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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan dan meningkatkan

kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Vaksin difteri,

pertussis dan tetanus (DPT) tidak berkembang mulus seperti vaksin-vaksin

yang lain yang telah lebih dulu ditemukan. Pada awal 1980-an, wabah infeksi

yang membunuh ratusan anak setiap tahunnya, membuat cemas orang tua.

Sebagian orang tua merasa anaknya terkena penyakit akibat vaksin DPT

(Proverawati, 2010).

Imunisasi DPT-HB,Hib yang merupakan bagian dari pemberian

imunisasi dasar pada bayi sebanyak tiga dosis. Vaksin DPT-HB,Hib

merupakan pengganti vaksin DPT-HB sehingga memiliki jadwal yang sama

dengan DPT-HB. Pemberian imunisasi lanjutan DPT-HB-Hib diberikan pada

anak usia 1,5 tahun (18 bulan) yang sebelumnya sudah melakukan imunisasi

DPT-HB maupun DPT-HB-Hib tiga dosis. Bagi anak batita yang belum

mendapat DPT-HB tiga dosis dapat diberikan DPT-HB,Hib pada usia 18

bulan dan imunisasi lanjutan DPT-HBHib diberikan minimal 12 bulan dari

DPT-HB-Hib dosis ketiga (Perdhaki,2015).

WHO (2014), Cakupan Imunisasi di dunia, rata-rata telah mencapai

angka 93%. Dengan cakupan imunisasi terendah diperoleh Equatorial

Guinea (3%) sedangkan cakupan imunisasi tertinggi mencapai angka 99% di

peroleh Albania, sedangkan Indonesia sendiri memperoleh cakupan

imunisasi sebesar 85 %, masih dibawah rata-rata cakupan imunisasi di dunia

dan jauh dibawah Singapore (97%) dan Malaysia (96%) (WHO, 2014).
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Cakupan imunisasi dasar lengkap tahun 2013 di Indonesia adalah

59,2%, dimana cakupan imunisasi Hb0 yaitu 79,1%, imunisasi BCG 87,6%,

imunisasi DPT-Hb 75,6%, imunisasi polio 77,0%, dan imunisasi campak

82,1% sedangkan dikalimantan selatan, cangkupan imunisasi Hb0 yaitu

69,1%, imunisasi BCG 83,2%, imunisasi DPT-Hb 72,0%, imunisasi polio

73,2%, dan imunisasi campak 74,1%.

Peran seorang ibu pada program imunisasi sangat penting, karena

pengetahuan tentang imunisasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan

imunisasi. Pemahaman persepsi dan pengetahuan ibu tentang imunisasi

membantu mengembangkan program kesehatan (Tawi, 2008).

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Adverse Events Following

immunization adalah kejadian medis yang terjadi setelah pemberian

imunisasi dapat berupa reaksi vaksin, reaksi suntikan, kesalahan prosedur,

ataupun koinsidens sampai ditentukan adanya hubungan kausal (Depkes

RI,2014).

KIPI di Indonesia yang paling serius pada anak adalah reaksi

anafilaksis, angka kejadian anafilaksis pada DPT diperkirakan 2 dalam

100.000 dosis, tetapi yang benar-benar reaksi anafilatik hanya 1-3 kasus

diantara 1 juta dosis. Anak yang lebih besar dan orang dewasa lebih banyak

mengalami sincope segera atau lambat. Episode hipotonik-hiporesponsif juga

tidak jarang terjadi, secara umum dapat terjadi 4-24 jam setelah imunisasi

(Ranuh dkk, 2008). kasus KIPI Hepatitis B pada anak dapat berupa demam

ringan sampai sedang yang dapat terjadi 1/14 Dosis Vaksin, dan pada orang

dewasa dapat terjadi 1/100 Dosis vaksin.

Berdasarkan data yang diperoleh di Dinas Kesehatan Kota

Banjarmasin pada tahun 2017 diperoleh 3 Puskesmas dengan cangkupan

imunisasi pentabio tertinggi, yaitu :
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Tabel 1.1 Cakupan Imunisasi Tertinggi

Puskesmas                                            DPT-Hb-Hib

1                        2                             3

Pelambuan                       96,8%                 94,6%
26,4%
Teluk Dalam                     95,4%                 93,6%
11,2%
Sungai Andai                    95,9%                 92,5%                      11%

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 01 April 2018 di

Puskesmas Pelambuan, dari 7 yang membawa bayinya untuk imunisasi

pentabio hanya 2 orang yang mengetahui tentang kejadian ikutan pasca

imunisasi pentabio.

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang ingin diteliti

yaitu “Gambaran pengetahuan ibu tentang penanganan awal kejadian ikutan

Pasca imunisasi (KIPI) Pentabio di Wilayah Puskesmas Pelambuan

Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah

penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Pentabio”?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum



4

Mengetahui Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Kejadian Ikutan Pasca

Imunisasi (KIPI) Pentabio di Wilayah Puskesmas Pelambuan

Banjarmasin.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk Mengetahui Pengetahuan Ibu Tentang Kejadian Ikutan

Pasca Imunisasi (KIPI) Pentabio Berdasarkan Umur di Wilayah

Puskesmas Pelambuan Banjarmasin.

b. Untuk Mengetahui Pengetahuan Ibu Tentang Kejadian Ikutan

Pasca Imunisasi (KIPI) Pentabio Berdasarkan Pendidikan di

Wilayah Puskesmas Pelambuan Banjarmasin.

c. Untuk Mengetahui Pengetahuan Ibu Tentang Kejadian Ikutan

Pasca Imunisasi (KIPI) Pentabio Berdasarkan Pekerjaan di

Wilayah Puskesmas Pelambuan Banjarmasin.

d. Untuk Mengetahui Pengetahuan Ibu Tentang kejadian ikutan

Pasca Imunisasi (KIPI) Pentabio Berdasarkan Jumlah Anak di

Wilayah Puskesmas Pelambuan Banjarmasin.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat pelelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan informasi

mengenai gambaran pengetahuan ibu tentang penangan awal kejadian

ikutan pasca imunisasi (KIPI) pentabio. Diharapkan dapat digunakan

sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti
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Menambah pengetahuan dan penanganan mengenai penanganan

awal kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) pentabio.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kepustakaan yang berguna

untuk mahasiswa yang lain terutama pada materi imunisasi yang

berhubungan dengan penanganan awal kejadian ikutan pasca

imunisasi pentabio.

c. Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan

masukan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan informasi bagi ibu

bayi seputar imunisasi pada bayi.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengetahuan

a. Pengertian

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu

seseorang terhadap suatu objek dari indra yang dimilikinya

(Notoatmodjo, 2012).

b. Tingkat Pengetahuan

Menurut Kholid dan Notoadmodjo (2012) terdapat 6 tingkat

pengetahuan, yaitu:

1) Tahu (Know)

Tahu adalah mengingat kembali memori yang telah ada

sebelumnya setelah mengamati sesuatu.

