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Abstrak: Imunisasi adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan
pemberantasan penyakit menular (Ranuh, 2011). Pemberian imunisasi pada balita tidak
hanya memberikan pencegahan terhadap anak tersebut, tetapi akan memberikan dampak
yang jauh lebih luas karena akan mencegah terjadinya penularan yang luas dengan adanya
peningkatan imunitas (daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu) secara umum di
masyarakat. Dimana, jika terjadi wabah penyakit menular, maka hal ini akan meningkatkan
angka kematian bayi dan balita (Peter, 2012). Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei
yang bersifat survei analitik dengan pendekatan Cross-sectional, dimana variabel bebas dan terikat
diteliti pada saat yang besamaan saat penelitian dilakukan (Notoatmodjo, 2012), untuk
mengetahuihubungan perilakukader posyandu dengan status kelengkapan imunisasi bayi di Wilayah
Kerja Puskesmas Samadua Kecamatan Samadua Aceh Selatan. Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh kader posyandu di Wilayah kerja Puskesmas SamaduaKecamatan
SamaduaAceh Selatan sebanyak 230 kader dari 46 posyandu yang ada dalam wilayah kerja
Puskesmas SamaduaKecamatan SamaduaAceh Selatan Kesimpulan. Adanya hubungan yang
signifikan antara faktor Pengetahuan dengan kelengkapan imunisasi pada bayi(Pvalue= 0,016< α =
0,05). Adanya hubungan yang signifikan antara faktor Sikap dengan kelengkapan imunisasi pada bayi
(Pvalue= 0,030 < α = 0,05). Adanya hubungan yang signifikan antara faktor Tindakan dengan
kelengkapan imunisasi pada bayi (Pvalue= 0,008< α = 0,05).

Kata Kunci: Kader, Posyandu, Imunisasi
Abstract:. Immunization is an effort to increase immunity and eradicate infectious diseases
(Ranuh, 2011). The provision of immunizations for children under five not only provides
prevention for these children, but will have a far wider impact because it will prevent
widespread transmission with an increase in immunity (resistance to certain diseases) in
general in the community. Where, if there is an outbreak of an infectious disease, this will
increase the infant and toddler mortality rate (Peter, 2012). This research is an analytical
survey type study with a cross-sectional approach, where independent and bound variables
are examined at the same time when the study was conducted (Notoatmodjo, 2012), to find
out the relationship between posyandu perilakukader and infant immunization status in the
Samadua Kecamatan Health Center Working Area Samadua South Aceh. The population in
this study were 230 posyandu cadres in the SamaduaAceh Selatan District Health Center
working area as many as 230 cadres from 46 posyandu in the Samadua SamaduaAceh
Selatan District Health Center working area Conclusion. There is a significant relationship
between Knowledge factors and completeness of immunization in infants (Pvalue = 0.016 <α
= 0.05). There is a significant relationship between Attitude factors and completeness of
immunization in infants (Pvalue = 0.030 <α = 0.05). There is a significant relationship
between the factors of action with the completeness of immunization in infants (Pvalue =
0.008 <α = 0.05).
Keywords: Cadres, Posyandu, Immunization
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bayi di wilayah kerja Puskesmas
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Penelitian ini dilakukan pada tanggal 25
Februari-11 Maret Tahun 2018. Populasi

(Puskesmas Samadua 2017).

dalam penelitian ini adalah seluruh kader
posyandu di Wilayah kerja Puskesmas

METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian
survei yang bersifat survei analitik dengan
pendekatan

Cross-sectional,

dimana

variabel bebas dan terikat diteliti pada
saat yang besamaan saat penelitian

SamaduaKecamatan

SamaduaAceh

Selatan sebanyak 230 kader dari 46
posyandu yang ada dalam wilayah kerja
Puskesmas

SamaduaKecamatan

SamaduaAceh Selatan.

