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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pembangunan kesehatan di Indonesia memiliki beban ganda 

(double burden), dimana penyakit menular masih masalah karena 

tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga tidak mudah 

untuk memberantasnya.  

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka 

kesakitan, kematian, kecacatan dari penyakit menular dan penyakit 

tidak menular adalah imunisasi. Upaya imunisasi telah 

diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 1956. Mulai tahun 1977 

upaya imunisasi dikembangkan menjadi progam pengembangan 

imunisasi dalam rangka pencegahan penularan terhadap penyakit 

yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) yaitu tuberculosis, 

difteria, pertussis, campak, polio, tetanus dan hepatitis B.1 

World Health Organization (WHO) mulai menetapkan program 

imunisasi sebagai upaya global dengan Expanded Program on 

Immunization (EPI), yang diresolusikan oleh World Health Assembly 

(WHA). Trobosan ini menempatkan EPI sebagai komponen penting 

pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam pelayanan 

kesehatan primer. Pada tahun 1981 mulai dilakukan imunisasi polio, 

                                                                 
1
 Departemen Kesehatan RI,2005,  Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi, Jakarta 
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tahun 1982 imunisasi campak, dan tahun 1997 imunisasi hepatitis 

mulai dilaksanakan. Pada akhir tahun 1988 diperkirakan bahwa 

cakupan imunisasi di Indonesia cukup tinggi dibandingkan beberapa 

negara berkembang lainnya.2 

Imunisasi yang telah diperoleh dari bayi belum cukup untuk 

melindungi terhadap penyakit, sejak anak mulai memasuki usia 

sekolah dasar terjadi penurunan terhadap tingkat kekebalan yang 

diperoleh saat imunisasi ketika bayi, pada usia sekolah anak-anak 

mulai berinteraksi dengan lingkungan baru dan bertemu dengan lebih 

banyak orang sehingga beresiko tertular atau menularkan penyakit, 

maka pemerintah melalui kementerian kesehatan republik indonesia 

sejak tahun 1984 telah mulai melaksanakan program imunisasi pada 

anak sekolah. Program ini kemudian dikenal dengan istilah Bulan 

Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang diresmikan pada 14 November 

1987 melalui surat keputusan bersama dari Menteri Kesehatan, 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri 

Dalam Negeri. 

Sesuai dengan keputusan menteri kesehatan republik 

indonesia Nomor 1611/MENKES/SK/XI/2005 tentang pedoman 

penyelenggaraan imunisasi. Bulan imunisasi anak sekolah yang 

selanjutnya disebut BIAS adalah bentuk operasional dari imunisasi 

lanjutan pada anak sekolah yang dilaksanakan pada bulan tertentu 
                                                                 
2
 H. Kusnanto, SA. Wilopo, A. Surjono dan H. Rusito, 2009, Pencapaian Program Imunisasi pada 

anak usia 12-23 bulan dikabupaten purworejo.http:// 
www.chnrl.net/publikasi/pdf/IMUNKAB.pdf.diakses tanggal 14 desember 2009  

http://www.chnrl.net/publikasi/pdf/IMUNKAB.pdf.diakses
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setiap tahunnya dengan sasaran semua anak kelas 1,2 dan 3 di 

seluruh Indonesia. Pemberian imunisasi atau vaksin kepada anak 

sekolah ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus 

dilaksanakan di seluruh Indonesia. Imunisasi adalah suatu cara untuk 

menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif 

terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak ia terpapar dengan 

penyakit tersebut tidak akan menderita penyakit tersebut. Imunisasi 

lanjutan adalah imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat 

kekebalan di atas ambang perlindungan atau untuk memperpanjang 

masa perlindungan. Pelaksanaan kegiatan Bulan Imunisasi Anak 

Sekolah (BIAS) dilaksanakan oleh puskesmas dan monitoring 

dilakukan oleh dinas kesehatan. 