2) Memahami (Comprehension) Memahami adalah suatu

kemampuan untuk menjelaskan tentang suatu objek yang

diketahui dan diinterprestasikan secara benar.

3) Aplikasi (Aplication) Aplikasi adalah suatu kemampuan untuk

mempraktekkan materi yang sudah dipelajari pada kondisi real

(sebenarnya).

4) Analisis (Analysis) Analisis adalah kemampuan menjabarkan

atau menjelaskan suatu objek atau materi tetapi masih di dalam

struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu

dengan yang lainnya.

5) Sintesis (Synthesis) Sintesis adalah suatu kemampuan

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk
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keseluruhan yang baru.

6) Evaluasi (Evaluation) Evaluasi adalah pengetahuan untuk

melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek.

c. Cara Memperoleh Pengetahuan

Berbagai macam cara yang telah digunakan untuk

memperoleh kebenaran pengetahuan sepanjang sejarah, dapat

dikelompokkan menjadi dua (Notoatmodjo, 2010), yaitu:

1) Cara tradisional atau non ilmiah, yakni tanpa melalui penelitian

ilmiah. Cara kuno atau tradisonal ini dipakai orang untuk

memperoleh kebenaran pengetahuan, sebelum ditemukannya

metode ilmiah atau metode penemuan. Secara sistematik dan

logis adalah dengan cara non ilmiah, tanpa melalui penelitian.

Cara-cara penemuan pengetahuan pada periode ini antara lain

meliputi:

a) Cara coba salah (trial error)

b) Secara kebetulan

c) Secara kekuasaan atau otoritas

d) Berdasarkan pengalaman pribadi

e) Cara akal sehat (Common sense)

f) Kebenaran melalui wahyu

g) Kebenaran secara intutif

h) Melalui jalan pikiran

i) Induksi

j) Deduksi

2) Cara modern atau ilmiah, yakni melalui proses penelitian. Cara

baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada
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dewasa ini lebih sistematis, logis, dan ilmiah. Cara ini disebut

metodologi

penelitian (research methodology).

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Budiman dan Riyanto (2013) faktor yang mempengaruhi

pengetahuan meliputi:

1) Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku

seseorang atau kelompok dan merupakan usaha

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan

pelatihan (Budiman & Riyanto, 2013). Semakin tinggi pendidikan

seseorang maka semakin capat menerima dan memahami suatu

informasi sehingga pengetahuan yang dimiliki juga semakin

tinggi (Sriningsih, 2011).

2) Informasi/ Media Massa

Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,

menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan,

menganalisis dan menyebarkan informasi dengan tujuan

tertentu. Informasi diperoleh dari pendidikan formal maupun

nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga

menghasilkan perubahan dan peningkatan pengetahuan.

Semakin berkembangnya teknologi menyediakan bermacam-

macam media massa sehingga dapat mempengaruhi

pengetahuan masyarakat. Informasi mempengaruhi

pengetahuan seseorang jika sering mendapatkan informasi

tentang suatu pembelajaran maka akan menambah

pengetahuan dan wawasannya, sedangkan seseorang yang
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tidak sering menerima informasi tidak akan menambah

pengetahuan dan wawasannya.

3) Sosial, Budaya dan Ekonomi

Tradisi atau budaya seseorang yang dilakukan tanpa penalaran

apakah yang dilakukan baik atau buruk akan menambah

pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi

juga akan menentukan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan

untuk kegiatan tertentu sehingga status ekonomi akan

mempengaruhi pengetahuan seseorang. Seseorang yang

mempunyai sosial budaya yang baik maka pengetahuannya

akan baik tapi jika sosial budayanya kurang baik maka

pengetahuannya akan kurang baik. Status ekonomi seseorang

mempengaruhi tingkat pengetahuan karena seseorang yang

memiliki status ekonomi dibawah rata-rata maka seseorang

tersebut akan sulit untuk memenuhi fasilitas yang diperlukan

untuk meningkatkan pengetahuan.

4) Lingkungan

Lingkungan mempengaruhi proses masuknya pengetahuan

kedalam individu karena adanya interaksi timbal balik ataupun

tidak yang akan direspons sebagai pengetahuan oleh individu.

Lingkungan yang baik akan pengetahuan yang didapatkan akan

baik tapi jika lingkungan kurang baik maka pengetahuan yang

didapat juga akan kurang baik.

5) Pengalaman

Pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman orang lain

maupun diri sendiri sehingga pengalaman yang sudah diperoleh
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dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Pengalaman

seseorang tentang suatu permasalahan akan membuat orang

tersebut mengetahui bagaimana cara menyelesaikan

permasalahan dari pengalaman sebelumnya yang telah dialami

sehingga pengalaman yang didapat bisa dijadikan sebagai

pengetahuan apabila medapatkan masalah yang sama.

6) Usia

Semakin bertambahnya usia maka akan semakin berkembang

pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan

yang diperoleh juga akan semakin membaik dan bertambah.

e. Pengukuran Pengetahuan

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara

atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur

dari subjek penelitian atau responden. Cara penentuan

untukmengukur pengetahuan adalah dengan cara perhitungan

interval.

Skala Interval merupakan skala pengukuran yang banyak

digunakan untuk mengukur fenomena/gejala sosial, dimana pihak

responden diminta melakukan rangking terhadap preferensi tertentu

sekaligus memberikan nilai (rate) terhadap preferensi tersebut. Jenis

skala yang dapat digunakan untuk penelitian ini yaitu Skala

Guttmann. Dalam pengukuran, akan mendapatkan data interval. Hal

ini tergantung pada bidang yang akan diukur (Eko Budiarto, 2002).

Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapatkan jawaban

yang tegas, diantaranya : ‘ya’ dan ‘tidak’; ‘benar-salah’, dan lain-lain.

Data yang diperoleh pada Skala Guttman hanya ada dua interval
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yaitu ‘setuju’ atau ‘tidak setuju’. Penelitian menggunakan Skala

Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas

terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan.

Skala ini dapat pula dibentuk dalam bentuk checklist atau

kuesioner. Skor 1 untuk skor tertinggi dan skor 0 untuk

terendah.

2. Imunisasi Pentabio

Imunisasi Pentabio adalah suatu vaksin 3-in-1 (tiga vaksin dalam

satu sediaan) yang dapat melindungi tubuh terhadap difteri, pertusis,

dan tetanus. Difteri adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang

tenggorokan dan dapat menyebabkan komplikasi yang serius atau

fatal. Pertusis (batuk rejan) adalah infeksi bakteri pada saluran

pernapasan yang ditandai dengan batuk hebat yang menetap serta

bunyi pernapasan yang melengking. Pertusis berlangsung selama

beberapa minggu dan dapat menyebabkan serangan batuk hebat

sehingga anak tidak dapat bernapas, makan, atau minum. Pertusis

juga dapat menimbulkan komplikasi serius, seperti pneumonia,

kejang, kerusakan otak. Tetanus adalah infeksi bakteri yang bisa

menyebabkan kekakuan pada rahang serta kejang (Wulandari, D

&Meira, E. 2016 ).