HASIL
Analisis Univariat
Karakteristik Reponden
Umur Kader
Hasil perhitungan frekuensi dan persentase berdasarkan umur kader dapat dilihat pada
tabel 4.2 berikut dibawah ini:

Tabel 1.
Distribusi Frekuensi Berdasarkan UmurKaderdengan Status
Kelengkapan Imunisasi Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas SamaduaKecamatan
SamaduaAceh Selatan Tahun 2018
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NO

Umur Responden

1

20-25

Tahun

11

15,7

2

26-30

Tahun

25

35,7

3

31-35

Tahun

24

34,3

4

>35

Tahun

10

14,3

70

100

Total

Frekuensi

%

Sumber: data primer 2018

Berdasarkan tabel 4.2 di ketahui bahwa respondentertinggi yang berumur
26-30 tahun adalah sebanyak 25 orang (35,7%), sedangkan responden terendah yang
berumur >35 tahun adalah sebanyak 10 orang (14,3%).

Pendidikan Kader
Hasil perhitungan frekuensi berdasarkan pendidikankader dapat dilihat pada
tabel 2 berikut dibawah ini:
Distribusi Frekuensi Berdasarkan pendidikan Kaderdengan Status
Tabel 2.
Kelengkapan Imunisasi Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas SamaduaKecamatan
SamaduaAceh Selatan Tahun 2018
NO

Pendidikan

Frekuensi

%

1

SLTP

6

8,6

2

SLTA

38

54,3

3

Perguruan Tinggi

26

37,0

Total

70

100

Sumber: data primer 2018

Berdasarkan tabel 2 dapat di ketahui bahwa responden tertinggi yang
berpendidikan SLTA sebanyak 38 orang (54,3%) dan responden terendah yang
berpendidikan SD sebanyak 6 orang (8,6%).

Pengetahuan
Hasil perhitungan frekuensi dan persentase dari variabel pengetahuan dapat
dilihat pada tabel 4.4 berikut dibawah ini:
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Tabel 3.
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Faktor Pengetahuan Responden
dengan Status Kelengkapan Imunisasi Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas
SamaduaKecamatan SamaduaAceh Selatan Tahun 2018
NO

Pengetahuan

Frekuensi

%

1

Baik

26

37,1

2

Kurang Baik

44

62,9

70

100

Total
Sumber: data primer 2018

Berdasarkan tabel 3 dapat di ketahui bahwa responden yang berpengetahuan
kurang

baik

adalahsebanyak

44orang

(62,9%)

sedangkanresponden

yang

berpengetahuan baik adalah sebanyak26orang (37,1%).

Sikap
Hasil perhitungan frekuensi dan persentase dari variabel sikap dapat dilihat
pada tabel 4.4 berikut dibawah ini:
Tabel 4.
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Faktor Sikap Responden dengan
Status Kelengkapan Imunisasi Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas SamaduaKecamatan
SamaduaAceh Selatan Tahun 2018
NO

Sikap

Frekuensi

%

1

Positif

25

35,7

2

Negatif

45

64,3

70

100

Total
Sumber: data primer 2018

Berdasarkan tabel 4 dapat di ketahui bahwa responden yang bersikap negatif
adalahsebanyak 45orang (64,3%) sedangkanresponden yang bersikap positif adalah
sebanyak 25orang (35,7%).

Tindakan
Hasil perhitungan frekuensi dan persentase dari variabel tindakan dapat dilihat
pada tabel 5 berikut dibawah ini:
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Tabel 5.
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Faktor Tindakan Responden dengan
Status Kelengkapan Imunisasi Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas SamaduaKecamatan
SamaduaAceh Selatan Tahun 2018
NO

Tindakan

Frekuensi

%

1

Baik

27

38,6

2

Kurang Baik

43

61,4

70

100

Total
Sumber: data primer 2018

Berdasarkan tabel 5 dapat di ketahui bahwa responden yang tindakan kurang
baik adalahsebanyak 43orang (61,4%) sedangkanresponden yang tindakan baik adalah
sebanyak 27orang (38,6%).

