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Abstrak 
Health is something important in the family, particularly those related to infant and child. 
The government requires that every child get basic immunization against seven types of 
disease. Purpose of this research is to know correlation of mother’ knowledge level and 
husband support with compliance mothers in providing basic immunization at infants in 
working area Puskesmas Dalam Pagar. This Research applies analytic survey method with 
technique cross sectional. Samples taken to represent the population from 648 are 96 mothers 
that have 0-12 month’s old infants. Research instrument applies questionnaire and 
observation. Statistic Test applied Chi-square with significance level α = 0.05. Research 
Result is got most of mother’ knowledge level with good category 34 responders (35.4%), 
husband support to mother compliance with good category 64 responders (66.7%), and 
compliance mother in providing immunization with obedient category 49 responders (51.0%). 
Research result showed correlation of knowledge level with compliance mothers in providing 
basic immunization with significance p=0.005 (p<0.05) and there is a significant correlation 
of between husband support and compliance mothers in providing immunization with 
significance p=0.009 (p<0.05). Based on research result suggested to mother to be more 
improved the knowledge about the importance of providing basic immunization by always 
follow and invites her husband to participate in educational activities and health education. 
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1. Pendahuluan 

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga, terutama yang 
berhubungan dengan bayi dan anak. Pemerintah mewajibkan setiap anak untuk mendapatkan 
imunisasi dasar. Hal ini sesuai dengan Paradigma Sehat yang dilaksanakan melalui beberapa 
kegiatan, antara lain pemberantasan penyakit menular dengan upaya pengebalan/imunisasi 
(Depkes 2009). Imunisasi merupakan sejarah sukses besar bagi kesehatan masyarakat 
Amerika abad ke-20, dengan mengembangkan penelitian pada empat penyakit penting yaitu 
dipteri, pertusis, polio, dan campak (Baker 2000). 

Tahun 1977 imunisasi diperluas menjadi program pengembangan imunisasi dalam rangka 
pencegahan penularan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD31) yaitu 
tuberkulosis, difteri, pertusis, campak, polio, tetanus, serta hepatitis B. Diperkirakan 1,7 juta 
kematian pada anak atau 5 % pada balita di Indonesia adalah akibat penyakit yang dapat 
dicegah dengan imunisasi (Astuti 2009). Berdasarkan target Universal Child Immunization 
(UCI) yaitu tercapainya kelengkapan imunisasi dasar, baik cakupan imunisasi Bacille 
Calmette Guerin (BCG), Difteri, Pertusis, Tetanus (DPT), Hepatitis B (HB), Polio dan 
Campak harus mencapai 90% baik ditingkat nasional, propinsi, dan kabupaten bahkan di 
desa.  

Persentase cakupan imunisasi dasar anak umur 12-59 bulan yang tertinggi di Provinsi 
Kalimantan Selatan adalah BCG (85,8%), Campak (80,3%), dan Polio 3 (71,2%).  Persentase 
cakupan imunisasi lengkap anak umur 12-59 bulan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah 
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52,9 persen, tidak lengkap adalah 36,4 persen dan tidak mendapat imunisasi sama sekali  
sebesar 10,6 persen (Balitbangkes Depkes RI. 2007). Laporan tahunan cakupan imunisasi 
bayi Kabupaten Banjar tahun 2009 dari 23 puskesmas terdapat 11.515 sasaran bayi dengan 
hasil cakupan imunisasi untuk Hepatitis B, BCG, DPT, Polio, dan Campak, secara 
keseluruhan belum ada yang mencapai 90 persen, cakupan tertinggi pada imunisasi Polio, 
DPT mencapai 88,7 persen dan terendah adalah Hepetitis B 0 yaitu 49,5 persen. Di wilayah 
Puskesmas Dalam Pagar tertinggi imunisasi Campak sebanyak 83,0 persen dan terendah 
hepatitis B 0 sebanyak 17,4 persen. Angka UCI secara nasional di Indonesia tahun 2007 di 
desa/kelurahan mencapai 68,2% dan target untuk tahun 2014 adalah 100 persen  
Desa/Kelurahan (Depkes 2010). Angka pencapaian ini masih lebih rendah dibandingkan 
pencapaian imunisasi pada anak di Inggris tahun 1996 yang cukup tinggi yaitu mencapai 96 
persen untuk dipteri dan tetanus, pertusis 94 persen, MMR mencapai lebih dari 90 persen 
(Kendrick et al.  2000). 