Tabel 2 1 imunisasi dasar sebelum pemberian imunisasi pentabio.

Usia Jenis

0 Bulan
Hepatitis B-0

1 Bulan
BCG,Polio 1

2 Bulan
DPT-HB-Hib 1
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3 Bulan
DPT-HB-Hib 2

4 Bulan
DPT-HB-Hib 4

Sumber: (Kemenkes) dalam Ranuh, et al. 2011

3. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

a. Pengertian

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Adverse Events Following

immunization adalah kejadian medis yang terjadi setelah pemberian

imunisasi dapat berupa reaksi vaksin, reaksi suntikan, kesalahan

prosedur, ataupun koinsidens sampai ditentukan adanya hubungan

kausal (Depkes RI,2014).

Komnas PP KIPI menetukan bahwa kejadian ikutan pasca

imunisasi (KIPI) atau Adverse Events Following (AEFI) adalah

kejadia medik yang berhubungan dengan imunisasi baik berupa

efek vaksin ataupun efek samping, toksisitas, reaksi sensitivitas,

efek farmakologis atau kesalahan program, koinsidens, reaksi

suntikan atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan

(IDAI,2011).

Persepsi awam dan juga kalangan petugas kesehatan,

menganggap semua kelainan dan kejadian yang dihubungkan yang

dihubungkan dengan imunisasi sebagai reaksi alergi terhadap

vaksin. Akan tetapi telah dilaporkan KIPI oleh vaccine safety

comitte, institute of medicine (IOM) USA menyatakan bahwa

sebagian besar KIPI terjadi secara kebetulan saja (koinsidensi).
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Kejadian yang memang akibat imunisasi tersering adalah akibat

kesalahan prosedur dan teknik penatalaksanaan atau programmatic

errors (IDAI,2011).

Pada umumnya reaksi terhadap obat dan vaksin dapat

merupakan reaksi simpang (adverse events), atau kejadian yang

bukan terjadi akibat efek langsung vaksin. Reaksi simpang vaksin

antara lain dapat berupa efek farmakologi, efek samping (side-

effects), interaksi obat, intoleransi, reaksi idoisinkrasi, dan reaksi

alergi yang umumnya secara klinis sulit dibedakan. Efek

farmakologi. Efek samping, serta reaksi idoisinkrasi umumnya terjadi

karena potensi vaksin sendiri, sedangkan reaksi alergi merupakan

kepekaan seseorang terhadap unsur vaksin dengan latar belakang

genetik. Reaksi alergi dapat terjadi terhadap protein telor (vaksin

campak, gendong, influenza, dan demam juning), antibiotik bahan

preservative (neomisin, merkuri), atau unsur lain yang terkandung

dalam vaksin (Ranuh dkk, 2011).

a. Penyebab

Kelompok kerja (Pokja) KIPI Depkes RI tahun 2011 membagi

penyebab KIPI menjadi 5 kelompok faktor etiologi yaitu:

1) Kesalahan program/teknik pelaksanaan (programmic errors)

sebagai kasus KIPI berhubungan dengan masalah program

dan teknik pelaksanaan imunisasi Yang meliputi kesalahan

program penyimpanan, pengelolaan, dan tata laksana

pemberian vaksin. Kesalahan tersebut dapat terjadi pada

berbagai tingkatan prosedur imunisasi misalnya:

a) Dosis antigen (terlalu banyak)

b) Lokasi dan cara penyuntikan
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c) Sterilisasi sempit dan jarum suntik

d) Jarum bekas pakai

e) Tindakan aseptik dan antiseptik

f) Kontaminasi vaksin dan peralatan suntik

g) Penyimpanan vaksin

h) Pemakaian sisa vaksin

i) Jenis dan jumlah pelarut vaksin

j) Tidak memperhatikan petunjuk prosedur

2) Reaksi suntikan

Semua gejala klinis yang terjadi akibat trauma tusuk jarum

suntik baik langsung maupun tidak langsung misalnya rasa

sakit, bengkak dan kemerahan pada tempat suntikan,

sedamgkan reaksi suntikan tidak langsung misalnya rasa

takut, pusing, mual, sampai sinkope.

3) Induksi vaksin (reaksi vaksin)

Gejala KIPI yang disebabkan induksi vaksin umumnya

sudah dapat diprediksi terlebih dahulu karena merupakan

reaksi simpang vaksin dan secara klinis biasanya ringan.

Walaupun demikian dapat saja terjadi gejala klinis hebat

seperti anafilaksis sistemik dengan resiko kematian. Reaksi

simpang ini sudah teridentifikasi dengan baik dan tercantum

dalam petunjuk pemakaian tertulis oleh produsen sebagai

indikasi kontra, indikasi khusus, perhatian khusus, atau

berbagai tindakan dan perhatain spesifik lainnya termasuk

kemungkinan indikasi obat atau vaksian lain. Petunjuk ini
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harus diperhatikan dan ditanggapi dengan baik oleh

pelaksana imunisasi.

4) Faktor kebetulan (Koinsiden)

Seperti telah disebutkan diatas maka kejadian yang timbul

ini terjadi secara kebetulan saja setelah diimunisasi.

Indikator faktor kebetulan ini ditandai dengan ditemukannya

kejadian yang sama disaat bersamaan pada kelompok

populasi setempat dengan karakteristik serupa tetapi tidak

mendapatkan imunisasi.

5) Penyebab tidak diketahui

Bila kejadian atau masalah yang dilaporkan belum dapat

dikelompokan kedalam salah satu penyebab maka untuk

sementara dimasukan kedalam kelompok ini sambil

menunggu informasi lebih lanjut. Biasanya dengan

kelengkapan informasi tersebut akan dapat ditentukan

kelompok penyebab KIPI.

b. Angka kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI)

Kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang paling serius terjadi

pada anak adalah reaksi anafilaksis. Angka kejadian reaksi

anfilaktoid diperkirakan 2 dalam 100.000 dosis DPT, tetapi yang

benar-benar reaksi anafilaksis hanya 1-3 kasus diantara 1 juta

dosis. Anak yang lebih besar dan orang dewasa lebih banyak

mengalami sinkope. Segera atau lambat. Episode

hipotonik/hiporesponsif juga tidak jarang terjadi, secara umum

dapat terjadi 4-24 jam setelah imumisasi (Mami dan

Rahardjo,2012).
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c. Gejala klinis kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI)

Gejala klinis kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) dapat timbul

secara cepat maupun lambat dan dapat dibagi menjadi gejala

local, sistemik, reaksi susunan saraf pusat, serta reaksi lainnya.

Pada umumnya makin cepat Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi

(KIPI) terjadi makin cepat gejalanya (Proverawati dan Andhini,

2010).

