
HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TERHADAP 
PEMBERIAN IMUNISASI BCG DI DESA SUNGAI PERAK 
KECAMATAN TEMBILAHAN 

Radis Virna Da Gusta, Suyanto*, Afriyan Wahyudhi** 
 
ABSTRACT 

Immunization is the process induction of the immunity to form a defense againt 

disease. BCG immunization is to confer protecting tuberculosis. This cross-sectional 

study aims to analyze relation between knowledge level of mother and BCG 

immunization at Sungai Perak Tembilahan. A sample of 57 mothers who have 

children under 5 years old. Survey data were obtained by a questionnaire. Result 

showed that mother who gives the BCG immunization with good knowledge is 

(35,3%) , good enough knowledge is (58,82%), bad knowledge is (5,88%) and the 

mother didn’t give the BCG immunization with good knowledge is (16,67%), good 

enough knowledge is (66,66) and bad knowledge is (16,67). Based on Kolmogorov-

Smirnov Z test statistic, there was no significant relation between knowledge level of 

mother and BCG immunization at Sungai Perak Tembilahan (p=0.992). 
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PENDAHULUAN 

Imunisasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan 
perlindungan terhadap suatu penyakit dengan memberikan antigen/antibodi guna 
melindungi dan mencegah penyakit-penyakit menular yang sangat berbahaya.2 
Menurut WHO target Universal Child Immunization (UCI) dapat mencapai minimal 
80% dari jumlah bayi yang ada di suatu daerah.1 Di Indonesia, program pencegahan 
penyakit atau imunisasi dilaksanakan pada abad ke-19 yang tepat dilaksanakan pada 
tahun 1956. Imunisasi merupakan program kesehatan yang paling cost-effective atau 
hemat biaya dan menjadi program prioritas oleh Departemen Kesehatan dalam 
mengurangi angka kesakitan dan kematian bayi akibat penyakit yang dapat dicegah 
dengan imunisasi dan menjadi komponen primer dari tingkat pencegahan penyakit.3 

Imunisasi BCG (Bacillus of Calmette and Guerin) adalah salah  satu dari 
lima imunisasi rutin yang diberikan.4 Vaksin BCG merupakan vaksin hidup yang 
terbuat dari Mycobacterium bovis yang telah dilemahkan, vaksin ini melindungi 
anak-anak dari penyakit tuberkulosis dan vaksin BCG ini diberikan pada bayi yang 
berumur 0-12 bulan.5 Suatu hal yang melatar belakangi orang tua untuk tidak 
memberikan imunisasi terhadap bayinya adalah pengetahuan orang tua.6 Rendahnya 
pendidikan ibu sehingga terjadi kesalah pahaman ibu tentang imunisasi.7 Selain itu 
pengetahuan orang tua juga menjadi pertimbangan untuk memberikan imunisasi 
kepada anaknya. Sehingga pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi seorang ibu  
untuk memberikan imunisasi kepada anaknya.10 Orang tua memilih untuk tidak 
mengimunisasi anak-anak mereka karena kekhawatiran mereka terhadap keamanan 
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imunisasi, kemanjuran dari vaksin, dan kekhawatiran terhadap efek samping dari 
imunisasi. Banyak orang tua juga yang tidak tahu manfaat dari imunisasi. Pentingnya 
pengetahuan dan kesadaran orang tua menjadi faktor keberhasilan imunisasi dan 
banyak ibu memiliki pengetahuan kurang tentang penyakit-penyakit yang dapat 
dicegah dengan imunisasi. 11,12,13  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat 
pengetahuan ibu terhadap pemberian imunisasi BCG di Desa Sungai Perak 
Kecamatan Tembilahan. 
 
METODE PENELITIAN 

. 
Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan pendekatan cross 

sectional yaitu penelitian yang dilakukan dengan sekali pengamatan pada suatu saat 
tertentu untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu terhadap pemberian 
imunisasi BCG di Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan. Sampel pada 
penelitian ini diambil dari semua populasi ibu yang ada (total samping). Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dari lembar kuisioner. 
Pengukuran tingkat pengetahuan responden terdiri 19 pertanyaan yang dirancang 
oleh peneliti sendiri. Jenis pertanyaan untuk mengukur tingkat pengetahuan ada dua 
a) favorable dengan pilihan jawaban Benar (B) dengan skor satu dan Salah (S) 
dengan skor nol. b) unfavorable dengan pilihan jawaban Benar (B) dengan skor nol 
dan Salah (S) dengan skor satu. 

 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 Penelitian ini dilakukan terhadap 57 orang ibu di Desa Sungai Perak 
Kecamatan Tembilahan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu 
terhadap pemberian imunisasi BCG di Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan. 
 
