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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.01 Latar Belakang 

Kesehatan seorang anak apalagi seorang bayi sangat perlu diperhatikan 

karena  sangat mudah untuk terserang penyakit (Hidayat, 2008). Kesehatan bayi 

dapat dijaga dengan melakukan imunisasi dasar. Imunisasi merupakan cara 

untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan aktif terhadap penyakit tertentu, 

sehingga kedepannya tidak terkena penyakit tersebut (Hidayat, 2008). Imunisasi 

dasar merupakan pemberian kekebalan awal pada tubuh bayi melebihi 

kekebalan tubuh alamiah (Latifah, 2010). Sistem kekebalan merupakan sistem 

interaksi sel, yang bertujuan mengenali antigen. Antigen ini bisa berupa virus 

atau bakteri yang sudah di non-afktifkan (Latifah, 2010). 

Imunisasi biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan atau 

dengan penetesan vaksin. Vaksin adalah suatu komponen kuman yang telah 

dimatikan atau dilemahkan yang berguna merangsang sistem kekebalan 

manusia (Latifah, 2010). Dalam Panduan Praktis Pelayanan Imunisasi BPJS 

(2014) terdapat penjelasan bahwa vaksin imunisasi dasar meliputi Baccile 

Calmett Guerin (BCG), Difter Pertusis Tetanus (DPT), dan Hepatitis-B (DPT-

HB), Polio, dan Campak. Semua vaksin tersebut diberikan kepada balita usia 0 

– 11 bulan. Vaksin BCG diberikan satu kali, DPT-HIB tiga kali, polio empat kali, 

dan campak satu kali. 
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Gambar 1.01 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi di Indonesia Tahun 

2008 - 2015 

Di Indonesia terjadi penurunan cakupan imunisasi dasar lengkap periode 

tahun 2012-2015, di bandingkan periode 2008-2011  (Dinkesjateng, Profil 

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, 2015). Cakupan imunisasi dasar 

lengkap pada tahun 2010-2011 dapat mencapai target Rencana Strategi 

(Renstra) Kementrian Kesehatan. Namun, pada tahun 2014-2015 cakupan ini 

belum terpenuhi. Proporsi imunisasi dasar lengkap menurut survei Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 (53,8%) dan 2013 (59,2%) belum 

mencapai target pada tahun tersebut, tetapi telah mengalami peningkatan.  

Desa/kelurahan UCI (Universal Child Immunization) adalah gambaran 

desa/kelurahan yang minimal ≥ 80% dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada 

didesa/ kelurahan sudah mendapat imunisasi dasar lengkap  (PUSDATIN, 

2016). Cakupan desa/kelurahan UCI dalam waktu sembilan tahun terakhir 

meningkat perlahan meskipun tahun 2008 sempat terjadi penurunan. 
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Gambar 1.02 Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Indonesia 2007-2015 

Capaian sementara tahun 2015 sebesar 82.2% lebih rendah dari tahun 

sebelumnya, dikarenakan belum semua provinsi menyampaikan datanya. 

Meskipun meningkat, cakupan tersebut belum mencapai target renstra tahun 

2010-2014. Cakupan imunisasi dasar lengkap di Jawa tengah sudah mencapai 

target minimal nasional yaitu 85%, dan pencapaian dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan. Jumlah sasaran bayi tahun 2015 adalah 577.266 jiwa. 

Cakupan masing-masing imunisasi adalah BCG (104,13%), DPT-HB 1 

(102,70%), DPT-HB 3 (99,86%), polio 4 (99,51%), dan campak (99,35%). 

Pada tahun 2017 cakupan imunisasi di Jawa tengah dari semua 

imunisasi sudah mencapai target nasional yaitu 93,6%, tetapi ada beberapa 

kabupaten yang belum mencapai target yaitu Cilacap, Perworejo, Sragen, 

temanggung, Pekalongan, Pemalang, dan Kota Tegal  (Dinkesjateng, , 2018). 

Jumlah sasaran bayi pada tahun 2017 adalah 544.176. Pada tahun 2017, masih 

ada beberapa kasus penyakit menular yang dapat dijumpai di beberapa wilayah. 
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Jumlah kasus Difteri di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sebanyak 12 kasus. 

Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2016 sebanyak 8 kasus. 