Tabel 2. 1 Gejala Klinis dan Penanganan KIPI
No      KIPI Gejala  Tindakan

1 Vaksin
a. Reaksi

lokal
ringan

1) Nyeri eretema,
bengkak didaerah
bekas suntikan < 1
cm

2) Timbul < 48 jam
setelah imunisasi

3)

1) Kompres hangat
2) Jika nyeri dapat

mengganggu
berikan paracetamol
10mg/kgBB/kali

b. Reaksi
lokal Berat

1) Eretema/indurasi > 8
jam

2) Nyeri bengkak dan
menifestasi sistemik

3)

1) Kompres hangat
2) Parasetamol

c. Reaksi
Arthus

1) Nyeri , bengkak
indurasi dan edema

2) Terjadi akibat
reimunisasi pada
pasien dengan kadar
antibodi yang masih
tinggi

3) Timbul beberapa jam
dengan puncaknya
12-36 jam setelah
imunisasi.

4)

1) Kompres hangat
2) Parasetamol
3) Dirujuk dan dirawat

di RS

d. Reaksi
umum
(sistemik)

1) Demam, lesu, nyeri
otot, nyeri kepala, dan
menggigil

2)

1) Berikan minum
hangat dan selimut

2) parasetamol

e. Kolaps/ 1) episode hipotonik 1) Rangsang dengan
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keadaan
seperti
syok

hiporesponsif
2) anak tetap sadar

tetapi tidak beraksi
terhadap rangsangan.

3) Pada pemeriksaan
frekuensi, amplitude
nadi serta tekanan
darah tetap dalam
batas normal

4)

wewangian atau bau
yang meraksang

2) Bila belum dapat
diatasi dalam wakti
30 menit segera
rujuk ke Puskesmas
terdekat

f. Neuritis
brakialis
neoropati
pleksus
brakialis

1) Nyeri dalam terus-
menerus pada daerah
bahu dan lengan atas

2) Terjadi 7 jam sd 3
minggu setelah
imunisasi

1) Parasetamol
2) Bila gejala menetap

rujuk ke RS untuk
fisioterapi.

g. Syok
anafilaktik

1) Terjadi mendadak
2) Gejala klasik :

kemerahan merata,
edem

3) Urtikaria, sebam pada
kelopak mata, sesak,
nafas berbunyi

1) Suntik adrenalin
1 : 1. 000, dosis 0,1-
0,3 ml, sk/im

2) Jika pasien baik dan
stabil dilanjutkan
dengan suntikan
deksametasol ( 1
ampul) secara
intravena/
intramuskuler

4) Jantung berdebar
kencang

5) Tekanan darah
menurun

6) Anak pingsan/ tidak
sadar

7) Dapat pula terjadi
langsung berupa
tekanan darah
menurun dan pingsan
tanpa diketahui oleh
gejala lain

3) Segera pasang infus
NaCL 0,9% 12
tetes/menit

4) Rujukan ke RS
terdekat

2 Tata
Laksana
program
a. Abses
dingin

1) Bengkak dan keras,
nyeri bekas daerah
suntikan. Terjadi
karena vaksin disuntik
masih dingin

1) Kompres hangat
2) parasetamol

b. Pembengka
kan

1) Bengkak disekitar
suntikan

2) Terjadi karena

1) Kompres hangat
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penyuntikan kurang
dalam

3)
c. Sepsis 1) Bengkak disekitar

bekas suntikan
2) Demam
3) Terjadi karena jarum

suntik tidak steril
4) Gejala timbul 1

minggu atau lebih
5)

1) Kompres hangat
2) Parasetamol
3) Rujuk ke RS

terdekat

d. Tetanus 1) Kejang, disertai
dengan demam, anak
tetap sadar

2)

1) Rujuk
2) ke RS terdekat

e. Kelumpuha
n/
kelemahan
otot

1) Lengan
sebelah(digerakkan
daerah yang disuntik)
tidak dapat.

2) Terjadi karena daerah

1) Rujuk
2) ke RS terdekat

untuk Fisioterapi

M

e

n

g

i

n

g

a

t

t

i

d

a

k

Penyuntikan salah.
(bukan pertengahan
muskulus deltoid)

3 Faktor
Penerima/pejamu

a. Alergi

b. Faktor
psikologis

1) Pembengkakan bibir
dan tenggorokan,
sesak nafas,
eritema, papula,
terasa gatal

2) Tekanan darah
menurun

1) Ketakutan

2) Berteriak

3) Pingsan

1) Suntikan
dexametaso
n 1 ampul
im/iv jika
berlanjut
pasang
infus NaCL
0,9%

1). Tenangkan
penderita

2) Beri minum
dan air
hangat

3) Beri
wewangian/
alkohol
setelah
sadar beri
minum teh
manis
hangat
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ada satupun jenis vaksin yang aman tanpa efek samping, maka

apabila seorang anak telah mendapatkan imunisasi perlu

diobservasi beberapa saat, sehingga dipastikan tidak terjadi

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) (reaksi cepat).

Berapa lama observasi sebenarnya sulit ditentukan, tetapi

pada umumnya setelah pemberian setiap jenis imunisasi harus

dilakukan observasi selama 15 menit untuk menghindari keracunan

maka gejala klinis yang dianggap sebagai Kejadian Ikutan Pasca

Imunisasi (KIPI) dibatasi jangka waktu tertentu timbulnya gejala

klinis (Proverawati dan Andhini, 2010).

d. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Pentabio

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pentabio menurut

DinKes (2014), antara lain:

1) Demam dalam 24-48 jam.

2) Sakit, kemerahan, bengkak pada daerah injeksi.

3) Rewel

4) Mengantuk

5) Anoreksia

6) Urtikaria

7) Malaise

8) Kehilangan kesadaran

9) Reaksi alergi sistemik

e. Penanganan awal kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI)

pentabio

Menurut IDAI, 2011 penanganan KIPI akibat imunisasi pentabio

antara lain:
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1) Orang tua atau pengasuh dianjurkan untuk memberikan

minum lebih banyak ASI atau air buah

2) Jika demam pakailah pakaian yang tipis

3) Tempat suntukan yang nyeri dapat dikompres dengan air

dingin

4) Jika demam berikan paracetamol 5 mg/kgbb setiap 3;4 jam

bila diperlukan maksimal 6 kali dalam 24 jam

5) Boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat.

6) Jika reaksi memberat/menetap maka bawalah anak

kepetugas kesehatan

Apabila ada keluhan sesaat setelah imunisasi berikan

penanganan dini diantara lain (IDAI, 2011):

1) Biarkan bayi beristirahat yang cukup

2) Berikan paracetamol untuk mengobati demam dan rasa

sakit. Baca petuntuk pemakaian untuk mengetahui dosis

yang diberikan

3) Biarkan bayi minum yang cukup

Segera hubungi dokter jika:

1) Bayi menangis lebih dari 3 jam

2) Bayi merasa sangat kesakitan di area penyuntikan

3) Bayi menderita demam lebih dari 48 jam

4) Bayi tampak sakit

5) Kemerahan pada area suntikan meluas lebih dari 2 inci dan

semakin meluas setelah 24 jam

6) Bayi mengigau ketika demam

7) Bayi sering mengantuk dan tidak mau bangun untuk makan
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B. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka Konsep penelitian adalah kerangka hubungan antara konsep-

konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang dilakukan

(Notoatmojo, 2010).

