LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
“ SKEMA PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT’’

PENTINGNYA IMUNISASI LENGKAP DI
KECAMATAN OGAN ILIR
Tahun ke 1 Dari Rencana 1 Tahun

TIM PELAKSANA
KETUA
ANNISA KHOIRIAH, SST., M.KES (NIDN: 0213079101)
ANGGOTA
MARDELIA ASTRIANI, SST., M.TR.KEB (NIDN: 0208039002)

PROGRAM STUDI D-III KEBIDANAN
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG
JULI 2018

RINGKASAN
Imunisasi melindungi anak terhadap beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan
Imunisasi. Setiap tahun lebih dari 1,4 juta anak di dunia meninggal karena
berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Meskipun
pada kenyataannya sekarang telah banyak ibu yang membawa bayinya ke tenaga
kesehatan untuk mendapatkan imuniasi, namun hanya sebagian kecil dari mereka
yang diberikan konseling. Target luaran yang diharapkan peningkatan pengetahuan
antara sebelum dan setelah penyuluhan, serta kesadaran ibu untuk membawa
anaknya ke Posyandu untuk mendapatkan imunisasi. Metode yang digunakan
adalah penyuluhan. Hasil pengabdian terdapat peningkatan pengetahuan dan
kesadaran ibu untuk membawa anaknya mendapatkan imunisasi dalam upaya
pencegahan penyakit.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. ANALISA SITUASI

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan
kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu
saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami
sakit ringan. Setiap tahun lebih dari 1,4 juta anak di dunia meninggal karena
berbagai penyakit sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Beberapa
penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang dapat dicegah dengan
Imunisasi (PD3I) antara lain TBC, Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Pertusis,
Campak, Polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Anak yang telah
diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya tersebut,
yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian (Kemenkes RI, 2016).
Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015
menunjukkan AKB sebesar 22,23 per 1.000 kelahiran hidup, yang artinya
sudah mencapai target MDG 2015 sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup. Begitu
pula dengan Angka Kematian Balita (AKABA) hasil SUPAS 2015 sebesar
26,29 per 1.000 kelahiran hidup, juga sudah memenuhi target MDG 2015
sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup.
Hasil survei Riskesdas tahun 2013 didapatkan data cakupan imunisasi
HB-0 (79,1%), BCG (87,6%), DPTHB-3 (75,6%), Polio-4 (77,0%), dan
imunisasi campak (82,1%). Survei ini dilakukan pada usia anak 12– 23 bulan.
Adapun cakupan pemberian imunisasi sebesar 59,2% imunisasi lengkap, 32,1%
imunisasi tidak lengkap, dan 8,7% tidak pernah diimunisasi.
Imunisasi melindungi anak terhadap beberapa Penyakit yang Dapat
Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Seorang anak diimunisasi dengan vaksin
yang disuntikkan pada lokasi tertentu atau diteteskan melalui mulut. Sebagai
salah satu kelompok yang menjadi sasaran program imunisasi, setiap bayi
wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis BCG, 3
dosis DPT-HB dan atau DPT-HB-Hib, 4 dosis polio, dan 1 dosis campak.

Dari imunisasi dasar lengkap yang diwajibkan tersebut, campak
merupakan imunisasi yang mendapat perhatian lebih, hal ini sesuai komitmen
Indonesia pada global untuk mempertahankan cakupan imunisasi campak
sebesar 90% secara tinggi dan merata. Hal ini terkait dengan realita bahwa
campak adalah salah satu penyebab utama kematian pada balita. Dengan
demikian pencegahan campak memiliki peran signifikan dalam penurunan
AKB. Indonesia memiliki cakupan imunisasi campak yang sedikit lebih rendah
daripada tahun 2014, yaitu sebesar 92,3% pada tahun 2015 (Kemenkes RI,
2016).
Imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan pada anak sesuai
dengan umurnya. Pada kondisi ini, diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat
bekerja secara optimal. Namun, pada kondisi tertentu beberapa bayi tidak
mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Seperti diketahui, bahwa di
masyarakat masih ada pemahaman yang berbeda mengenai imunisasi, sehingga
masih banyak bayi dan balita yang tidak mendapatkan pelayanan imunisasi.
Alasan yang disampaikan orangtua mengenai hal tersebut, antara lain karena
anaknya takut panas, sering sakit, keluarga tidak mengizinkan, tempat
imunisasi jauh, tidak tahu tempat imunisasi, serta sibuk/repot. Karena itu,
pelayanan imunisasi harus ditingkatkan di berbagai unit pelayanan (Kemenkes
RI, 2015).
Selain memiliki manfaat, imunisasi juga menimbulkan efek samping
dalam pelaksanaannya. Dalam dunia kesehatan, fenomena ini dikenal juga
dengan istilah adverse event atau lebih dikenal dengan kejadian ikutan pasca
imunisasi (KIPI). Berdasarkan Riskesdas 2013, didapatkan bahwa dari 91,3
persen anak di Indonesia yang pernah diimunisasi, terdapat 33,4 persen yang
pernah mengalami KIPI. Keluhan yang sering terjadi adalah kemerahan dan
bengkak, sedangkan keluhan demam tinggi dialami 6,8 persen anak.
Pengetahuan ibu terhadap imunisasi merupakan faktor yang sangat
penting, agar ibu dapat cepat tanggap dan tahu apa yang harus dilakukan ketika
timbul efek samping pada anaknya untuk mendapatkan cakupan kelengkapan
imunisasi (Sarfaraz, 2017). Kurangnya pengetahuan orang tua terutama ibu
akan membawa sikap negatif dan rasa takut akan efek samping imunisasi yang
nantinya akan berdampak pada pandangan ibu dan kemauan ibu untuk
membawa anaknya ke fasilitas kesehatan guna mendapatkan imunisasi.