Pada kasus Campak di Jawa Tengah, tahun 2017 ditemukan 205 kasus 

campak, menurun dari tahun 2016 yaitu 1763 kasus. 

Pencapaian UCI desa Jawa Tengah mengalami peningkatan dalam waktu 

5 tahun terakhir  (Dinkesjateng, 2018). Target yang ingin di capai yaitu 100% di 

tahun 2013 mencapai 99,14%, tahun 2014 mencapai 99,7%, tahun 2015 

mencapai 99,95%, di tahun 2016 menurun 99,71%, dan tahun 2017 ini mencapai 

99,95%. Kabupaten/kota yang belum mencapai target imunisasi dasar lengkap 

pada bayi bisa disebabkan oleh sebagian kecil orang tua yang menolak anaknya 

untuk mengikuti program imunisasi dikarenakan keyakinan/kepercayaan agama, 

dan lain-lain. Kejadian tersebut banyak ditemukan di beberapa kabupaten/kota 

misalnya Kabupaten Temanggung dan Karanganyar. 

Tabel 1.02 Cakupan Imunisasi Puskesmas Banjarnegara 2 

JENIS IMUNISASI PROSENTASE 

BCG 

DPT/ HB-HIB 1 

Polio 2 

DPT/ HB-HIB 2 

Polio 3 

DPT/ HB-HIB 3 

Polio 4 

Campak 

56% 

56.3% 

57.6% 

56.9% 

56.9% 

54.5% 

54.5% 

54.1% 
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Menurut laporan bulanan hasil imunisasi rutin bayi Puskesmas 

Banjarnegara 2 per-tanggal 14 September 2017, terdapat 536  bayi. Sampai 

dengan bulan Agustus 2017 ini, bayi yang sudah mendapatkan vaksin BCG 

(56%), DPT/HB-Hib 1 (56,3%), polio 2 (57,6%), DPT/HB-Hib 2 (56,9%), polio 3 

(56,9%), DPT/HB-Hib 3 (54,5%), polio 4 (54,5%), dan campak (54,1%). Dari data 

tersebut peneliti mencari tahu lebih lanjut dengan mewawancarai ibu memiliki 

balita dan petugas kesehatan.  

Hasil wawancara tanggal 14 September 2017, dengan ibu (S) dan ibu (M) 

yang memiliki balita adalah sebagai berikut. Ibu S tidak patuh untuk melakukan 

imunisasi dasar lengkap karena kesibukan dalam bekerja. Kesibukan dalam 

bekerja tersebut membuat sulit mengikuti jadwal imunisasi yang telah diberikan. 

Selain itu, Ibu yang sibuk juga menitipkan anaknya kepada nenek balita, 

sehingga nenek kurang memahami jadwal imunisasi. Ibu (M) adalah ibu yang 

patuh terhadap proses imunisasi. Ibu (M) mengikuti imunisasi dasar agar anak 

dapat sehat dan tidak terkena penyakit. Selain mewawancarai ibu, peneliti juga 

mewawancarai petugas kesehatan pelaksana imunisasi di puskesmas tersebut.  

Wawancara lebih lanjut peneliti lakukan dengan beberapa ibu – ibu yang 

memiliki anak usia 10 – 15 bulan, pada tanggal 21 April 2018. Pertama, Ibu F 

yang memiliki anak usia sepuluh bulan, pernah tidak patuh dalam 

mengimunisasikan anaknya pada usia sembilan bulan yang mana adalah 

imunisasi terakhir. Imunisasi tersebut mundur menjadi imunisasi di usia sepuluh 

bulan. Hal ini dikarenakan kondisi bayi yang saat itu sedang sakit panas. Kedua, 

Ibu E yang memiliki anak usia 12 bulan, tidak patuh dalam melakukan imunisasi 

usia empat bulan, pada imunisasi DPT, sehingga imunisasi mundur satu bulan 
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juga. Ibu E tidak mengimunisasikan anaknya karena pada saat itu sedang batuk, 

pilek, dan panas.  