Gambar 2. 1 Kerangka Konsep

Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi (KIPI) Pentabio

Pengetahuan ibu
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Sasaran Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian di wilayah Puskesmas Pelambuan

Banjarmasin.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 31 Juli

2018

3. Sasaran penelitian

Sasaran penelitian ini adalah ibu yang membawa bayinya untuk

imunisasi pentabio 1di wilayah Puskesmas Pelambuan Banjarmasin.

B. Metode penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriftif kuantitatif yaitu suatu

penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran

atau diskripsi suatu keadaan secara objektif (Notoatmojo, 2010). Kuantitatif

(data numerik) adalah data penelitian yang berupa bilangan atau angka-

angka (Sunyoto, 2011).

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan  subjek penelitian atau objek yang diteliti

(Notoatmojo, 2010). Populasi yang akan diteliti ini adalah semua ibu

yang membawa bayinya untuk imunisasi pentabio 1, 2 dan 3 di wilayah

Puskesmas Pelambuan Banjarmasin yang mana terdapat pusyandu



22

Balita dan BPM. Pada 3 bulan terakhir januari hingga maret 2018

didapatkan ibu yang membawa bayinya sebanyak 217 orang untuk

imunisasi pentabio.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011). Menurut Arikunto, 2010

yangdimaksud sampel atau contoh adalah sebagian atau wakil

populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian adalah sebagian dari

ibu yang membawa anaknya untuk melakukan imunisasi pentabio

yang pertama kali di Puskesmas Pelambuan dari perhitungan besar

sampel menggunakan sampel minimal yang berjumlah 30 orang.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan teknik Purposive Sampling. Pengambilan sampel

secara purposive samplingIni dilakukan dengan mengambil kasus atau

responden yang mememenuhi syarat untuk bisa diambil (Notoatmodjo,

2010). Dalam penlitian ini mengambil sampel sebanyak 30 orang ibu

yang membawa bayinya untuk pertama kali imunisasi pentabio yang

pertamadi wilayah Puskesmas Pelambuan Banjarmasin. (Alimul

Hidayat, 2009).

D. Variabel Penelitian dan definisi operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang terbentuk apa-

apa yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya

(Sugiono, 2010).
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Peneliti ini menggunakan variabel tunggal yaitu Pengetahuan ibu

tentang penanganan awal Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

pentabio di wilayah Puskesms Pelambuan Banjarmasin.

2. Definisi operasional

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara

operasional berdasarkan karakteristik yang diamati ketika melakukan

pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena

dengan menggunakan parameter yang jelas (Alimul Hidayat, 2009).

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel
Peneliti

Definisi
Operasional

Cara dan
Alat Ukur

Hasil
Ukur

Skala
Ukur

Pengetahan
Ibu tentang
Penangan-
an awal
Kejadian
Ikutan
Pasca
Imunisasi
(KIPI)
pentabio

Kemampuan/
pengetahun
Ibu dalam
menjawab
kuesioner
tentang
penanganan
awal
Kejadian
Ikutan Pasca
Imuniasi
(KIPI)
pentabio

Kuesioner Ketagori
Penilaian
Menurut
Skala
Guttman
Dengan
Kategori :
Interval,

Jika skor:
0-4= kurang
5-9 = cukup

10-14 =baik
(Eko Budiarto,
2002)

Ordinal

E. Jenis dan Sumber data

Jenis  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

sumbernya atau objek penelitian oleh peneliti perorangan atau

organisasi.

Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari pengisian kuesioner

pengetahuan tentang penanganan awal Kejadian Ikutan Pasca

Imunisasi (KIPI) pentabio oleh responden.
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2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari

objek peneliti. Data sekunder dari peneliti ini diperoleh melalui

dokumentasi dari petugas imunisasi di wilayah Puskesmas Pelambuan

Banjarmasin.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan data yang akan dilakukan dalam

penelitian (Alimul Hidayat,2009). Cara pengumpulan data akan dilakukan

dengan cara memberikan lembar persetujuan (Informed consent) dan

membagikan kuesioner pada ibu yang membawa bayinya datang ke

wilayah Puskesmas Pelambuan Banjarmasin untuk imunisasi pentabio

yang pertama, kemudian menjelaskan tentang cara pengisian. Responden

diminta untuk mengisi kuesioner sampai selesai dan kuesioner diambil

pada saat itu juga oleh peneliti.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti

dalam mengumpulkan data (Notoatmojo, 2010). Kuesioner adalah sejumlah

pernyataan tertulis yang digunkan untuk memperoleh informasi dari

responden dalam arti laporan tentang hal-hal yang ia ketahui dan sudah

disediakan jawabannya (Arikunto, 2010). Alat yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah kuesioner tertutup yang sudah disediakan jawabannya.

Sehingga responden tinggal memilih.

H. Analisa Data
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Data yang disajikan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan

tujuan yang diinginkan. Analisis data ini meliputi langkah-langkah sebagai

berikut:

1. Penyusunan Data

Menurut Arikunto (2010), setelah data terkumpul, maka

langkahyangakan dilakukan berikutnya adalah pengolahan data,

Proses penyusunan data ada 4 yaitu:

a) Editing

Kegiatan ini dilakukan dengan cara memeriksa data hasil jawaban

dari kuesioner yang telah diberikan kepada responden dan

kemudian dilakukan koreksi apakah telah terjawab dengan lengkap.

Editing dilakukan dilapangan sehingga bila terjadi kekurangan atau

tidak sesuai dapat segers dilengkapi.

b) Coding

Kegiatan ini memberi kode angka pada kuesioner terhadap tahap-

tahap dari jawaban responden agar lebih mudah dalam pengolahan

data selanjutnya.

c) Data Entry (Memasukkan Data)

Mengisi kolom-kolom atau kotak-kotak lembar kode atau kartu kode

sesuai dengan jawaban masing-masing pertanyaan.

d) Tabulating

Kagiatan ini dilakukan dengan cara menghitung data dari jawaban

kuesioner responden yang sudah diberi kode, kemudian

dimasukkan ke dalam tabel.

2. Klasifikasi Data
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Klasifikasi data yaitu usaha menggolongkan, mengelompokkan dan

memilih data berdasarkan klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan

ditentukan oleh peneliti.

3. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian menggunakan deskriftif karena

bertujuan untuk mendeskrifsikangambaran atau kejadian berdasarkan

data yang telah terkumpul.Dari hasil pengisian kuesioner oleh

responden kemudian dimasukan ke dalam master tabel untuk

menghitung jumlah responden yang berpengetahuan baik, cukup dan

kurang. Data tersebut diolah secara persentase sederhana dengan

dilakukan perhitungan skoring yang kemudian di tentukan sesuai

kategori.