 
Distribusi usia ibu di Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan 
 
 Berdasarkan hasil penelitian, usia ibu terbanyak adalah pada rentang 20-35 
tahun dengan jumlah 42 orang ibu (73,7%), diikuti usia ibu >35  tahun sebanyak 9 
orang (15,8%), sedangkan usia <20 tahun berjumlah 6 orang (15,8%). Penelitian 
yang dilakukan oleh Marpatano di Congo pemberian imunisasi terbanyak dilakukan 
oleh ibu dengan rentang usia 25-35 tahun.29 Penelitian oleh  Antai Diddy bahwa ibu 
yang memiliki anak pada usia ≤ 18 tahun, tidak memberikan imunisasi dan kurang 
mengetahui tentang imunisasi sehingga menurunkan cakupan imunisasi, sedangkan 
ibu dengan usia lebih dari > 30 tahun, lebih mengetahui tentang imunisasi dan 
memperhatikan kelengkapan imunisasi anak mereka.14 Pada penelitian di Italy oleh 
Angellilo et al bahwa tidak ada perbedaan karakteristik usia ibu dalam pemberian 
imunisasi melainkan kurangnya informasi tentang imunisasi tersebut.15 
 
 
 
 



Distribusi tingkat pendidikan ibu di Desa Sungai Perak Kecamatan 
Tembilahan 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ibu terbanyak adalah 
SD sederajat yang berjumlah 28 orang (49,1%),  tingkat pendidikan SMP sederajat 
sebanyak 20 orang (35,1%), sedangkan tingkat pendidikan SMA sederajat berjumlah 
9 orang (15,8%). Penelitian di Amerika Serikat dan Turki menemukan bahwa ibu 
dengan pendidikan yang tinggi tidak khawatir terhadap keamanan imunisasi dan 
memiliki keyakinan yang besar terhadap imunisasi sebaliknya penelitian di Swiss 
dan Jerman ibu yang berpendidikan tinggi memiliki probabilitas kurang terhadap 
imunisasi dari pada ibu dengan pendidikan tingkat rendah.16,17 Penelitian lainnya 
yang dilakukan oleh Breiman di Bangladesh menyatakan bahwa ibu dengan 
pendidikan tinggi tidak memiliki kepedulian yang besar terhadap pemberian 
imunisasi sedangkan ibu dengan pendidikan rendah lebih memiliki kepedulian yang 
besar terhadap pentingnya imunisasi.18 Penelitian oleh Babirye at al bahwa 
pendidikan ibu bukan merupakan independen kuat dalam pemberian imunisasi 
melainkan kemiskinan yang menjadi peranan penting dalam pemberian imunisasi.19 
 
 
Distribusi pekerjaan ibu di Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan 

 
 Hasil penelitian mendapatkan sebagian besar ibu tidak bekerja atau 
merupakan ibu rumah tangga yang berjumlah 40 orang (70,2%), ibu yang bekerja 
sebagai petani sebanyak 15 orang (26,3%), bekerja sebagai swasta sebanyak 2 orang 
(3,5%), dan tidak ditemukan ibu yang bekerja sebagai pegawai negeri. Penelitian 
oleh Antai Diddy di Nigeria menyatakan bahwa Ibu yang tidak bekerja memiliki 
kepedulian yang kurang terhadap imunisasi.14 Menurut Purwati pada tahun 2008 
menyebutkan, bahwa pekerjaan ibu dapat mempengaruhi pemberian imunisasi 
karena semakin sibuk seorang ibu maka semakin banyak waktu yang tersita sehingga 
tidak dapat memberikan imunisasi kepada anak mereka, sedangkan ibu yang tidak 
bekerja cenderung memberikan imunisasi kepada anaknya.21 
 
   
Distribusi pemberian imunisasi BCG pada balita di Desa Sungai Perak 
Kecamatan Tembilahan 
 
 Penelitian menunjukkan balita yang mendapatkan imunisasi BCG berjumlah 
51 orang balita (89,5%) sedangkan balita yang tidak mendapatkan imunisasi  BCG 
berjumlah 6 orang (10,5%). Menurut Babirye Juliet sebagian besar ibu percaya 
terhadap manfaat dan efek samping dari imunisasi BCG  namun masih ada sebagian 
ibu yang tidak percaya dan menunjukan sikap keragu-raguan terhadap imunisasi 
BCG.22 Penelitian di Nigeria masih terdapat banyak kesalahpahaman tentang 
imunisasi, banyak ibu-ibu beranggapan bahwa bayi yang sehat tidak perlu diberikan 
imunisasi dan masih banyak kekeliruan bahwa imunisasi dapat digantikan dengan 
herbal dan perlindungan dengan anugrah sang pencipta, mereka juga beranggapan 
bahwa imunisasi dapat menyebabkan infertilitas.23 Dalam penelitian ini hampir 
semua balita telah mendapatkan imunisasi BCG. Lingkungan pergaulan merupakan 
salah satu bentuk rangsangan dari luar individu, apabila rangsangan bersifat baik 



biasanya akan menimbulkan respon yang baik dan  begitu sebaliknya sehingga 
seorang ibu memutuskan untuk memberikan imunisasi BCG kepada anaknya.8  