Sehingga ada ibu yang berpandangan bahwa imunisasi akan menjadi hal
yang merugikan bagi anaknya (Septiarini, 2015). Pemberian informasi melalui
penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang imunisasi merupakan upaya
promotif untuk meningkatkan pengetahuan tentang imunisasi dan preventif
untuk pencegahan penyakit, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran
orangtua membawa anaknya ke Posyandu untuk mendapatkan imunisasi dasar
secara lengkap (Fitriani, 2013).

B.

Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya imunisasi lengkap pada
pertumbuhan dan perkembangan anak.

C.

Manfaat Kegiatan.
1. Meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya imunisasi lengkap.
2. Memberikan konstribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu
dan anak.
3. Peningkatan status kesehatan melalui upaya promotif.

BAB II
TARGET LUARAN
A. Target

Indikator target capaian Program Pengabdian adalah:
a. Orang tua mampu dan memiliki penguatan pengetahuan tentang
imunisasi
b. Orang tua memiliki bekal pengatahuan tentang efek demam
pasca imunisasi lainnya, dan bagaimana cara mencegahnya
B. Luaran

Dari Penyuluhan dihasilkan luaran berupa
1. Laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
2. Satu artikel pada media elektronik.

BAB III
METODE PENDEKATAN
1.

Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat khususnya ibu dengan balita di
Kecamatan Indralaya Ogan Ilir

2.

Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode
ceramah.

3.

Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Sabtu, 09 Juni 2018

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: Kecamatan Ogan Ilir

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi adalah proses penilaian. Evaluasi dapat diartikan sebagai proses
pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai
tujuan pendidikan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan
digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. Hasil yang telah dicapai
dari kegiatan penyuluhan yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat dari yang
awalnya tidak tahu menjadi tahu. Peningkatan pengetahuan ini dapat terlihat dari
hasil pretest dan posttest. Kami memberikan 4 materi penyuluhan yaitu
pentingnya gizi, pentingnya imunisasi, pentingnya stimulasi, serta pentingnya
ASI dan MP-ASI. Dari keempat materi tersebut diperoleh hasil bahwa rata-rata
peningkatan kemampuan pengetahuan yang terjadi sebagai akibat dari
pelaksanaan penyuluhan ini adalah sebesar 39,9%. Artinya berada pada interval
kriteria cukup baik.
Kegiatan pemberi materi berlangsung selama kurang 45 menit dan
diakahiri sesi pemateri memberikankesempatan kepada peserta untuk
mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan.didapatkan 3
pertanyaan dari peserta,pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi
yang telah di sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan kesempatan
kepada peserta untuk menjawab pertanyaan.perserta yang mampu menjawab
pertanyaan mendapatkan doo prize sebagai tanda apresiasi dan setelah
melakukan kegiatan penyuluhan ditutup dengan sesi foto bersama antara
pemateri dengan peserta.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Program Pengabdian Masyarakat ini telah mampu memberikan
pengetahuan kepada masyarakat Kecamatan Ogan iIir. Hal ini dapat
dibuktikan dengan hasil pretest dan post test pada saatpenyuluhan.
2. Terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat Kecamatan Ogan iIir dari
yang awalnya tidak tahu menjadi tahu.
3. Terjadi perubahan perilaku masyarakat Kecamatan Ogan iIir dari yang
awalnya sulit untuk mau menerima informasi mengenai kesehatan
sekarang menjadi lebih terbuka untuk menerima informasi mengenai
kesehatan. Hal ini dapat dibuktikan dari tingkat kehadiran masyarakat
Kecamatan Ogan iIir pada saat acara penyuluhan.
4. Dengan adanya program ini, sedikitnya telah ada peningkatan derajat
kesehatan.
B. Saran
1. Masyarakat Kecamatan Ogan iIir diharapkan mau dan mampu untuk
meneruskan program kami mengenai pentingnya gizi, imunisasi, dan
stimulasi 1000 hari pertama kehidupan sehingga terjadi suatu upaya yang
nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kecerdasan multiple
bayi dan balita.
2. Pemerintah desa Diharapkan pemerintah desa dapat membantu guna