4. Interprestasi Hasil Pengolahan Data

Pada penelitian ini metode penelitian yang dipilih adalah deskriftif

kuantitatif, dimana penelitian ini hanya untuk membuat gambaran

atau diskripsi suatu keadaan secara objektif yang berupa bilangan

atau angka-angka dan tidak membuat suatu hubungan ataupun

perbandingan dengan yang lain. Dari hasil  pengisian kuesioner oleh

responden  banyak yang berpengetahuan baik.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. keadaan Geografi

Puskesmas Pelambuan merupakan salah satu puskesmasdi wilayah

Kecamatan Banjarmasin Selatan yang memiliki wilayah kerja meliputi dua

kelurahan. Luas wilayah kerja Puskesmas Pelambuan adalah 266 Ha

yang meliputi dua kelurahan, yaitu:

a. Kelurahan Pelambuan : 212 Ha

b. Kelurahan Belitung Selatan : 54 Ha

Batas dari kelurahan Pelambuan memiliki luas lebih dari dua kalinya

kelurahan Belitung Selatan, Adapun batas wilayah kerja puskesmas

Pelambuan adalah:

1. Kelurahan Pelambuan

Sebelah Utara : Kelurahan Kuin cerucuk

Sebelah Selatan : Kelurahan Telaga Biru

Sebelah Barat : Sungai Barito ( kabupaten Barito Kuala )

Sebelah Timur : Kelurahan Teluk Dalam

2. Kelurahan Belitung Selatan

Sebelah Utara : Kelurahan Belitung Utara

Sebelah Selatan : Kelurahan Teluk Dalam

Sebelah Barat : Kelurahan Kuin cerucuk

Sebelah Timur : Kelurahan Antasi Besar

Kondisi geografis wilayah Puskesmas Pelambuan adalah terletak

pada dataran rendah dengan curah hujan yang banyak dengan suhu

undara rata-rata. Sarana transportasi sebagian besar
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sudah menggunakan jalan darat.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk wilayah kerja Puskesmas Pelambuan menurut data

terakhir (2017) adalah 45.412 jiwa, yang terdiri dari kelurahan Pelambuan

: 29.719 jiwa dan kelurahan Belitung Selatan : 15.693 jiwa.

Kepadatan penduduk disuatu akan memberikan gambaran awal

kemungkinan penyakit yang berkembang. Pada kepadatan yang lebih

tinggi maka risiko penularan penyakit akan lebih mudah terjadi.

Tabel 4.1 : Luas Wilayah , Banyaknya Penduduk dan Kepadatan
Penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Pelambuan tahun
2017

Kelurahan Luas Banyaknya  Penduduk Kepadatan

Pelambuan     3,3 km2 21.882            6.631 km2

Belitung Selatan  1,15 km2 8.889                        7.729 km2

Sumber : TU Puskesmas Pelambuan

Penduduk tahun 2017 yang merupakan sasaran kegiatan

Puskesmas Pelambuan adalah Wilayah Kelurahan Pelambuan dan

Belitung Selatan, menurut data tahun 2017, jumlah penduduk di dua

kelurahan tersebut adalah 45.412 jiwa.

3. Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia

a. Fasilitas Umum

Puskesmas Pelambuan memiliki sarana dan prasarana :

1) Puskesmas induk : 1 buah

2) Puskesmas Pembantu : 1 buah

3) Kelurahan poskesdes : 2 buah

4) Jumlah posyandu : 15 posyandu

Bangunan gedung Puskesmas Pelambuan terdiri dari : Ruang Kepala

Puskesmas, ruang loket, ruang tunggu pasien, ruang BP dewasa,
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ruang BP anak/MTBS, ruang BP gigi, ruang gizi dan imunisasi, ruang

apotek, ruang tata usaha, ruang KIA, ruang Laboratorium, ruang

surveilans, uang Kesling, ruang  gedung farmasi, Wc karyawan dan

Wc pasien. Sumber : TU Pukesmas Pelambuan

4. Kesehatan

Tabel 4.2 : Fasilitas Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Pelambuan
No     Fasilitas Kesehatan                                               Jumlah

1. Rumah Sakit 2 buah
2. Puskesmas 1 buah
3. Puskesmas Pembantu 1 buah
4. Apotik 1 buah
5. Posyandu 15 buah
6. Posyandu Lansia 2 buah
7. Kelurahan Poskesdes 2 buah
8. Pusling 1 buah

Total 25 buah
Sumber : TU Puskesmas Pelambuan

5. Sumber Daya Manusia

Tabel 4.3 : Distribusi Sumber daya
No     Jenis Kualifikasi  Jumlah Pendidikan   Penempatan

1. Dokter Umum 1          Dokter Umum  Kepala puskesmas
2. Dokter gigi                   3          Dokter gigi        Pelayan
3. Bidan                           7          D1 (2), D3 (2 ),  KIA

D4 (1)
4. Sanitarian                    1          SKM                  Bp. Umum
5. Perawat                       6 D3, S.kep.Ns,    Pelayan

SPK
6. Perawat gigi                4             D3                   Pelayan
7. Analis laboratorium     1             D3                   Pelayan
8. Asisten Apoteker         2             D3                   Apotek
9. Gizi 2             D3                   Ruang Gizi
10. Kepala TU 1             S1                   Tata Usaha
11. TU/Petugas Loket 3             D3                   Tata Usaha
12. Vertifikator keuangan1             D3 Administrasi

Total   30
Sumber : TU Puskesmas Pelambuan

B. Hasil Penelitian dan Analisis Data

Hasil penelitian ini di buat dalam 5 karakteristik yaitu umur, pendidikan,

pekerjaan, jumlah anak dan usia anak yang akandiimunisasi pentabio yang
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pertama. Selain itu dibuat berdasarkan metode deskriptif yaitu mengetahui

tentang gambaran pengetahuan ibu tentang penanganan awal kejadian

ikutan pasca imunisasi (KIPI) pentabio di wilayah puskesmas pelambuan

Banjarmasin dengan 30 Sampel ibu yang membawa bayinya untuk

imunisasi pentabio yang pertama.

1. Gambaran Umum
a. Karakteristik Responden
Tabel 4.4Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur,
Pendidikan, Pekekerjaan, Jumlah Anak di Wilayah
Puskesmas Pelambuan Banjarmasin.

No Jumlah (orang) %
1.Umur

a. <20 tahun
b. 20 – 35 tahun
c. >35 tahun

7
21

2

23,3
70

6,67

Jumlah 30 100
2.Pendidikan

b.SD,
c.SMP
d.SMA/sederajat
e.Perguruan Tinggi,

Universitas, Akademik
atau sederajat

3
6
18
3

10
20
60
10

Jumlah 30 100
3. Pekerjaan

a. Bekerja
b. Tidak Bekerja

7
23

23,4
76,6

Jumlah 30 100
4. Jumlah Anak

a. 1
b. > 2

16
14

53,3
46,7

Jumlah 30 100

Berdasarkan tabel diatas di peroleh data bahwa mayoritas

responden berumur 20-35 tahun sebanyak 21 orang (70%) dan

minoritas berumur > 35 tahun yaitu sebanyak 2 orang (6,67%).