Kelengkapan Imunisasi
Hasil perhitungan frekuensi dan persentase dari variabel kelengkapan
imunisasi pada bayi dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut dibawah ini:
Tabel 6
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Faktor Kelengkapan Imunisasi pada
Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas SamaduaKecamatan SamaduaAceh Selatan Tahun
2018
No

Kelengkapan Imunisasi

Frekuensi

%

1

Lengkap

34

48,6

2

Tidak Lengkap

36

51,4

70

100

Total
Sumber: data primer 2018

Berdasarkan tabel 6 dapat di ketahui bahwa responden menyatakan jumlah
bayi yang kelengkapan imunisasinya lengkap adalah sebanyak34orang (48,6%),
sedangkan responden menyatakan jumlah bayi yang kelengkpan imunisasinya tidak
lengkap adalahsebanyak 36orang (51,4%).
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Analisis Bivariat
Analisis bivariat untuk mengetahui hubungan variabel independen dan
dependen. Pengujian ini menggunakan uji chi-square. Dimana ada hubungan yang
bermakna secara statistik jika diperoleh nilai pvalue< 0,05.
Hubungan Faktor Pengetahuan dengan Kelengkapan Imunisasi

Tabel 7
Faktor Pengetahuan yang berhubungan dengan Status Kelengkapan
Imunisasi Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas SamaduaKecamatan SamaduaAceh
Selatan Tahun 2018
Pengetahuan Kelengkapan Imunisasi Total
Lengkap Tidak Lengkap

Pvalue

f

%

f

%

f

%

18

69,2

8

30,8

26

100

Kurang Baik 16

36,4

28

63,6

44

100

Baik

0,016

OR

3,9
(1,3-11,0)

Sumber: data primer 2018
Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwadari 26 responden yang berpengetahuan
baik, sebanyak18 orang (69,2%) yang kelengkapan imunisasi lengkapdan sebanyak 8
orang (30,8%) yang kelengkapan imunisasi tidak lengkap.
Sedangkan dari 44 responden yang berpengetahuan kurang baik, sebanyak 16
orang (36,4%) yang kelengkapan imunisasi lengkap dan sebanyak 28 orang (63,6%)
yang kelengkapan imunisasi tidak lengkap.
Berdasakan hasil uji chi square didapat nilai Pvalue= 0,016 dan ini lebih kecil
dari α = 0,05 (Pvalue= 0,016< α = 0,05) sehingga diuraikan terdapat hubungan yang
signifikan antara faktor pengetahuan dengan kelengkapan imunisasi di Wilayah Kerja
Puskesmas SamaduaKecamatan SamaduaAceh Selatan.
Berdasarakan hasil OR 3,9dapat disimpulkan bahwa responden yang
memiliki pengetahuan baik akan berpeluang sebanyak 3,9kalikelengkapan imunisasi
lengkap dibandingkan responden yang memiliki pengetahuan kurang baik
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Hubungan Faktor Sikap dengan Kelengkapan Imunisasi
Tabel 8.
Faktor Sikap yang berhubungan dengan Status Kelengkapan Imunisasi
Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas SamaduaKecamatan SamaduaAceh Selatan Tahun
2018
Sikap

Total

Kelengkapan Imunisasi
Lengkap Tidak Lengkap

Pvalue

f

%

f

%

f

%

Positif

17

68,0

8

32,0

25

100

Negatif

1737,8 28

62,2

45

100

OR

0,030 3,5
(1,2-9,8)