Faktor penghambat pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak 

Sekolah (BIAS) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 482/ MENKES/SK/VI/2010 tentang Gerakan 

Imunisasi Nasional yaitu konsekuensi dari penerapan desentralisasi 

yang belum berjalan semestinya, kurangnya dana operasional 

imunisasi rutin di kabupaten atau kota, banyaknya pemekaran daerah 

yang tidak didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana, 

kurangnya koordinasi lintas sektor (unit pelanyanan kesehatan 

swasta) terutama mengenai pencatatan dan pelaporan, masih adanya 

keterlambatan dalam pendistribusian vaksin, kekurangan jumlah, 
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kualitas, dan distribusi SDM dan kurangnya informasi yang lengkap 

dan akurat tentang pentingnya imunisasi. 

Pada tahun 2002 sebanyak 777.000 di antaranya 202.000 

berasal dari Negara ASEAN, dan 15% dari kematian campak tersebut 

berasal dari Indonesia. Diperkirakan 30.000 anak Indonesia meninggal 

tiap tahunnya disebabkan komplikasi campak, artinya 1 anak 

meninggal tiap 20 menit karena setiap tahunnya lebih dari 1 juta anak 

Indonesia belum terimunisasi campak.3 

Pada tahun 2012 jumlah kasus campak di provinsi Jawa 

Tengah sebanyak 18 kasus (positif campak) sedangkan campak klinis 

(suspect) sebanyak 416 kasus, lebih sedikit dibanding tahun 2011 

sebanyak 1873 kasus4 . Pada tahun 2012 terdapat kasus campak di 

Kota Tegal sebanyak 135 kasus, menurun jika dibanding dengan 

jumlah kasus Campak di tahun 2011 sebanyak 249 kasus.5  

Tabel. 1.1  

Daftar kasus campak tahun 2014 dan tahun 2015 di kota Tegal 

No Puskesmas Jumlah kasus campak klinis 

2014 2015 

1. Tegal Barat 24 23 

2.  Debong Lor 6 14 

                                                                 
3
 Internet, 6 Oktober 2010.www.depkes.go.id/article/print/1239/imunisasi.efektif menekan 
angka kesakitan dan    kematianbayi.html 

4
 Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, Profil  Kesehatan, 2012, hal 31  

5
 Dinas Kesehatan Kota Tegal, Profil  Kesehatan, 2012, hal 22  
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3. Tegal Timur 3 5 

4.  Slerok 2 0 

5. Tegal Selatan 6 14 

6. Bandung 14 3 

7. Margadana 13 0 

8. Kaligangsa 3 1 

 Kota Tegal 71 60 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tegal 

Tabel.1.2 

Daftar status imunisasi dan cakupan imunisasi tahun 2014 dan 

2015. 

Cakupan 

Imunisasi Dasar 

Campak ≤ 1 

tahun 

Kasus Campak Status Imunisasi Cakupan BIAS 

Campak 

 2014  2015  2014  2015  2014  2915  2014  2015 

Target: 

95% 

Hasil: 

88% 

Target: 

95% 

Hasil: 

92,5% 

24 

kasus 

23 

kasus 

7 anak 

yang 

diimunisa

si 

1 anak 

yang 

diimunisi 

99,42% 99,3% 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tegal 
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Pada pelaksanaan BIAS di sekolah dasar beberapa anak ada 

yang ijin keluar kota, sakit, menolak dengan alasan takut anaknya 

sakit dan menolak dengan alasan sudah di imunisasi oleh dokter 

dengan membawa surat keterangan dari dokter. Namun menurut 

keterangan petugas kesehatan yang melaksanakan kegiatan progam 

Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) surat keterangan yang dibawa 

oleh orangtua anak adalah surat keterangan dari dokter luar wilayah 

kota Tegal bahkan ada yang membawa surat keterangan dari dokter 

Spesialis kulit kelamin yang masih diragukan kebenarannya. Setelah 1 

minggu dari pelaksanaan kegiatan progam Bulan Imunisasi Anak 

Sekolah (BIAS) dilakukan sweeping atau penyisiran terhadap anak 

yang belum mendapatkan imunisasi campak di wilayah puskesmas 

Tegal Barat, namun masih ada yang menolak untuk di imunisasi.  