Dilihat dari pencapaian target UCI di Puskesmas Dalam Pagar < 90 persen, hal ini 
merupakan masalah dalam pencapaian target imunisasi, yang mungkin dapat dipengaruhi oleh 
kesalahan teknis maupun non teknis. Adapun kesalahan teknis dapat diasumsikan terkait 
dengan data cakupan imunisasi, sedangkan non teknis bisa diasumsikan terkait dengan 
perilaku masyarakat, keluarga, serta orang tua, terutama prilaku ibu dan suami. Atau 
rendahnya UCI dapat mencerminkan kurangnya kepatuhan ibu dalam memberikan imunisasi 
pada anaknya. Menurut Muamalah (2006) kepercayaan dan perilaku kesehatan ibu yang 
positif terhadap imunisasi harus mendapat konfirmasi dan dukungan dari suami. Pada struktur 
keluarga yang menganut sistem patriaki, keputusan suami sangat berperan dalam 
pengambilan keputusan yang menyangkut keluarga. Dari uraian tersebut peneliti ingin 
mengetahui bagaimana hubungan tingkat pengetahuan dan dukungan suami dengan 
kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar bayi di wilayah kerja Puskesmas Dalam 
Pagar. 
 
2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survey analitik untuk melihat hubungan tingkat 
pengetahuan dan dukungan suami dengan kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar 
bayi, dengan menggunakan rancangan cross sectional study. Penelitian dilakukan di wilayah 
kerja Puskesmas dalam Pagar pada bulan Januari samapai Mei tahun 2010.  Subjek dalam 
penelitian ini adalah semua ibu yang mempunyai bayi umur 0-12 bulan yang berdomisili di 
wilayah kerja Puskesmas Dalam Pagar, dengan jumlah populasi sebanyak 648 bayi.  

Sampel yang digunakan sebanyak 96 orang, diambil secara multistage dengan teknik 
kluster dan proportional random sampling, yaitu dari 20 desa yang ada di wilayah kerja 
Puskesmas Dalam Pagar diambil 5 desa secara random, kemudian dari 5 desa yang terpilih 
diambil 96 sampel secara proporsional (lihat tabel 1).   

 
Tabel 1. Jumlah Sampel dari Tiap-tiap Desa 

No. Desa Jumlah Populasi Proporsi sampel Sampel 
1. Pekauman Dalam 16 bayi 96/100 x 16 = 15,5 16 
2. Akar Bagantung 18 bayi 96/100 x 18 = 17,3 17 
3. Keramat Baru 20 bayi 96/100 x 20 = 19,2 19 
4. Akar Baru 23 bayi 96/100 x 23 = 22,1 22 
5. Pematang Baru 23 bayi 96/100 x 23 = 22,1 22 
 Jumlah 100 bayi  96 

 
Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa kuesioner yang sebelumnya 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas, dibuat berdasarkan variabel penelitian yang berasal 
dari konsep teoritis tentang imunisasi dasar yang dikembangkan sesuai dengan situasi dan 
kondisi tempat penelitian, disertai lembar observasi yang mengadopsi pada buku Kartu 
Menuju Sehat (KMS) bayi dengan melakukan wawancara langsung terhadap ibu. 
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Data yang dikumpulkan dalam  penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer berupa data tingkat pengetahuan dan dukungan suami yang dikumpulkan melalui 
pengisian lembar kuisioner untuk responden yang dipandu pewawancara. Data sekunder 
diambil dari instansi terkait berupa laporan tahunan cakupan imunisasi bayi Kabupaten 
Banjar tahun 2009, laporan tahunan cakupan imunisasi bayi puskesmas Dalam Pagar tahun 
2009, laporan pemberian imunisasi dasar dalam buku Kartu Menuju Sehat (KMS) bayi. 

Data dianalisis secara univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi dan proporsi dari 
masing-masing variabel independen dan variabel dependen, dan analisis bivariat Untuk 
menguji hipotesis hubungan antara variabel bebas (tingkat pengetahuan dan dukungan suami) 
dengan variabel terikat (kepatuhan), uji yang digunakan adalah uji statistik berupa Chi-Square 
dengan tingkat kepercayaan 95 % ( α 0,05). 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Tingkat Pengetahuan   

Berdasarkan hasil penelitian tingkat pengetahuan dalam pemberian imunisasi dasar pada 
bayi dikelompokan menjadi empat kategori yaitu tingkat pengetahuan tidak baik, kurang baik, 
cukup, dan baik. 

 
Tabel 2.   Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Tentang Imunisasi 

Dasar Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Dalam Pagar Periode  
2010 

No. Tingkat Pengetahuan Frequensi (%) 
1. Tidak baik 18 18,8 
2. Kurang baik 11 11,5 
3. Cukup 33 34,4 
4. Baik 34 35,4 
 Total 96 100 

 
Pada tabel 2. menunjukan sebagian besar responden mempunyai tingkat pengetahuan 

yang baik tentang pemberian imunisasi dasar bayi sebanyak 34 responden (35,4%). 
 

Dukungan Suami 

Dari hasil penelitian terhadap dukungan suami dalam pemberian imunisasi dasar pada 
bayi terlihat pada tabel 3. 