Sumber: data primer 2018
Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwadari 25 responden yang bersikappositif,
sebanyak17 orang (68,0%) yang kelengkapan imunisasi lengkap dan sebanyak 8
orang (32,0%) yang kelengkapan imunisasi tidak lengkap. Sedangkan dari 45
responden yang bersikapnegatif, sebanyak17 orang (37,8%) yang kelengkapan
imunisasi lengkap dan sebanyak 28 orang (62,2%) yang kelengkapan imunisasi tidak
lengkap. Berdasakan hasil uji chi square didapat nilai Pvalue= 0,030 dan ini lebih kecil
dari α = 0,05 (Pvalue= 0,030< α = 0,05) sehingga diuraikan terdapat hubungan yang
signifikan antara faktor sikap dengan kelengkapan imunisasi di Wilayah Kerja
Puskesmas SamaduaKecamatan SamaduaAceh Selatan.
Berdasarakan hasil OR 3,5dapat disimpulkan bahwa responden yang
memiliki sikap baik akan berpeluang sebanyak 3,5kali kelengkapan imunisasi lengkap
dibandingkan responden yang memiliki sikap kurang baik.
Hubungan Faktor Tindakan dengan Kelengkapan Imunisasi
Tabel 9 FaktorTindakan yang berhubungan dengan Status Kelengkapan Imunisasi
Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas SamaduaKecamatan SamaduaAceh Selatan Tahun
2018
Total

Tindakan Kelengkapan Imunisasi
Lengkap Tidak Lengkap

Baik

Pvalue

f

%

f

%

19

70,4

8

29,0

Kurang Baik 1534,9 28
Sumber: data primer 2018

65,1

f

43

27
100

OR

%
100

0,008 4,4
(1,5-12,5)
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Berdasarkan tabel 9 diketahui
bahwadari

27

responden

Penelitian

yang

berpengetahuan

baik,

sebanyak19

orang

yang

kelengkapan

(70,4%)

PEMBAHASAN
yang

dilakukan

bertujuan untuk mengetahui hubungan
perilaku

kader

posyandudengan

imunisasi lengkap dan sebanyak 8

kelengkapan imunisasi di wilayah kerja

orang

Puskesmas

(29,0%)

yang

kelengkapan

SamaduaKecamatan

imunisasi tidak lengkap. Sedangkan

SamaduaAceh Selatan. Variabel yang

dari

43

responden

yang

diteliti dalam penelitian ini adalah

kurang

baik,

variabel independen yaitu variabel

yang

pengetahuan, sikap, tindakan, dengan

berpengetahuan
sebanyak15

orang

(34,9%)

kelengkapan imunisasi lengkap dan

variabel

dependen

yaitu

sebanyak 28 orang (65,1%) yang

kelengkapan imunisasi.

dengan

kelengkapan imunisasi tidak lengkap.
Berdasakan

hasil

uji

chi

Hubungan Faktor Pengetahuan

square didapat nilai Pvalue= 0,008 dan

dengan Kelengkapan Imunisasi
Berdasakan

ini lebih kecil dari α = 0,05 (Pvalue=

hasil

uji

chi

0,008< α = 0,05) sehingga diuraikan

square didapat nilai Pvalue= 0,016 dan

terdapat hubungan yang signifikan

ini lebih kecil dari α = 0,05 (Pvalue=

antara

dengan

0,016 < α = 0,05) sehingga diuraikan

kelengkapan imunisasi di Wilayah

terdapat hubungan yang signifikan

Kerja Puskesmas SamaduaKecamatan

antara

SamaduaAceh Selatan.

kelengkapan imunisasi di Wilayah

faktor

tindakan

Berdasarakan

hasil

OR

4,4dapat disimpulkan bahwa responden

sebanyak

4,4kali

kelengkapan

imunisasi

lengkap

dibandingkan

responden

memiliki tindakan kurang baik.

yang

pengetahuan

dengan

Kerja Puskesmas SamaduaKecamatan
SamaduaAceh Selatan.

yang memiliki tindakan baik akan
berpeluang

faktor

Pengetahuan adalah hasil tahu
yang

terjadi

melakukan

setelah

penginderaan

manusia
terhadap

suatu objek tertentu. Penginderaan
terjadi melalui pancaindra manusia,
yakni indra penglihatan, pendengaran,
penciuman, rasa, dan raba. Sebagian
besar pengetahuan diperoleh melalui
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mata dan telinga. Teori pengetahuan

kader

berkaitan

informasi

dengan

sumber-sumber

Berdasarkan hasil penelitian
di lapangan peneliti mengidentifikasi
responden

yang

dapat

yang

masyarakat

pengetahuan (Notoatmodjo, 2012).