Mayoritas responden dengan tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak

18 orang (60%) dan minoritas tingkat pendidikan SD dan Perguruan
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Tinggi sebanyak masing-masing 3 orang (10%). Mayoritas responden

tidak bekerja yaitu sebanyak 23 orang (76,6%) dan minoritas responden

bekerja yaitu sebanyak 7 orang ( 23,4 %). Mayoritas responden dengan

jumlah anak 1 sebanyak 16 orang (53,3%) dan minoritas responden

berdasarkan jumlah anak > 2 sebanyak 14 orang ( 46,7%).

2. Distribusi Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Penangan Awal

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Pentabio di Wilayah

Puskesmas Pelambuan Banjarmasin.

Berdasarkan pengetahuan dan data yang diperoleh dari hasilpenelitian

yang telah dilakukan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Distribusi Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Penangan
Awal Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Pentabio di
Wilayah  Puskesmas Pelambuan Banjarmasin.

No Pengetahuan Jumlah Presentase
1 Baik 20 66,7 %
2 Cukup 8 26,6 %
3 Kurang 2 6,7 %
Total 30 100

Berdasarkan  Tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas

responden dengan tingkat pengetahuan baik sebanyak 20 orang ( 66,7

%), responden yang memiliki pengetahuan cukup 8 orang ( 26,6 %), dan

responden yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 2 orang ( 6,7%).

pengetahuan kurang sebanyak 2 orang ( 6,66 %).

3. Tabulasi silang Pengetahuan Responden tentang Penanganan Awal

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Pentabio di Wilayah Puskesmas

Pelambuan Banjarmasin.
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Hasil penelitian ini bersumber dari identitas jawaban responden

sebanyak 30 orang tentang kejadian Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi

(KIPI) pentabio.

Tabel 4.7 Tabulasi silang Pengetahuan Responden tentang
Penanganan

Awal Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Pentabio
Berdasarkan Umur di Wilayah Puskesmas Pelambuan.

No Umur Pengetahuan Jumlah Presentase
Baik      Cukup      Kurang

n      f       n      f         n      f
1 < 20 1     5%    4    50% 2 100% 7 23,3 %
2 20-35 18   90%  3   37,5%   0     0% 21 70 %
3 >35 1     5%    1    12,5%  0     0% 2 6,67%

jumlah 20 8              2 30 100

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa dari 30 responden

mayoritas terdapat pada responden dengan pengetahuan baik

sebanyak 20 orang (66,7%) dengan kategori umur 20-35 tahun

sebanyak 18 orang (60%) dan minoritas responden berpengetahuan

kurang sebanyak 2 orang (6,67%).

Tabel 4.8 Tabulasi silang Pengetahuan Responden tentang
Penanganan

Awal Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Pentabio
Berdasarkan Pendidikan ibu di Wilayah Puskesmas

Pelambuan.
No Pendidikan Pengetahuan Jumlah Presentase

Baik      Cukup      Kurang
nfn f   nf

1 SD 0    0%    1  13%2 100% 3 10 %
2 SMP 3    14%   3  38%   0   0% 6 20 %
3 SMA 14  67%   4  50%   0   0% 18 60%
4 Perguruan

Tinggi
3    14%   0   0%    0   0% 3 10%

Jumlah 21               8 2 30 100

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa dari 30 responden

mayoritas terdapat pada responden dengan pengetahuan baik
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sebanyak 21 orang (70%) dengan kategori tingkat pendidikan SMA

sebanyak 14 orang (46,6%%) dan perguruan tinggi sebanyak 3 orang

(10%). Minoritas  responden berpengetahuan kurang sebanyak 2 orang

(6,67%).

Tabel 4.9Tabulasi silang Pengetahuan Responden tentang
Penanganan

Awal Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Pentabio
Berdasarkan Pekerjaan ibu di Wilayah Puskesmas

Pelambuan.
No Pendidikan Pengetahuan Jumlah Presentase

Baik      Cukup      Kurang
nfnfnf

1 Bekerja 7 35% 0 0% 0    0% 7 23,3%
2 Tidak

bekerja
13   65%  8  100% 2 100% 23 76,7%

Jumlah 20 8             2 30 100

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa dari 30 responden

mayoritas terdapat pada responden dengan pengetahuan baik

sebanyak 20 orang (66,7%) dengan kategori yang tidak bekerja

sebanyak 13 orang (43,3%) dan minoritas responden berpengetahuan

kurang sebanyak 2 orang (6,67%).

Tabel 4.9Tabulasi silang Pengetahuan Responden tentang
Penanganan

Awal Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Pentabio
Berdasarkan jumlah Anak di Wilayah Puskesmas

Pelambuan.
No Jumlah

Anak
Pengetahuan Jumlah Presentase

Baik      Cukup      Kurang
n  fnf    nf

1 1 9 45%5 62% 2100% 16 53,3 %
2 >2 11 55%  3 38%     2  100% 14 46,7 %

Jumlah 20          8           2 30 100

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa dari 30 responden

mayoritas terdapat pada responden dengan pengetahuan baik
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sebanyak 20 orang (66,7%) dengan kategori jumlah anak > 2 sebanyak

11 orang (36,6%) dan minoritas responden berpengetahuan kurang

sebanyak 2 orang (6,67%).

C. Pembahasan

Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Penanganan Awal Kejadian

Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Pentabio di Wilayah Puskesmas Pelambuan

Banjarmasin

1. Tingkat Pengetahuan Ibu Berdasarkan Umur

Berdasarkan hasil penelitian dengan 30 responden ibu bahwa

mayoritas berpengetahuan baik sebanyak 20 orang (66,7%) dengan

kategori umur terbanyak 20-35 tahun sebanyak 18 orang (60%).

Minoritas responden berpengetahuan kurang sebanyak 2 orang (6,67%)

dengan kategori umur > 20 tahun.

Umur adalah usia individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai

saat berulang tahun. Semakin cukup umur tingkat kematangan dan

kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja.

Umur merupakan periode terhadap pola pola kehidupan baru dan

harapan harapan baru. Semakin bertambahnya umur seseorang maka

semakin banyak pula ilmu pengetahuan yang dimiliki (Prawirohardjo,

2012).

Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang

akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari kepercayaan

masyarakat seseorang lebih dewasa akan lebih dipercaya dari yang

belum cukup tinggi kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari

pengalaman dan kematangan jiwa (Prawirohardjo, 2012).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa

ibu dengan usia 20-35 tahun merupakan usia reproduksi dimana secara
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psikis dianggap lebih siap dan matang, pada penelitian ini mayorita ibu

usia 20-35 tahun memiliki tingkat pengetahuan baik terhadap penangan

awal kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) pentabio, tinggi nya

pengetahuan ibu di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti informasi

dari tenaga kesehatan, jarak ke pelayanan kesehatan yang mudah

diakses, media masa dan sebagainya.