  
Tabel 3.  Distribusi Frekuensi Dukungan Suami Dalam Pemberian 

Imunisasi Dasar Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Dalam Pagar 
Periode  2010 

No. Dukungan Suami Frekuensi (%) 
1. Kurang 16 16,7 

2. Cukup 16 16,7 
3. Baik 64 66,7 
 Total 96 100 

 
Berdasarkan tabel 3. terlihat sebagian besar dukungan suami baik dalam pemberian 

imunisasi dasar bayi sebanyak  64 responden (66,7%). 
 

Kepatuhan Ibu  

Kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada bayi dibagi dalam dua kategori 
yaitu patuh dan tidak patuh. 
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Tabel 4. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Ibu Dalam Pemberian Imunisasi 
Dasar Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Dalam Pagar Periode 
2010 

No Kepatuhan Ibu Frekuensi  (%) 
1. Tidak Patuh 47 49 
2. Patuh 49 51 
 Total 96 100  

 
Pada tabel 4. menunjukan sebagian besar ibu dengan kategori patuh dalam pemberian 

imunisasi dasar bayi sebanyak  49 responden (51%). 
 
Hubungan Pengetahuan dengan Kepatuhan Ibu dalam Pemberian Imunisasi Dasar Bayi di 
Wilayah Kerja Puskesmas Dalam Pagar. 

Hasil penelitian terhadap tingkat pengetahuan dan kepatuhan ibu dalam pemberian 
imunisasi dasar pada bayi yang diuji chi-square mendapatkan hasil sebagai berikut : 
 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Menurut Tingkat Pengetahuan  dan Kepatuhan Ibu 
Dalam Pemberian Imunisasi Dasar Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas 
Dalam Pagar Periode 2010 

No. Tingkat 
Pengetahuan 
 

Kepatuhan ibu Total P 
Valui Tidak patuh Patuh 

n % n % N %  
0,005 1. Tidak baik 13 72,2   5 27,8 18 100,0 

2. Kurang baik   9 81,8   2 18,2 11 100,0 
3. Cukup 14 42,4 19 57,6 33 100,0 
4. Baik 11 32,4 23 67,6 34 100,0 
 Jumlah 47 49,0 49 51,0 96 100,0 

 
Berdasarkan tabel 5. hasil penelitian dari 96 responden menunjukkkan bahwa ibu yang 

memiliki bayi umur 0-12 bulan dengan tingkat pengetahuan tidak baik sebanyak 18 
responden (18,8%), ibu dengan tingkat pengetahuan kurang baik sebanyak 11 responden 
(11,5%), ibu dengan tingkat pengetahuan cukup sebanyak 33 responden (34,4%) dan ibu 
dengan tingkat pengetahuan baik sebanyak 34 responden (35,4%). Dari responden dengan 
tingkat pengetahuan tidak baik tentang imunisasi sebagian besar ibu tidak patuh dalam 
pemberian imunisasi dasar bayi sebanyak 72,2%, dari responden dengan tingkat pengetahuan 
kurang baik tentang imunisasi sebagian besar ibu tidak patuh dalam pemberian imunisasi 
dasar bayi sebanyak 81,8%, dari responden dengan tingkat pengetahuan cukup tentang 
imunisasi sebagian besar ibu patuh dalam pemberian imunisasi dasar bayi sebanyak 57,6%, 
sedangkan dari responden dengan tingkat pengetahuan baik tentang imunisasi sebagian besar 
ibu patuh dalam pemberian imunisasi dasar bayi sebanyak 67,6%. Hasil uji statistik 
membuktikan adanya hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan tentang imunisasi 
dasar dengan kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar bayi di wilayah kerja 
Puskesmas Dalam Pagar, dengan taraf signifikansi p=0,005 (p<0,05). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiansyah (2008) 
mengenai hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar dengan kepatuhan 
pemberian imunisasi pada bayi di posyandu desa Tonjong Brebes Jawa Tengah dengan taraf 
signifikansi p=0,01 (p<0,05) yang membuktikan adanya hubungan antara tingkat pengetahuan 
tentang imunisasi dasar dengan kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar bayi. 
Pengetahuan tentang imunisasi dasar ini diperoleh ibu melalui pengalaman, media massa, 
pengaruh kebudayaan  atau pendidikan formal maupun informal.  Jadi semakin baik tingkat 
pengetahuan ibu tentang imunisasi, semakin tinggi tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian 
imunisasi dasar bayi (21).  
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Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan dapat dikatakan sebagai pengalaman yang 
mengarah pada kecerdasan serta akan meningkatkan minat dan perhatian. Pengetahuan 
merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang karena dari 
pengalaman dan penelitian ternyata prilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih 
langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Semakin baik pengetahuan 
individu tentang masalah kesehatan akan sangat membantu dalam pencegahan terjadinya 
masalah kesehatan tersebut. Pengetahuan akan membentuk sikap ibu, dan akhirnya akan 
patuh dalam memberikan imunisasi pada bayi. Tetapi  menurut penelitian Waluyanti (2009), 
Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan imunisasi tidak dapat dibuktikan yaitu 
faktor karakteristik individu seperti karakteristik demografi dan sikap ibu. Selain itu, interaksi 
individu ibu dengan profesi kesehatan juga tidak terbukti bermakna bagi kepatuhan imunisasi 
bayi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pengetahuan ibu 
yang baik tentang imunisasi dasar bayi akan sangat membantu ibu dalam bertindak untuk 
mencegah terjadinya penyakit yaitu dengan pemberian imunisasi dasar bayi sesuai dengan 
umur yang telah ditentukan. 
 