bahwa

tidak

disebabkan

memberikan

maksimal

tentang

kepada
imunisasi

dirinyasendiri

kurang

mengetahui tentang imunisasi.
Hasil

memiliki

penelitian

diatas

pengetahuan baik tetapi kelengkapan

didukung oleh penelitian Lumangkun

imunisasi tidak lengkap karena kader

(2014) adanya hubungan pengetahuan

kurang maksimal dalam melakukan

kader dengan kelengkapan imunisasi

tugasnya memberikan penyuluhan atau

pada Anak Berumur Tiga Tahun Di

informasi

masyarakat

Wilayah Kerja Puskesmas Kombos

pentingnya imunisasi dan mengajak

Kota Manado, di mana hasil hasil uji

masyarakat untuk keposyandu. Selain

chi square didapat nilai Pvalue= 0,000

responden yang pengetahuannya baik

dan ini lebih kecil dari α = 0,05 (Pvalue=

dan

0,000 < α = 0,05).

kepada

kelengkapan

imunisasi

bayi

lengkap karena kader bekerja dengan
maksimal, di mana kader lebih giat

4Hubungan Faktor sikap dengan

dalam

Kelengkapan Imunisasi Pada Bayi

memberikan

informasi

pentingnya imunisasi pada bayi serta

Berdasakan

hasil

uji

chi

pada saat posyandu diadakan kader

square didapat nilai Pvalue= 0,030 dan

mengajak ibu-ibu untuk membawa

ini lebih kecil dari α = 0,05 (Pvalue=

bayi imunisasi di posyandu dengan

0,030 < α = 0,05) sehingga diuraikan

mendatangi rumah-rumah ibu.

terdapat hubungan yang signifikan

Sedangkan

pengetahuan

antara

faktor

sikap

dengan

responden yang kurang baik dan

kelengkapan imunisasi di Wilayah

kelengkapan imunisasi lengkap karena

Kerja Puskesmas SamaduaKecamatan

kader mengikuti arahan kader lainnya

SamaduaAceh Selatan.

untuk kerumah ibu dan mengajak ibu

Azwar (2007) dalam Kholid

ke posyandu, selanjutnya pengetahuan

(2012) menyatakan sikap merupakan

responden

pengetahuannya

kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu

kelengkapan

objek dengan cara tertentu, bentuk

imunisasinya tidak lengkap karena

reaksinya dengan positif dan negatif

kurang

yang
baik

dan

336 Jurnal Kesehatan Ilmiah Nasuwakes Vol. 11 No. 3, Desember 2018 , 325-340

sikap meliputi rasa suka dan tidak

tidak mendatangi rumah ibu satu

suka,

persatu

mendekati

dan

menghindari

untuk

mengajak

ibu

ke

situasi, benda, orang, kelompok, dan

posyandu akan tetapi ibu tetap datang

kebijaksanaan sosial.

keposyandu.

Berdasarkan hasil penelitian

Hasil penelitian ini sejalan

di lapangan, maka peneliti melihat

dengan penelitian yang dilakukan oleh

bahwa responden yang memiliki sikap

Wahyu dan Nugroho (2013) tentang

baik dan kelengkapan imunisasi bayi

hubungan

tidak lengkap karena kader sudah

dengan kelengkapan imunisasi dasar di

berusaha semaksimal mungkin untuk

Desa

bekerja dengan baik, dan mengajak ibu

menunjukkan bahwa ada hubungan

ke

yang signifikan antara sikap kader

posyandu

akan

tetapi

tidak

sikap

kader

Posyandu

Kwarasan

Sukoharjo

semuanya ibu mau datang keposyandu.