Hal ini sejalan dengan penelitian Atih Utari Rizky (2010) bahwa umur

berpengaruh terhadap gambaran  pengetahuan ibu tentang KIPI. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa 84.6 % responden berpengetahuan

tinggi dan 15.4 % lainnya berpengetahuan rendah mengenai KIPI DPT.

Di sisi lain, 56.4 % responden memiliki sikap tidak memihak terhadap

informasi mengenai KIPI dan 43.6 % lainnya memiliki sikap memihak.

Berdasarkan asumsi peneliti tidak terjadi kesenjangan pada umur

responden. Responden dengan usia 20-35 tahun lebih baik

pengetahuannya dibandingkan dengan responden usia remaja < 20

tahun.Hal ini disebabkan semakin cukup umur sesorang maka tingkat

kematangan dan kekuatan akan semakin meningkat dan lebih matang

dalam berfikir, bertindak, bekerja serta dalam mengambil keputusan.

2. Tingkat Pengetahuan Ibu Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan ibu bahwa dari 30 responden

mayoritas terdapat pada responden dengan pengetahuan baik

sebanyak 21 orang (70%) dengan kategori tingkat pendidikan SMA

sebanyak 14 orang (46,6%%) dan perguruan tinggi sebanyak 3 orang

(10%). Minoritas  responden berpengetahuan kurang sebanyak 2 orang

(6,67%) dengan kategori pendidikan SD.
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Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan ibu

tentang kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). Menurut Notoadmojo

(2012) pendidikan merupakan proses menumbuh kembangkan seluruh

kemampuan dan perilaku manusia melalui pengajaran, sehingga dalam

pendidikan perlu dipertimbangkan umur (proses perkembangan klien)

dan hubungan dengan proses belajar. Semakin tinggi pendidikan

seseorang maka akan bertambah pengalaman yang mempengaruhi

wawasan pengetahuan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan

semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan bertambah

pengalaman yang mempengaruhi wawasan dan pengetahuan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Paridawati, Rachman,

dan Fajarwati (2012), yang menunjukkan hasil penelitian dengan jumlah

sampel 91 responden didapatkan bahwa responden dengan pendidikan

terakhir SMA sebanyak 63 orang responden (69,2%) dan yang

berpendidikan terakhir dibawah SMP sebanyak 28 orang responden

(30.8%).

Menurut asumsi peneliti tidak terjadi kesenjangan pada

pendidikan responden. Responden dengan tingkat pendidikan SMA dan

perguruan tinggi lebih baik penegtahuannya dibandingkan dengan yang

berpendidikan lebih rendah SMP dan SD karena semakin tinggi

pendidikan seseorang maka akan bertambah pengalaman yang

mempengaruhi wawasan dan pengetahuan.

3. Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan responden dapat terlihat bahwa dari 30

responden mayoritas terdapat pada responden dengan pengetahuan

baik sebanyak 20 orang (66,7%) dengan kategori yang tidak bekerja
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sebanyak 13 orang (43,3%) dan minoritas responden berpengetahuan

kurang sebanyak 2 orang (6,67%) dengan kategori yang tidak bekerja.

Pekerjaan adalah suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah

karya bernilai imbalan dalam bentuk uang bagi seseorang. Pekerjaan

lebih banyak dilihat dari kemungkinan keterpaparan khusus dan

tingkat/derajat keterpaparan tersebut serta besarnya resiko menurut

sifat pekerjaan, lingkungan kerja, dan sifat sosial ekonomi karyawan

pada pekerjaan tertentu (Nasri Noor, 2010).

Hal ini sesuai dengan penelitian dari Pratamadhita (2012) bahwa

ibu yang tidak bekerja untuk kelengkapan status imunisasi lebih lengkap

dibandingkan dengan ibu yang berkerja.

Berdasarkan asumsi peneliti tidak terjadi kesenjangan pada

pekerjaan responden karena responden yang tidak bekerja akan

berpengaruh terhadap pengetahuan tentang penangan awal kejadian

ikutan pasca imunisasi (KIPI) karena semakin sering ibu datang

berkunjung ke puskesmas membawa bayi nya untuk imunisasi maka

semakin sering ibu mendapat pengetahuan tentang penanganan KIPI

pasca imunisasi.

4. Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Jumlah Anak

Berdasarkan Jumlah Anak dapat terlihat bahwa dari 30

responden mayoritas terdapat pada responden dengan pengetahuan

baik sebanyak 20 orang (66,7%) dengan kategori jumlah anak > 2

sebanyak 11 orang (36,6%) dan minoritas responden berpengetahuan

kurang sebanyak 2 orang (6,67%) dengan kategori ibu yang memiliki

jumlah anak 1 dan > 2.

Jumlah anak yang diinginkan dikategorikan berdasarkan jumlah

anak lahir hidup yang mendasari besar keluarga. Keluarga dikatakan
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sebagai keluarga kecil, jika maksimal memiliki dua anak. Dengan

demikian, pengkategorian jumlah anak

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Nova (2013) bahwa ada

hubungan signifikan antara jumlah anak dengan tingkat pengetahuan

ibu tentang imunisasi.

Berdasarkan asumsi peneliti tidak terjadi kesenjangan antara

jumlah anak dengan pengetahuan ibu tentang KIPI, ibu yang memili

anak lebih dari 1 memiliki pengetahuan lebih baik dari ibu yang baru

memiliki anak 1. Ibu yang memiliki anak lebih dari satu sudah memiliki

pengalaman dari imunisasi anak sebelumnya. Sehingga ibu tahu

bagaimana cara penanganan awal kejadian ikutan pasca munisasi akan

tetapi banyak juga ibu yang memiliki anak 1 dengan pengengetahuan

baik disebabkan ibu sering datang ke fasilitas kesehatan banyak

mendapatkan informasi seputar imunisasi dan efek sampingnya, selain

itu informasi juga ibu dapatkan dari keluarga, internetdan sebagainya.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari responden yang berjumlah 30

orang yang ibu memiliki pengetahuan baik sebanyak 20 orang (66,67%),

cukup 8 orang (26,67%) dan kurang 2 orang (6,67%). Dari hasil

penelitian ini gambaran pengetahuan ibu tentang penanganan awal

kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) Pentabio di Wilayah Puskesmas

Pelambuan Banjarmasin sudah baik.

B. Saran

1. Saran Teoritis

Meningkatkan pengetahuan ibu tentang penangan awal kejadian

ikutan pasca imunisasi (KIPI) pentabio.

2. Saran praktis

a. Bagi peneliti

Peneliti dapat memperdalam pengetahuan dan penanganan

mengenai penanganan awal kejadian ikutan pasca imunisasi

(KIPI) pentabio.

b. Bagi institusi pendidikan

Dipergunakan sebagai pengembangaan bahan bacaan dan dapat

menjadi kepustakaan yang berguna untuk mahasiswa yang lain

terutama pada materi imunisasi yang berhubungan dengan

penanganan awal kejadian ikutan pasca imunisasi pentabio.
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c. Bagi tempat penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan

masukan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan informasi bagi

ibu bayi seputar imunisasi pada bayi.