Hubungan Dukungan Suami dengan Kepatuhan Ibu Dalam Pemberian Imunisasi Dasar Bayi 
di Wilayah Kerja Puskesmas Dalam Pagar. 

Hasil penelitian terhadap dukungan suami dan kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi 
dasar pada bayi yang diuji chi-square mendapatkan hasil sebagai berikut : 

 
Tabel 6. Distribusi Frekuensi Menurut Dukungan Suami dan Kepatuhan Ibu 

dalam Pemberian Imunisasi Dasar Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas 
Dalam Pagar Periode 2010 

No. Dukungan 
suami 

Kepatuhan ibu Total p 
valui Tidak patuh Patuh 

n % n % N %  
0,009 1. Kurang 13 81,3   3 18,7 16 100,0 

2. Cukup   9 56,3   7 43,7 16 100,0 
3. Baik 25 39,1 39 60,9 64 100,0 
 Jumlah 47 49,0 49 51,0 96 100,0 

 
Berdasarkan tabel 6. hasil penelitian dari 96 suami responden yang kurang mendukung 

dalam pemberian imunisasi dasar bayi sebanyak 16 responden (16,7%), suami responden 
yang cukup mendukung dalam pemberian imunisasi dasar bayi sebanyak 16 responden 
(16,7%), sedangkan suami responden yang mendukung dengan baik dalam pemberian 
imunisasi dasar bayi sebanyak 64 responden (66,6%). Dari suami responden yang kurang 
mendukung terhadap ibu sebagian besar terdapat ibu yang tidak patuh dalam pemberian 
imunisasi dasar sebanyak 81,3%, dari suami responden yang cukup mendukung terhadap ibu 
sebagian besar terdapat ibu yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar sebanyak 
56,3%, sedangkan dari suami responden yang mendukung dengan baik terhadap ibu sebagian 
besar terdapat ibu yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar sebanyak 60,9%. Hasil uji 
statistik membuktikan adanya hubungan yang bermakna antara dukungan suami dengan 
kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar bayi di wilayah kerja Puskesmas Dalam 
Pagar, dengan taraf signifikansi p=0,009 (p<0,05).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Notoatmodjo (2007) yang menyatakan 
bahwa kepatuhan pemberian imunisasi dasar bayi  lebih banyak ditemukan pada dukungan 
suami yang baik terhadap ibu. Sedangkan adanya ketidakpatuhan ibu dalam memberikan 
imunisasi tanpa adanya dukungan dari suami tidak akan terlaksana dengan baik. Dalam 
penelitian yang berbeda tetapi terkait dengan dukungan suami yang dilakukan oleh malau 
(2010), mayoritas ibu yang mendapatkan dukungan suami baik (87,5%) hampir seluruh 
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responden mau memberikan ASI eksklusif (97,5%). Ini menunjukan bahwa dukungan suami 
terhadap keluarga dalam melakukan tindakan sangat berperan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dukungan suami 
memegang peranan penting untuk membentuk suatu kepatuhan dalam diri ibu karena dengan 
adanya dukungan membuat keadaan dalam diri ibu muncul, terarah dan mempertahankan 
perilaku untuk patuh dalam pemberian imunisasi sesuai dengan umur yang telah ditentukan. 
 
4. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Tingkat pengetahuan ibu 
tentang imunisasi dasar bayi sebagian besar dengan kategori baik yaitu sebanyak 34 
responden (35,4%). 2) Dukungan suami dalam pemberian imunisasi dasar bayi sebagian besar 
dengan kategori baik yaitu sebanyak 64 responden (66,7%). 3) Kepatuhan ibu dalam 
pemberian imunisasi dasar bayi sebagian besar dengan kategori patuh yaitu sebanyak 49 
responden (51,0%). 4) Ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan 
kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar bayi di wilayah kerja Puskesmas Dalam 
Pagar. 5) Ada hubungan yang bermakna antara dukungan suami dengan kepatuhan ibu dalam 
pemberian imunisasi dasar bayi di wilayah kerja Puskesmas Dalam Pagar.  
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