Ketiga Ibu Am, yang memiliki bayi usia 15 bulan. Ibu Am tidak patuh 

dalam mengimunisasikan bayinya pada umur sembilan bulan yaitu usia dimana 

bayi mendapatkan imunisasi campak. Ibu Am mengaku karena ada kesibukan 

lain mengakibatkan tidak dapat memberikan imunisasi tepat waktu kepada 

anaknya. Keempat, Ibu H memiliki anak berumur 13 bulan. Ibu H tidak tepat 

waktu dalam pemberian imunisasi anaknya sebanyak dua kali. Pertama pada 

saat DPT-3 dan kedua pada saat campak. Alasan pertama tidak 

mengimunisasikan anak saat DPT-3 karena pada saat itu pulang kampung, 

sehingga melewatkan imunisasi, padahal ibu tahu hari itu jadwal anak imunisasi. 

Alasan kedua telat memberikan imunisasi campak karena pada saat itu badan 

anaknya sedang tidak enak badan. Kelima, Ibu S memiliki anak usia 12 bulan, 

mengaku tidak tepat waktu dalam pemberian imunisasi DPT dan campak. Ibu S 

tidak tepat melakukan imunisasi karena badan anak tidak sehat, dan ada 

kesibukan lain yang dikerjakan, pada hal ibu mengetahui pada saat itu 

merupakan jadwal anak untuk imunisasi. 

Pada saat berkunjung ke rumah Ibu H pada tanggal 21 April 2018, ibu H 

menceritakan terdapat dua tetangganya yang tidak pernah melakukan imunisasi. 

Tetangga yang pertama tidak melakukan imunisasi karena mempercayai bahwa 

dalam imunisasi terdapat kandungan minyak babi dan mereka menanggap hal itu 

haram. Ibu H mengatakan bahwa tetangganya itu merupakan orang yang 

memiliki keyakinan yang kuat dengan agamanya. Ibu H menceritakan tentang 

tetangga yang kedua. Pada saat awal tetangganya melakukan imunisasi, saat 

anak berumur tiga bulan dan diberi imunisasi DPT-3, setelah imunisasi anaknya 



 
 
 
 

 

7 
 

mengalami panas tinggi hingga 40°C, ibu ini menjadi sangat cemas dan takut. 

Setelah kejadian itu, tetangga Ibu H menjadi trauma dan tidak ingin 

mengimunisasikan anaknya kembali. 

Pada keseluruhan wawancara, selain menanyakan kepatuhan kepada 

para ibu, peneliti juga bertanya seputar imunisasi kepada para ibu. Pemahaman 

tentang imunisasi, manfaatnya, jenisnya apa saja, waktu pemberian kapan saja, 

efek sampingnya apa saja, risiko bila tidak melakukan imunisasi bagaimana, dan 

dari mana ibu – ibu ini mendapatkan informasinya. Hasilnya adalah para ibu 

mengerti apa itu imunisasi secara umum, kebanyakan ibu mengatakan imunisasi 

merupakan pemberian vaksin untuk kekebalan tubuh. Manfaat yang didapat rata-

rata ibu sudah paham, yaitu untuk menjaga kekebalan tubuh anak. Jenis 

imunisasi sendiri ibu – ibu yang peneliti wawancarai tidak begitu paham, baik itu 

jenis imunisasi dan penyakitnya, namun untuk kapan waktu pemberian imunisasi, 

ibu paham dengan melihat buku kesehatan ibu dan anak. Beberapa ibu paham 

efek samping dari imunisasi, namun beberapa ibu ada yang kurang paham 

efeknya. Ibu yang tahu efeknya, sebagian besar mengatakan efeknya panas, 

sehingga pada akhir imunisasi akan diberikan obat untuk menurunkan panas 

anak. Risiko yang terjadi bila tidak melakukan imunisasipun ibu-ibu kurang tahu, 

hanya mengatakan akan terkena sakit, kekebalanpun juga menurun, tapi tidak 

tahu sakitnya apa. Informasi yang ibu -  ibu dapat tetang imunisasi ini, diperoleh 

dari pengarahan-pengarahan yang diberikan oleh pihak puskesmas. 

Hasil wawancara yang dapat disimpulkan tersebut menunjukkan bahwa 

ibu tidak patuh pengetahuan yang kurang sehingga tidak patuh dalam pemberian 

imunisasi kepada anaknya. Pengetahuan yang dimaksud kurang adalah Ibu yang 

tidak paham jenis imunisasi serta penyakit apa yang akan diderita anak bila tidak 
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melakukan program imunisasi. Ibu hanya memahami secara umum saja, 

meskipun sudah ada pengarahan ibu hanya memahami isi secara umum saja. 

