan definisi, tujuan, manfaat, efek samping dan
jadwal imunisasi pentavalent. Oleh karena itu disarankan diadakan
penyuluhan tentang kesehatan mendalam lagi mengenai imunisasi, rajin
melakukan pemeriksaan kesehatan pada bayi dan mengimunisasi bayi dan
anaknya agar bayi dan anak sehat.
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D. Keterbatasan penelitian
1. Kendala Penelitian
Pada penelitian ini penulis mengalami beberapa kendala dalam
penelitian, diantaranya adalah lokasi waktu yang terbatas, waktu
posyandu yang setiap hari kamis minggu pertama setiap bulan,
bertepatan dengan PPK IV Rumah Sakit Kota Salatiga dan sering
bertabrakan dengan jaga di rumah sakit salatiga, dan jarak waktu
tempuh Salatiga ke Yogyakarta yang penelitian di Posyandu Melatih
Karangploso Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta.
2. Keterbatasan Penelitian
a. Penelitian ini merupakan variebel tunggal, sehingga penelitian
terbatas pada tingkat pengetahuan saja
b. Peneliti menggunakan kuesioner tertutup sehingga tidak bisa
digunakan untuk menggali informasi yang lebih dalam dari
responden karena jawaban responden belum bisa mengetahui
pengetahuan responden secara mendalam.
c. Kemungkinan lokasi tempat yang terbatas kecil sehingga
melibatkan responden dan bisa lihat jawaban responden lain.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1.

Gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang definisi imunisasi pentavalent
bayi di Posyandu Melatih Karangploso Sitimulyo Piyungan Bantul
Yogyakarta 2014, dalam kategori kurang (40%)

2.

Gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang tujuan imunisasi pentavalent
pada bayi di Posyandu Melatih Karangploso Sitimulyo Piyungan Bantul
Yogyakarta 2014, dalam kategori baik (40%)

3.

Gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang manfaat imunisasi pentavalent
pada bayi di Posyandu Melatih Karangploso Sitimulyo Piyungan Bantul
Yogyakarta 2014, dalam kategori kurang (60%)

4.

Gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang efek samping imunisasi
pentavalent pada bayi di Posyandu Melatih Karangploso Sitimulyo
Piyungan Bantul Yogyakarta 2014, dala kategori kurang (46%)

5.

Gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang jadwal imunisasi pentavalent
pada bayi di Posyandu Melatih Karangploso Sitimulyo Piyungan Bantul
Yogyakarta 2014, dalam kategori kurang (48%)

6.

Gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi pentavalent pada
bayi di Posyandu Melatih Karangploso Sitimulyo Piyungan Bantul
Yogyakarta 2014, dalam kategori cukup (44%), dan kurang (40%).
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B. Saran
1. Bagi Institusi STIKes Madani
STIKes Madani sebagai bahan kajian dalam pengajaran mata kuliah
imunisasi, refensi tentang imunisasi, meningkatkan pengetahuan dan
wawasan bagi mahasiswa.
2. Bagi Posyandu
Petugas kesehatan Posyandu Melatih dan bidan setempat diharapkan
meningkatkan pengetahuan tentang imunisasi

pentavalent

dengan

diadakan penyuluhan kesehatan pada bayi pentingnya imunisasi, mencari
sumber-sumber informasi dari media masa, berkosultasi dengan bidan atau
tenaga kesehatan, agar ibu tidak ragu untuk mengimunisasikan bayi dan
anaknya.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Mengharapan KTI ini mampu dijadikan refensi bagi penelitian berikutnya
yang hendak mengadakan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang
imunisasi pentavalent.
4. Bagi Peneliti
Penulisan sebagai pengalaman berharga guna memperluas wawasan dan
pengetahuan melalui penelitian di lapangan
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INFORMED CONSENT

Saya yang bertandah tanggan du bahwa ini :
Nama responden
:
Umur responden
:
Alamat
:
Setelah mendapatkan penjelasan dan mengerti sepenuhnya akan maksud dan
tujuan pengisian kuesioner guna penelitian yang berjudul " Gambaran Tingkat
Pengatahuan Ibu tentang Imunisasi pentavalent pada Bayi di Posyandu Melatih
Karang Ploso Sitimulyo, Piyungan Bantul Yogyakarta", saya menyatakan bersedia
menjadi responden untuk kepentingan penelitian ini .
Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani atas dasar kesadaran dan
tanpa ada paksaan dari pihak maupun lain.

Yogyakarta, 3April 2014
Hormat Saya,

( ..................................)
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KUESIONER
Gambaran Tingkat Pengertian Ibu Tentang Imunisasi Pentavalen Pada Bayi di
Kisi-kisi kuesioner Posyandu Melatih Karang Ploso Sitimulyo, Piyungan Bantul
Yogyakarta Tahun 2014
Biodata
Umur responden
Pendidikan

:
:
<20th
:
tdk sekolah,
:
SMA
Pekerjaan
:
IRT,
:
Swasta
Nama bayi, balita/ anak :
Anak ke berapa
:
1,
2,

20-35th
SD,
SMK
Tani,
Dangang,
3,

>35th
SMP,
Penguruan tinggi
Buruh,
PNS
4,

>5

Pentuju Kisi-kisi kuesioner Pengisian
Soal 2 berilah tanda (√) pada kolom ya dan tidak pada pertanyaan di bahwa ini
sesuai dengan pendapat ibu .
No
1
2
3