Berdasarkan kasus tersebut masih banyak kasus campak pada 

tahun 2015 yaitu 23 kasus, dilihat dari hasil cakupan BIAS campak 

tahun 2015 yaitu 99,3% sudah cukup baik, namun hasil capaian 

imunisasi booster yang diberikan pada usia 18 bulan sampai 3 tahun 

hanya 195 anak (14%) dari target yaitu 1.392 anak. karena menurut 

kepala seksi P3PL Dinas Kesehatan Kota Tegal bahwa 2 tahun 

berturut-turut tidak dilaksanakan imunisasi booster, hanya 

dilaksanakan pada tahun 2015, dan ini mempengaruhi kekebalan 

tubuh anak dalam perlindungan penyakit. Pada pelaksanaan imunisai 

campak ulangan pada progam BIAS campak masih ada yang menolak 
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padahal imunisasi campak pada progam Bulan Imunisasi Anak 

Sekolah (BIAS) merupakan hak asasi anak sesuai Undang-Undang 

perlindungan anak No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-

undang No 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa yang dimaksud hak 

anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, 

dilindungi, dan dipenuhi.  Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 

tentang kesehatan menyebutkan bahwa setiap upaya kesehatan yang 

dilakukan merupakan tanggung jawab bersama, oleh pemerintah, 

pemerintah daerah dan masyarakat.  

UUD 1945 pasal 28B ayat (2) yaitu setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah termasuk 

subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak 

konstitusionalnya dari serangan orang lain, termasuk menjamin 

peraturan perundang-undangan yang pro hak anak. Dengan demikian 

anak mempunyai hak konstitusional atas kelangsungan hidup (rights 

to life and survival), hak tumbuh dan kembang (rights to development), 

dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM 

dalam bidang kesehatan adalah upaya pembinaan anak usia sekolah 

melalui usaha kesehatan sekolah (UKS). Sebagai bagian dari Usaha 

Kesehatan Sekolah (UKS) pada tahun 1997 kementrian kesehatan, 

kementrian dalam negeri, kementrian agama, kementrian pendidikan 
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dan kebudayaan telah mencanangkan pelaksanaan imunisasi bagi 

anak usia sekolah dasar. Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah 

(BIAS) pada anak kelas 1,2 dan 3. Sesuai dengan PERMENKES RI 

NO 42 tahun 2013 tentang penyelenggaraan imunisasi dan 

PERMENKES RI NO.560/Menkes/Per/VIII/189 tentang jenis penyakit 

tertentu yang dapat menimbulkan wabah. 

Berdasarkan kasus tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian pelaksanaan progam bulan imunisasi anak 

sekolah pada anak sekolah dasar untuk memenuhi hak asasi anak 

dalam memperoleh perlindungan penyakit campak di wilayah 

puskesmas Tegal Barat Kota Tegal. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut di 

atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana peraturan program Bulan Imunisasi Anak sekolah 

(BIAS) pada anak sekolah dasar. 

2. Bagaimana pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah 

(BIAS) sesuai dengan hak asasi anak di wilayah Puskesmas 

Tegal Barat Kota Tegal. 

3. Bagaimana hambatan yang dialami dan upaya yang dilakukan 

dalam pelaksanaan progam Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 

pada anak sekolah dasar. 

 



9 
 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peraturan program Bulan 

Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada anak sekolah dasar. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan progam 

Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sesuai dengan hak asasi 

anak di wilayah Puskesmas Tegal Barat Kota Tegal. 

3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami dan upaya yang 

dilakukan dalam pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak 

Sekolah (BIAS) pada anak sekolah dasar.  