 
 
Distribusi usia balita saat pemberian imunisasi BCG di Desa Sungai Perak 
Kecamatan Tembilahan 
 

Jumlah balita terbanyak yang mendapat imunisasi BCG pada usia 2 bulan 
yaitu 21 orang (36,9%), balita yang mendapat imunisasi BCG pada usia 1 bulan 
sebanyak 11 orang (19,3%), sedangkan yang mendapat imunisasi BCG pada usia 3 
bulan sebanyak 19 orang (33,3%). Pada penelitian Olusanya, 68,9% ibu memberikan 
imunisasi BCG dalam tiga bulan pertama kehidupan.24 Hasil penelitian ini 
pemberian imunisasi terbanyak adalah pada usia 2 bulan. Di Indonesia pemberian 
imunisasi BCG dilakukan pada usia 0-3 bulan, namun untuk mencapai cakupan yang 
luas Departemen Kesehatan menganjurkan pemberian umunisasi BCG dilakukan 
pada usia 0-12 bulan.10 
  
Distribusi tingkat pengetahuan ibu di Desa Sungai Perak Kecamatan 
Tembilahan 
 
 Hasil penelitian didapatkan tingkat pengetahuan ibu di desa Sungai Perak 
Kecamatan Tembilahan terbanyak memiliki tingkat pengetahuan cukup sebanyak 34 
orang ibu (59,6%), diikuti tingkat pengetahuan baik sebanyak 19 orang ibu (33,4%), 
serta tingkat pengetahuan buruk berjumlah 4 orang (7%). Pengetahuan erat 
hubungannya dengan pendidikan, dimana diharapkan bahwa dengan pendidikan 
yang tinggi maka akan semakin luas pengetahuan orang tersebut, namun ibu dengan 
tingkat pendidikan formal yang rendah belum tentu berpengetahuan buruk, karena 
pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan formal saja, tetapi dapat 
diperoleh melalui pendidikan non formal melalui berbagai media seperti surat kabar, 
tevisi, radio, dan penyuluhan dari kader posyandu yang ada dilingkungan 
masyarakat.21 Penelitian Muula et al pada tahun 2009 menyatakan, selain 
pengetahuan, pemberian imunisasi BCG juga dipengaruhi oleh sikap dan perilaku 
ibu.26 
 
Distribusi tingkat pengetahuan ibu berdasarkan pemberian imunisasi BCG di 
Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan 
 

Hasil penelitian didapatkan ibu yang memberikan imunisasi BCG dengan 
tingkat pengetahuan baik sebanyak 18 orang (35,3%/), ibu dengan pengetahuan 
cukup sebanyak 30 orang (58,82%) dan ibu dengan pengetahuan buruk sebanyak 3 
orang (5,88%) sedangkan ibu yang tidak memberikan imunisasi BCG dengan tingkat 
pengetahuan baik ada berjumlah 1 orang (16,67%), ibu dengan pengetahuan cukup 
berjumlah 4 orang (66,66%) dan ibu dengan pengetahuan buruk berjumlah 1 orang 
(16,67%). Penelitian oleh Bernsen et al mengungkapkan pengetahuan tidak menjadi 
faktor yang terkait dalam pemberian imunisasi BCG kerena ibu dengan pengetahuan 
cukup lebih memperhatikan pemberian imunisasi BCG terhadap anak mereka.9 Hal 
yang sama diungkapkan oleh Asim Muhammad dalam penelitianya bahwa 
pengetahuan ibu yang baik tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap pemberian 
imunisasi BCG, kurangnya kesadaran dan sikap negatif serta pertimbangan nilai 



sosial yang tinggi secara signifikan mempengaruhi pemberian imunisasi BCG.27 
Menurut Furaha bahwa pengetahuan ibu berpengaruh terhadap pemberian imunisasi 
BCG.28 penelitian Hamil Shamila pada tahun 2012 menyakan bahwa, meskipun 
seorang ibu memiliki pengetahuan yang cukup tentang imunisasi BCG dan peran 
perlindungannya namun mereka lebih menunjukakan sikap positif dan kesadaran 
yang tinggi tentang pentingnya pemberian imunisasi BCG dengan melalui peran 
petugas kesehatan dan keder-kader posyandu berupa ajakan dan informasi tentang 
imunisasi BCG.29 
 
Hubungan tingkat pengetahuan ibu terhadap pemberian imunisasi BCG di 
Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan 
  
 hasil uji statistik menggunakan Kolmogorov-smirnov Z didapatkan nilai 
significancy adalah 0,992 artinya tidak terdapat hubungan tingkat pengetahuan ibu 
terhadap pemberian imunisasi BCG di Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan 
 
Tabel 1. Hasil analisis Kolmogorov-smirnov Z tingkat pengetahuan ibu 

terhadap pemberian imunisasi BCG di Desa Sungai Perak Kecamatan 
Tembilahan. 