Posyandu

dengan

kelengkapan

Sedangkan responden yang bersikap

imunisasi

anak

baik dan kelengkapan imunisasi bayi

probabilitas (p value) sebesar 0,000.

dengan

nilai

lengkap karena usaha kader yang
maksimaldalam mengajak para ibu

Hubungan Faktor Tindakan dengan

keposyandu di terima oleh ibu dengan

Kelengkapan Imunisasi Pada Bayi
Berdasakan

baik dan ibu mau datang keposyandu
untuk mengimunisasi bayi mereka.
Sedangkan responden yang
memiliki

sikap

kelengkapan

kurang

imunisasi

baikdan

bayi

tidak

hasil

uji

chi

square didapat nilai Pvalue= 0,008 dan
ini lebih kecil dari α = 0,05 (Pvalue=
0,008 < α = 0,05) sehingga diuraikan
terdapat hubungan yang signifikan

lengkap karena kader tidak berusaha

antara

semaksimal mungkin untuk bekerja

kelengkapan imunisasi di Wilayah

dengan baik, dan mengajak ibu ke

Kerja Puskesmas SamaduaKecamatan

posyandu, di mana ibu tidak mau

SamaduaAceh Selatan.

datang

keposyandu

terlebih

faktor

tindakan

dengan

tanpa

Tindakan, suatu sikap belum

ajakan yang maksimal dari kader.

optimis terwujud dalam suatu tindakan

Sedangkan responden yang bersikap

untuk terwujudnya sikap menjadi suatu

kurang baik dan kelengkapan imunisasi

perbuatan nyata diperlakukan faktor

bayi lengkap karena walaupun kader
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pendukung/suatu

kondisi

yang

memungkinkan (Notoatmodjo, 2003)
Berdasarkan hasil penelitian

persatu

untuk

mengajak

ibu

ke

posyandu akan tetapi ibu tetap datang
keposyandu.
Hasil penelitian diatas sesuai

di lapangan, maka peneliti melihat
memiliki

dengan penelitian Rahmawati (2014)

kelengkapan

dari hasil penelitian di ketahui bahwa

imunisasi bayi tidak lengkap karena

terdapat hubungan antara tindakan

kader

kader posyandu dengan kelengkapan

bahwa

responden

tindakan

baik

yang
dan

sudah berusaha

semaksimal

mungkin untuk bekerja dengan baik,

imunisasi

Dasar

dan mengajak ibu ke posyandu akan

Krembangan Utara.

di

Kelurahan

tetapi tidak semuanya ibu mau datang
keposyandu.

Sedangkan

responden

KESIMPULAN

yang tindakan baik dan kelengkapan

1. Adanya hubungan yang signifikan

imunisasi bayi lengkap karena usaha

antara faktor Pengetahuan dengan

kader yang maksimaldalam mengajak

kelengkapan

para ibu keposyandu di terima oleh ibu

bayi(Pvalue= 0,016< α = 0,05).

dengan baik dan ibu mau datang

imunisasi

pada

2. Adanya hubungan yang signifikan

keposyandu untuk mengimunisasi bayi

antara

mereka.

kelengkapan imunisasi pada bayi
Sedangkan responden yang

memiliki tindakan kurang baik dan
kelengkapan

imunisasi

bayi

faktor

Sikap

dengan

(Pvalue= 0,030 < α = 0,05).
3. Adanya hubungan yang signifikan

tidak

antara

faktor

Tindakan

dengan

lengkap karena kader tidak berusaha

kelengkapan imunisasi pada bayi

semaksimal mungkin untuk bekerja

(Pvalue= 0,008< α = 0,05).

dengan baik, dan mengajak ibu ke
posyandu, di mana ibu tidak mau

SARAN

datang

1.

keposyandu

terlebih

tanpa

Diharapkan kepada kader agar

ajakan yang maksimal dari kader.

dapat

Sedangkan responden yang tindakan

mengajak ibu yang memiliki bayi

kurang baik dan kelengkapan imunisasi

untuk datang keposyandu setiap

bayi lengkap karena walaupun kader

kali posyandu diadakan, sehingga

tidak mendatangi rumah ibu satu

lebih

maksimal

lagi
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imunisasi

pada

bayi

dapat

Diharapkan
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