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembuat kebijakan 

Sebagai masukan dan evaluasi dalam membuat kebijakan 

tersebut. 

b. Bagi Puskesmas  

Sebagai evaluasi dalam pelaksanaan program Bulan 

Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 

c. Bagi instansi sekolah 

Sebagai informasi bahwa pentingnya imunisasi bagi anak 

akan mewujudkan generasi bangsa yang sehat dan 

berkualitas 
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2. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran, teori, dan konsep dalam pelaksanaan progam 

pemerintah yaitu Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sesuai 

dengan PERMENKES RI NO 42 TAHUN 2013. 
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E. KERANGKA KONSEP 

 

 

                                                      

 

                                                                                        

                                                                      

 

                                                                                                 

                                                                                                        

                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                           

 

 

Gbr. 1.1 Kerangka Konsep 

Petugas 

puskesmas : 

Dokter, Bidan dan 

perawat 

Instansi Sekolah 

Dasar / MI/ SLB 

Negeri/ Swasta 

Terpenuhinya hak asasi anak dalam 

memperoleh perlindungan penyakit 

campak 

1. UUD 1945 pasal 28B ayat (2)                                                    

2. Undang-Undang No 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular 

3. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 

23 tahun 2002 tentang perlindungan anak                 

4. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan wabah  

penyakit menular 

5. PERMENKES RI No 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 

6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1611/MENKES/SK/XI/2005 tentang 

pedoman penyelenggaraan imunisasi 

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI  Nomor 482/MENKES/SK/VI/2010 tentang 

gerakan imunisasi nasional 

8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor  443.3/033 C tentang  

Pembentukan Tim Pelaksana Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tingkat Kota 

Tegal tahun 2016                                                                                       

 4.   
Upaya pelayanan kesehatan 

Program Bulan Imunisasi 

Anak Sekolah (BIAS) 

Semua anak terimunisasi 

pada program Bulan 

Imunisasi Anak Sekolah 

(BIAS) 
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 Sesuai dengan UUD 1945 pasal 28B ayat (2), 

Undang-Undang No 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit 

menular, Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak, Peraturan Pemerintah NO 40 tahun 1991 tentang 

penanggulangan penyakit menular, PERMENKES RI No 42 tahun 

2013 tentang penyelenggaraan imunisasi, Keputusan Menteri 

Kesehatan RI No 1611/MENKES/SK/XI/2005 tentang pedoman 

penyelenggaraan imunisasi, Keputusan Menteri Kesehatan RI NO 

482/MENKES/SK/VI/2010 tentang gerakan imunisasi nasional dan 

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal NO 443.3/033 C 

tentang pembentukan TIM pelaksana Bulan Imunisasi Anak 

Sekolah (BIAS) tingkat kota Tegal tahun 2016 salah satu upaya 

pelayanan kesehatan adalah Program Bulan Imunisasi Anak 

Sekolah (BIAS) yang dilaksanakan oleh petugas puskesmas yaitu 

dokter, bidan dan perwat di Instansi Sekolah Dasar/ MI/SLB Negeri 

/ Swasta. Apabila semua anak terimunisasi pada program Bulan 

Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) maka terpenuhinya hak asasi anak 

dalam memperoleh perlindungan penyakit campak. 

F. KERANGKA PEMIKIRAN 

 Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka 

kesakitan, kecacatan dari penyakit menular dan tidak menular 

adalah imunisasi. Imunisasi yang diperoleh dari bayi belum cukup 
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untuk melindungi terhadap penyakit, maka pemerintah mulai 

melaksanakn program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 

yang diresmikan pada tanggal 14 November 1987. Kegiatan 

Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) ini sesuai dengan 

PERMENKES RI No 42 tahun 2014 tentang penyelenggaraan 

imunisasi. 

 Imunisasi wajib diberikan kepada anak dan merupakan hak 

anak untuk mendapat perlindungan penyakit. Jadi Pemerintah 

Daerah mempunyai peran dalam pemenuhan hak anak dalam 

memproleh perlindungan penyakit sesuai dengan Undang-

Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang No 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. 

 Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) adalah suatu program 

pemerintah yang menyelenggarakan imunisasi ulangan pada 

siswa SD pada suatu wilayah kerja pada bulan tertentu yang 

ditentukan oleh pemerintah setempat.6 Program BIAS ini akan 

berjalan secara optimal maka diperlukan kerjasama yang baik 

antara pemerintah dan pemerintah daerah supaya setiap anak 

memperoleh derajat kesehatan yang optimal. 