  

* Kolmogorov-smirnov Z 

Interpretasi dari nilai P adalah bila tidak ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan ibu terhadap pemberian imunisasi BCG di Desa Sungai Perak 
Kecamatan Tembilahan, oleh karena p > 0,05 maka dapat diambil kesimpulan tidak 
ada hubungan bermakna antara kedua variabel. Peneliti berasumsi pengetahuan 
bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pemberian imunisasi BCG. Hal ini di 
dukung oleh penelitian Sanou Aboubakary at al bahwa banyak hal yang 
mempengaruhi Pemberian imunisasi BCG antara lain faktor geografi, lokalitas, 
tempat kelahiran, jarak tempat imunisasi sosial ekonomi dan agama.30 Selain itu 
Mabrouka dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengetahuan ibu tidak 
berpengaruh terhadap pemberian imunisasi BCG melainkan sikap negatif seorang 
ibu signifikan terhadap pemberian imunisasi BCG.25 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 Berdasarkan hasil penelitian cross sectional study terhadap hubungan tingkat 
pengetahuan ibu terhadap pemberian imunisasi BCG di Desa Sungai Perak 
Kecamatan Tembilahan pada bulan september maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Distribusi usia ibu di Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan terbanyak 

adalah pada ibu dengan rentang usia 20-35 tahun dengan jumlah 42 orang ibu 
(73,7%). 

 
Tingkat pengetahuan ibu P Baik Cukup Buruk 

n % n % n % 

.992 Diberi imunisasi 18 35,3% 30 58,82% 3 5,88% 
Tidak diberi 

imunisasi 1 16,67% 4 66,66% 1 16,67% 

Total 19 33,34% 34 59,64% 4 7,02%  



2. Distribusi tingkat pendidikan ibu di Desa Sungai Perak Kecamatan 
Tembilahan terbanyak  pada ibu dengan tingkat pendidikan SD sederajat yang 
berjumlah 28 orang (49,1%). 

3. Distribusi pekerjaan ibu di Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan 
terbanyak yaitu ibu rumah tangga yang berjumlah 40 orang (70,2%). 

4. Distribusi jumlah balita yang mendapat imunisasi BCG di Desa Sungai Perak 
Kecamatan Tembilahan berjumlah 51 orang balita (89,5%) dan balita yang 
tidak mendapatkan imunisasi BCG berjumlah 6 orang (10,5%). 

5. Distribusi usia balita saat pemberian imunisasi BCG di Desa Sungai Perak 
Kecamatan Tembilahan terbanyak pada usia 2 bulan yaitu 21 orang (36,9%) 
dan paling sedikit pada usia 3 bulan berjumlah 19 orang (33,3%). 

6. Distribusi tingkat pengetahuan ibu di Desa Sungai Perak Kecamatan 
Tembilahan terbanyak yaitu ibu dengan tingkat pengetahuan cukup sebanyak 
34 orang ibu (59,6%). 

7. Distribusi tingkat pengetahuan ibu berdasarkan pemberian imunisasi BCG di 
Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan. Ibu dengan tingkat pengetahuan 
cukup lebih banyak memberikan imunisasi BCG berjumlah 30 orang 
(58,82%), dibandingkan dengan ibu yang memiliki tingkat  pengetahuan buruk 
berjumlah 3 orang (5,88%). Ibu yang tidak memberi imunisasi BCG paling 
banyak memiliki tingkat pengetahuan cukup berjumlah 4 orang (66,66%), 
dibandingkan ibu yang memiliki tingkat pengetahuan baik dan buruk 
berjumlah masing-masing 1 orang (16,67%) 

8. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan ibu 
terhadap pemberian imunisasi BCG di Desa Sungai Perak Kecamatan 
Tembilahan dengan p > 0,05. 

 
Saran 
1. Kader posyandu perlu memotivasi ibu mengenai pemberian imunisasi BCG, 

menjelaskan manfaat pemberian imunisasi BCG terhadap anak, agar tidak ada 
lagi ibu yang tidak memberikan imunisasi BCG kepada anaknya. 

2. Diharapkan kepada ibu, mau meningkatkan peran serta dan lebih aktif dalam 
menyukseskan program imunisasi BCG dengan membawa anak ke posyandu 
untuk diberikan imunisasi BCG. 

3. Bagi peneliti lain, sebaiknya penelitian ini bisa dikembangkan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan tingkat pengetahuan 
ibu terhadap pemberian imunisasi BCG. 
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