Ibu masih kurang dalam mencari informasi seputar imunisasi dasar untuk 

anaknya. Menurut bidan di daerah inipun, kebanyakan ibu yang kurang memiliki 

pengetahuan tentang imunisasi dasar lengkap terdapat pada desa terpencil.  

Wawancara berikutnya pada tanggal 9 Februari 2019, wawancara ini 

ditujukan kepada ibu yang patuh dalam mengikuti program imunisasi dasar 

lengkap untuk anaknya. Wawancara yang pertama bersama Ibu R, mengetahui 

imunisasi untuk penambahan sistem kekebalan tubuh ke anak bisa dengan 

suntik maupun tetes. Manfaat yang didapat dari imunisasi agar anak tidak mudah 

terkena penyakit, jika tidak imunisasi anak akan sakit. Ibu R mengatakan anak 

yang tidak imunisasi bisa terkena polio, campak. Imunisasi yang diketahui antara 

lain DPT untuk tetanus, polio, dan campak. Ibu juga paham bahwa anak mungkin 

akan panas badannya, jika badan anak panas sudah ada obat penurun panas 

yang diberikan oleh bidan setelah imunisasi. Pengetahuan yang didapat Ibu R 

diperoleh dari bidan dan buku kesehatan. 

Wawancara selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2019, bersama Ibu Es. 

Ibu Es mengatakan imunisasi dilakukan untuk menjaga kekebalan tubuh anak 

dan menambah kesehatan anak agar tidak mudah terkena penyakit. Penyakit 

yang diketahui ibu antara lain hepatitis, polio, dan campak. Ibu Es menjelaskan, 

anaknya pernah mengalami kenaikan suhu badan setelah imunisasi dan bagi ibu 

ini wajar, sehingga ibu hanya memberikan obat penurun panas saja yang 

diberikan bidan. Ibu tidak merasa cemas karena sebelumnya bidan sudah 

menginformasikan terlebih dahulu. Imunisasi yang diketahui oleh ibu antara lain, 

imunisasi yang diberikan saat anak lahir, setelah itu baru diberikan imunisasi 
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untuk mencegah polio dan lainnya. Ibu Es mengaku patuh untuk mengikuti 

semua jadwal imunisasi, karena ingin tahu tentang kesehatan sehingga anak 

tidak mudah terkena penyakit. 

Wawancara terakhir pada tanggal 9 Februari 2019, bersama Ibu Aa. Ibu 

Aa mengetahui imunisasi yaitu untuk menjaga kesehatan dan membuat anak 

kebal terhadap penyakit. Penyakitnya berupa polio, campak, dan hepatitis. 

Semua pengetahuan diperoleh dari informasi bidan maupun buku kesehatan. Ibu 

Aa juga mengatakan bila tidak di imunisasi sesuai jadwal merasa kasihan kepada 

anaknya karena mudah sakit. Jenis imunisasi yang diketahui ibu antara lain, 

imunisasi polio untuk polio, DPT untuk tetanus, dan campak untuk campak. Pada 

saat anak panas ibu sudah paham karena ada obat penurun panas dan bagi Ibu 

A merupakan hal yang wajar.  

Hasil wawancara dengan ibu yang patuh dalam mengikuti program 

imunisasi dapat disimpulkan, bahwa ibu mengerti manfaat imunisasi yaitu 

menambah, menjaga kekebalan tubuh anak sehingga terhindar dari penyakit. 

Penyakit yang ibu ketahui bila tidak melakukan imunisasi antara lain, hepatitis, 

tetanus, polio, dan campak. Ibu juga mengerti jenis imunisasi dan kegunaan dari 

imunisasi tersebut. Ibu juga paham tentang kenaikan suhu tubuh yang terjadi 

setelah melakukan imunisasi dan tidak cemas karena sudah mendapatkan 

informasi dari bidan dan diberi obat penurun panas. Informasi tentang kesehatan 

biasa ibu dapatkan dari bidan dan juga buku kesehatan. Pada hasil wawancara 

menunjukan ibu dapat mencari tahu imunisasi itu apa, memahami manfaat 

imunisasi, jenis-jenis imunisasinya, penyakit yang akan terjadi bila tidak 

imunisasi, dan ibu melakukan imunisasi agar anaknya tidak terkena penyakit 

menular. 
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Penelitian yang mendukung wawancara di atas salah satunya ada di 