 

 

 

                                                                 
6
 Internet, 23 Agustus 2014.http//.www.jurnalasia.com 
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G. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian dengan meneliti sifat hukum 

yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam 

masyarakat. 7 faktor yuridisnya adalah seperangkat aturan 

yang berhubungan dengan pelaksanaan bulan imunisasi anak 

sekolah (BIAS) yaitu sesuai dengan UUD 1945 pasal 28B ayat 

(2), Undang-Undang No 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit 

menular, Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang 

perunahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak, Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1991 

tentang penanggulangan wabah penyakit menular, 

PERMENKES RI NO 42 tahun 2013 tentang penyelenggaraan 

imunisasi, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1611/MENKES/SK/XI/2005 tentang pedoman 

penyelenggaraan imunisasi, Keputusan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 482/MENKES/SK/VI/2010 tentang gerakan imunisasi 

nasional, Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal 

Nomor 443.3/033 C tentang pembentukan tim pelaksana 

Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tingkat kota Tegal. 

                                                                 
7
 Ridwan,2008, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Bandung, Alfabeta, hal 55. 
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Faktor sosiologisnya adalah pelaksanaan progam bulan 

imunisasi anak sekolah (BIAS) pada anak sekolah dasar 

terhadap hak asasi anak dalam memperoleh perlindungan 

penyakit campak di wilayah puskesmas tegal barat kota Tegal. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang dipilih 

adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu 

bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual 

dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, 

mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-

faktor tertentu,8 kemudian di analisis berdasarkan teori dan 

perundang- undangan yang terkait dengan obyek penelitian, 

yaitu tentang pelaksanaan progam bulan imunisasi anak 

sekolah (BIAS) pada anak sekolah dasar terhadap hak asasi 

anak dalam memperoleh perlindungan penyakit campak di 

wilayah puskesmas tegal barat kota tegal. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah puskesmas Tegal 

barat kota Tegal degan pertimbangan bahwa puskesmas 

Tegal Barat adalah salah satu wilayah puskesmas yang 

jumlah kasus campak terbanyak dari beberapa wilayah 

puskesmas kota Tegal. 

                                                                 
8
 Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal 35 
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4. Jenis Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah 

data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer  

Adalah data yang diperoleh dari masyarakat9. Yaitu 

dilakukan dengan wawancara dan dengan menggunakan 

daftar pertanyaan atau kuesioner. 

b. Data sekunder  

Adalah data yang diperoleh dari berbagai literature 

atau pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian,10 

atau data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data 

dalam dokumen dan publikasi.11 Adapun data sekunder 

dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1) Bahan hukum primer 

Adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu 

perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan program imunisasi, yang terdiri dari: 

a) Undang-Undang Dasar 1945 

b) Undang-Undang No 4 tahun 1984 tentang wabah 

penyakit menular 

                                                                 
9
 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hal 52 
10

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 156 
11

 Rianto Adi, 2005, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, hal 57 
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c) Undang-Undang NO 35 tahun 2014 tentang 

perubahan undang-undang No 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak 

d) Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1991 tentang 

penanggulangan wabah penyakit menular 

e) PERMENKES RI NO 42 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Imunisasi 

f) KEPMENKES RI No 1611/MENKES/SK/XI/2005 

tentang pedoman penyelenggaraan imunisasi 

g) KEPMENKES RI No 482/MENKES/SK/VI/2010 

tentang gerakan imunisasi 

h) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal 

Nomor: 443.3/033 C tentang Pembentukan Tim 

Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah 

(BIAS) Tingkat Kota Tegal Tahun 2016 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan 

yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, 

dan dapat membantu menganalisis dan memahami 

bahan hukum primer adalah rancangan peraturan-

peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah 
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para sarjana, hasil-hasil penelitian,12 buku-buku teks, 

surat kabar (Koran), pamphlet, leaflet, brosur, dan 

berita internet.13 

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder 

yang digunakan adalah hasil-hasil penelitian, buku-

buku teks, buku  catatan kesehatan (di buku 

rekapitulasi hasil imunisasi anak sekolah), berita 

internet. 