4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15

Soal
Imunisasi adalah tidak pemberian kekebalan pada bayi atau anak-anak
dengan cara memeberikan imunisasi agar terhindar semua penyakit
Tujuan imunisasi adalah tidak mencegah dan tidak menghilangkan
semua jenis penyakit
Manfaat imunisasi adalah ada 3 yaitu untuk bayi (penyakit, cacat dan
kematian), untuk keluarga (menghilangkan kecemasan, psikologi,
pengobatan bila sakit)dan untuk negara (kesehatan)
Imunisasi pentavalent merupakan penganti dari imunisasi DPT-HB
Imunisasi pentavalent adalah vaksin DPT-HB-Hib maerupakan vaksin
difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B dan haemophilus influezae tipe B
Imunisasi pentavalent merupakan vaksin dasar gratis yang mampu
mencegah 5 penyakit, seperti difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan
Haemophylus Influenza Type B.
Imunisasi pentavalent adalah imunisasi untuk memberikan kekebalan
terhadap difteri ,pertusisi , tetanus
Imunisasi DPT-HB 1, 2 dan 3 sudah tidak ada lagi , imunisasi DPT-HB
di ganti dengan Imunisasi pentavalent 1, 2, 3, dan 4 pada bulan Juli
2013 ini
Tujuan Imunisasi pentavalent mencegah anak cacat
Tujuan Imunisasi pentavalent tidak melindungi bayi dan anak dari
penyakit
Tujuan Imunisasi pentavalent tidak mengurangi jumlah suntikan pada
bayi dan anak
Tujuan Imunisasi pentavalent untuk menurunkan angka kematian bayi
dan balita/anak
Manfaat Imunisasi pentavalent untuk untuk mengurangi ‘kesakitan’
pada anak,
Manfaat Imunisasi
pentavalent untuk mengurangi kunjungan ke
posyandu , BPS, Rumah Sakit dan puskesmas
Manfaat imunisasi pentavalent adalah mencegah penyakit radang otak

Ya

Tidak
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33

Manfaat imunisasi pentavalent adalah mencegah penyakit radang paruparu
Manfaat imunisasi pentavalent untuk penyakit Haemophilus influenzae
type B untuk mencegah penyakit pneumonia dan penyakit meningitis
Manfaat imunisasi pentavalent tidak mencegah penyakit batuk raja/
batuk 100 hari
Manfaat imunisasi pentavalent tidak mencegah penyakit penyumbatan
jalan napas / sesak napas
Efek samping imunisasi pentavalent adalah tidak menyebabkan demam
tinggi
Efek samping imunisasi pentavalent adalah bisa menyebabkan kejangkejang
Efek samping imunisasi pentavalent adalah tidak menyababkan autis
pada balita.
Efek samping imunisasi pentavalent adalah penyakit radang paruparu bisa menyebabkan sasak napas
Efek samping imunisasi pentavalent adalah penyakit radang paruparu bisa menyebabkan batuk kering / batuk dahak
Efek samping imunisasi pentavalent adalah penyakit radang paruparu bisa menyebabkan dada tidak terasa sakit ketika batuk
Efek samping imunisasi pentavalent adalah penyakit radang otak bisa
menyebabkan nyeri tenggorok
Efek samping imunisasi pentavalent adalah penyakit radang paruparu bisa menyebabkan kesadaran tidak menurun
Efek samping imunisasi pentavalent adalah penyakit radang paruparu bisa menyebabkan tidak nyeri pada kaki dan punggung
Efek samping imunisasi pentavalent adalah penyakit radang paruparu bisa menyebabkan tidak mialgian / pusing
Jadwal imunisasi ventapalent sama dengan imunisasi dasar lengkap yaitu
di Puskesmas, PBS, dan rumah sakit
Imunisasi pentavalent diberikan kepada bayi berumur 2 bulan
(pentavalent I),3 bulan (pentavalent II), 4 bulan (pentavalent III) dan
18 bulan/ 1,5 tahun sampai 20 bulan/ 2 tahun (pentavalent IV)
Cara pemberian imunisasi pentavalent dengan cara di suntikan
Jumlah pemberian suntikan imunisasi pentavalent diberikakan kepada
ibu-ibu

Bismilallahirromanrrohim Selamat mengerjakan .................... !!!
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JAWABAN KUEISIONER

Gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi pentavalent Posyandu
Melatih Karang Ploso Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta tahun 2014
No

Jawaban

No

Jawaban

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
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JADWAL PENELITIAN KTI

No

Kegiatan

Waktu
Januari
1 2 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11.
12.

4

Penyusunan
proposal KTI
Seminar
proposal KTI
Revisi
penelitian
Perijinan
penelitian
Persiapan
penelitian
Pelaksanaan
penelitian
Pengolahan
data
Laporan KTI
Sidang KTI
Revisi
laporan KTI
akhir
PPK IV
Ujian ANC,
Phanton,
Tuliskompre,
& OSCA

Keterangan :
: Prioritas 1
: Prioritas 2
: Prioritas 3
: Tidak diharapkan
: Prioritas 4
: Prioritas 5
: Prioritas 6

1

Febuari
2 3 4

1

Maret
2 3

4

1

April
2 3

4

1 2

Mei
3

4

1

Juni
2 3

4
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RENCANA ANGGARAN PENELITIAN

No
1
2
3
4
5
6

Keterangan
Penyusunan proposal KTI
Seminar KTI dan sidang KTI
Revisi KTI
Pengandaan KTI
Transportasi
Biaya tak terduka
Jumlah

Biaya
Rp 250.000
Rp 100.000
Rp 300.000
Rp 250.000
Rp 200.000
Rp 250.000
Rp 1.300.00
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