Indonesia kasus campak terbesar ada pada kelompok umur 5-9 tahun dan 

kelompok umur 1-4 tahun dengan proporsi masing-masing sebesar 32,2% dan 

25,4% (Dinkesjateng, 2015). Dihitung rata-rata umur tunggal, kasus campak 

paling besar ada pada bayi < 1 tahun, yaitu sebesar 778 kasus (9,5%). Dari 

8.185 kasus tahun 2015, 54% di antaranya tidak mendapatkan imunisasi 

campak.  

Cakupan untuk kasus BCG semakin meningkat mencapai 90 – 100 %, 

sehingga kasus bakteri tahan asam (BTA) dapat menurun di usia 0-14 tahun  

(Dinkesjateng, 2015). Cakupan DPT3 antara tahun 2007-2015 memperlihatkan 

kondisi konstan antara 90% - 100%. Jumlah kasus difteri cenderung meningkat, 

puncaknya tahun 2012, sejumlah 1.192 kasus. Provinsi Jawa Timur menjadi 

penyumbang kasus terbanyak, yaitu sebanyak 74% pada tahun 2014. Demikian 

pula tahun 2015 menyumbangkan kasus sebesar 63%. Pada tahun 2015, 37% 

kasus difteri terjadi karena belum mendapatkan imunisasi DPT3  (Dinkesjateng, 

2015).  

Pada tahun 2007-2015, hepatitis B memperlihatkan cakupan yang cukup 

tinggi yaitu 90%. Prevalensi meningkat pada saat penduduk berusia 15 tahun. 

Jenis hepatitis yang menginfeksi penduduk Indonesia yaitu hepatitis B (21,8%), 

dan hepatitis A (19,3%). Prevalensi tahun 2013 meningkat dua kali sebanyak 

1,2% dibandingkan tahun 2007 sebanyak 0,6%. Nusa Tenggara Timur menjadi 

provinsi yang memiliki prevalensi tertinggi sebanyak 4,3%. Data dari 

Immunization Summary 2007 (dalam Halawa 2014), angka kematian tahun 2005 

yaitu sebesar 36 kematian balita per 1000 kelahiran hidup. 
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 Angka kematian bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11 

bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam waktu satu tahun  (Dinkesjateng, 2018). 

AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat 

seperti tingkat keberhasilan program Kesehatan Ibu dan Anak, status gizi ibu 

hamil, dan kondisi lingkungan, sosial ekonomi. AKB yang tinggi pada suatu 

wilayah menunjukkan status kesehatan yang rendah pula di wilayah tersebut. Di 

Jawa Tengah pada tahun 2017 AKB sebesar 8,9 per 1.000 kelahiran hidup. 

Menurut Halawa (2014), disebutkan bahwa kepatuhan ibu dalam 

mengikuti program imunisasi bayinya tidak akan menjadi halangan yang besar 

jika pendidikan dan pengetahuannya memadai. Dalam penelitian Halawa (2014) 

diketahui bahwa banyak ibu tidak patuh karena belum mengetahui manfaat dan 

pentingnya imunisasi sendiri. Lain lagi dengan pernyataan Rahmawati dan 

Umbul (2014), faktor yang mempunyai pengaruh terhadap ibu dalam kepatuhan 

memberi kelengkapan imunisasi dasar pada bayi atau balita adalah faktor tradisi 

dan dukungan keluarga. Menurut Sugiarti (2014), kepatuhan ibu dalam 

memberikan imunisasi dasar dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan,  

persepsi agama, persepsi tinggi tentang kerentanan/ keseriusan penyakit yang 

akan diderita anaknya jika tidak mendapatkan imunisasi, persepsi isyarat untuk 

bertindak, persepsi mengenai manfaat imunisasi, dan persepsi hambatan 

pemberian imunisasi. 

Dari faktor-faktor tersebut, pengetahuan dianggap menjadi faktor yang 

cukup berpengaruh. Menurut penelitian oleh Guddad dkk (dalam Soemitro, 2014) 

di India, gaya hidup seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan yang didapatnya. 