3) Bahan hukum tersier 

Merupakan bahan hukum yang memberi 

kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder yang terdiri dari: 

a) Kamus hukum 

b) Kamus lainnya yang menyangkut penelitian 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan 

adalah: 

a. Studi lapangan 

Studi lapangan adalah cara mengumpulkan data 

yang bertujuan untuk memperoleh data primer, yaitu data 

                                                                 
12

 Ronny Hanitijo Soemitro,  1988, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, hal 53 
13

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, , 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , hal. 157 
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yang diperoleh langsung dari masyarakat.14 Adapun alat 

yang digunakan untuk memperoleh data primer melalui 

wawancara. 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan 

komunikasi.15komunikasi tersebut dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, 

wawancara dilakukan dengan face-to-face, artinya 

pewawancara berhadapan langsung dengan responden 

untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan. 

Secara tidak langsung menggunakan daftar pertanyaan 

yang dikirim kepada responden, dan responden menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara 

tertulis.16 

Dalam penelitian ini  wawancara langsung dilakukan 

kepada kepala Dinas Kesehatan atau seksi pencegahan 

penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa (P3KLB) 

Di Kota Tegal, Kepala Puskesmas atau KASIE 

imunisasi,Kepala sekolah Dasar, orangtua anak yang sakit 

2 dan orangtua anak yang sehat 2, serta Dinas pendidikn 

dan Kementrian Agama.  

 

                                                                 
14

 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, hal 52 
15

  Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia l,hal 57 
16

 Rianto Adi, Rianto Adi, 2005, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, hal. 72 
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b. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah cara mengumpulkan data 

yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder, yaitu 

data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.17 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini menggunakan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah 

(BIAS), dan catatan buku rekapitulasi hasil imunisasi anak 

sekolah. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan melakukan kajian atau 

telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan 

teori-teori yang yang telah didapatkan sebelumnya.18 Metode 

analisis data pada penelitian ini adalah metode kualitatif.  

Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu 

dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis tidak tumpang 

tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan 

pemahaman hasil analisis. Jadi penguraian data dalam bentuk 

kalimat yang logis, efektif dan sistematis untuk memudahkan 

dalam menganalisis data. 

 

 

                                                                 
17

 Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit, hal 52 
18

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op. Cit, hal 183 
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H. RENCANA PENYAJIAN TESIS 

Penyajian tesis dalam penelitian ini akan diuraikan dalam 

suatu rancangan sitematika penulisan tesis secaranaratif, 

sehingga dapat tergambarkan apa yang akan ditulis bila penelitian 

telah dilakuakan. Sistematika dalam penelitian ini adalah : 

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi latarbelakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka 

konsep, kerangka pemikiran, metode penelitian, rencana 

penyajian tesis, jadwal penelitian. 

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi teori-teori.  

BAB III Hasil penelitian dan Pembahasan, pada bab ini 

akan menguraikan gambaran tentang ketentuan peraturan dalam 

pelaksanaan program bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) pada 

anak sekolah dasar, pelaksanaan program bulan imunisasi anak 

sekolah (BIAS) serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan progam bulan imunisasi anak sekolah dan upanya 

yang dilakukan dalam pelaksanaan progam bulan imunisasi anak 

sekolah (BIAS) pada anak sekolah dasar. 

BAB IV Penutup, berisi tentang kesimpulan hasil penelitian 

dan saran-saran pada pihak yang terkait. 

I. JADWAL PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dengan estimasi waktu kurang lebih 4 

bulan, bulan pertama mengidentifikasi pelaksanaan progam bulan 
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imunisasi anak sekolah (BIAS) pada anak sekolah dasar terhadap 

hak asasi anak dalam memperoleh perlindungan penyakit campak 

di wilayah puskesmas tegal barat kota tegal, kemudian pembuatan 

pengajuan. Pada bulan kedua melakukan pengolahan data serta 

penyusunan laporan penelitian dan bulan ketiga dan bulan 

keempat dilakukan penyajian tesis secara keseluruhan. 
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