Pada peneltian ini disimpulkan para subyek mempunyai kebutuhan dalam 

peningkatan pengetahuan penyakit hipertensi. Pengetahuan penting dalam 
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mengatur diri sendiri agar terhindar dari penyakit, serta tahu bagaimana penyakit 

itu sendiri.  

Hal ini sama dengan apa yang akan peneliti lakukan. Pengetahuan yang 

dimiliki ibu masih kurang sehingga mempengaruhi gaya hidupnya dalam 

pemberian kelengkapan imunisasi dasar pada anaknya. Pengetahuan layaknya 

ketika diterima atau diperoleh seseorang akan ia proses, kemudian dalam 

prosesnya seseorang tersebut memahami hal mana yang baik dan tidak baik 

untuk dilakukan. Setelah seseorang memahami apa yang ia dapat dari 

pengetahuan tadi orang tersebut harapannya dapat menentukan atau membuat 

keputusan. 

Lain halnya dengan hasil wawancara dari salah seorang ibu, 

pengetahuan tentang kesehatan yang diperoleh masih kurang, sehingga belum 

dapat memproses maksud dari kesehatan tentang imunisasi dasar yang 

menyebabkan pengambilan keputusan untuk absen dalam pemberian imunisasi 

pada anaknya (lebih memilih bekerja). Pengambilan keputusan tersebut kurang 

tepat untuk anaknya karena dapat terserang penyakit. Seseorang yang 

memperoleh pengetahuan lalu memproses pengetahuan, dan mehaminya 

sehingga dapat mengambil keputusan yang baik bagi kesehatannya dapat 

disebut dengan seseorang yang mempunyai health literacy tinggi (Jones dkk 

dalam Soemitro, 2014). 

Health literacy tidak hanya dilihat dalam hal pengetahuan saja tetapi juga 

dalam kemampuan individu untuk mendapatkan akses, memahami, dan 

menggunakan informasi dengan cara mempromosikan dan memelihara 

kesehatan dengan baik (Sorensen dkk, 2012). Health literacy berarti 

menempatkan kesehatan seseorang, kesehatan keluarga dan masyarakat ke 
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dalam konteks kesehatan, memahami faktor mana yang memengaruhinya, dan 

mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Seseorang dengan tingkat health 

literacy yang memadai memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas 

kesehatan diri sendiri, kesehatan keluarga, dan kesehatan masyarakat 

(McQueen dalam Sorensen dkk, 2012).   

Health literacy adalah pengetahuan dasar kesehatan yang dapat 

mempengaruhi pengobatan pasien (Andrus & Roth dalam Soemitro, 2014). 

Seseorang yang memiliki health literacy rendah,hanya memiliki sedikit 

pengetahuan tentang penyakit, cara pencegahan, dan pengobatannya. 

Seseorang dengan health literacy tinggi, pengetahuan tentang penyakit baik 

sehingga untuk merawat dirinya juga baik (Andrus dan Roth dalam Soemitro, 

2014). Health literacy pada suatu wilayah sangat penting karena berbeda pada 

setiap kelompok usia, tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi, dan kebiasan 

dari lingkungannya (Andrus & Roth dalam Soemitro, 2014). 

Menurut data pada Puskesmas Banjarnegara 2 terdapat 50% ibu yang 

belum melakukan imunisasi lengkap pada anaknya (usia 0-12 bulan). Selain itu 

di puskesmas ini belum pernah dilakukan penelitian tentang health literacy 

dengan kepatuhan ibu dalam mengikuti program kelengkapan imunisasi dasar. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melihat hubungan antara health literacy 

dengan kepatuhan ibu dalam mengikuti program kelengkapan imunisasi dasar. 

1.02 Tujan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara health 

literacy dengan kepatuhan ibu dalam mengikuti program kelengkapan imunisasi 

dasar 
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1.03 Manfaat Penelitian 

1.01.01 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Psikologi 

Kesehatan secara khusus tentang health literacy dan kepatuhan ibu dalam 

mengikuti program kelengkapan imunisasi dasar. 

1.01.02 Manfaat Praktis 

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa yang membaca, 

peneliti lain, dosen, tenaga kesehatan, masyarakat, maupun ibu yang memiliki 

bayi anak usia 0 – 12 terkait kelengkapan imunisasi dasar dan health literacy. 

 

 