keberlanjutan dari program. Pemerintah daerah diharapkan dapat
memberikan upaya untuk menunjang pelaksanaaan program ini.
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LAMPIRAN 1
SURAT TUGAS DOSEN

LAMPIRAN 2.
SURAT TUGAS MAHASISWA

Lampiran 3.
KONTRAK PENGABDIAN

Lampiran 4
SAP dan Materi.

SATUAN ACARA PENYULUHAN
TENTANG IMUNISASI

Sub Pokok Bahasan

: Kegiatan iImunisasi

Sasaran

: Ibu dengan balita

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tanggal

: Sabtu, 9 Juni 2018

Tempat

: Kecamatan Ogan Ilir

1) Tujuan
A. Tujuan Umun
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang pentignya
imunisasi dan mencegah demam pasca imunisasi.
B. Tujuan Khusus
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan
Seluruh Ibu Mampu:
1.

Menjelaskan Pengertian imunisasi

2.

Mengetahui tujuan imunisasi

3.

Mengetahui manfaat imunisasi

4.

Mengetahui jenis imunisasi

2) Isi Materi (Uraian materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan)
Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi:
1. Pengertian imunisasi
2. Tujuan imunisasi
3. Mengetahui manfaat imunisasi
4. Mengetahui jenis imunisasi
3) Metode Penyuluhan
1.

Ceramah

2.

Tanya Jawab

4) Media
1.

Laptop

2.

LCD

3.

Leaftlet

5) Setting tempat

moderator
Peserta

Peserta

Peserta

penyaji
Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe

Kegiatan penyuluhan
No
1

Waktu

Kegiatan penyuluhan

5 menit

Pembukaan :

1. Menyambut

1. Memberi salam dan
memperkenalkan diri
2. Menjelaskan

tujuan

dari penyuluhan.
3. Melakukan

Kegian peserta

kontrak

salam

dan

mendengarkan
2. Mendengarkan
3. Mendengarkan
4. Mendengarkan

waktu.
4. Menyebutkan

materi

penyuluhan yang akan
diberikan
2

10 menit

Pelaksanaan :

1. Menyampaikan

1. Pengertian imunisasi

informasi

2. Tujuan imunisasi

telah diketahui

3. Mengetahui manfaat
imunisasi
4. Mengetahui jenis
imunisasi
3

10 menit

Tanya jawab :

peserta

2. Mendengarkan
dan
Memperhatikan.
1. Memberikan

1. Memberi kesempatan
bertanya

kepada

pertanyaan
2. Menjawab

pertanyaan

30

yang

2. Menjawab pertanyaan
dari peserta
4

5 menit

Penutup :

1. Menyebutkan

1. Feedback materi

sesuai

2. Menyimpulkan materi

yang diberikan.

yang telah diberikan.

2. Mendengarkan

3. Membagi leaflet

dan

4. Mengucapkan

salam

terimakasih dan salam
penutup

6) Evaluasi
Prosedur

: Pemahaman materi

Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan

materi

membalas

3. Menerima
leaflet.

MATERI PENYULUHAN
A. Vaksin BCG (Bacillus Calmette Guerine)
Imunisasi BCG adalah imunisasi untuk mencegah penyakit TB
(tuberculosis). BCG singkatan dari Babicille Calmette-Guerin. 3 tahun sehingga
didapatkan basil yang tidak virulen tetapi masih mempunyai imunigenitas (dapat
merangsang timbulnya kekebalan tubuh). Vaksinasi BCG memberikan kekebalan
aktif terhadap penyakit tuberkulosis (TBC) yang disebabkan oleh kuman
Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis. BCG diberikan 1 kali
sebelum anak berumur 2 bulan. Vaksin ini mengandung bakteri Bacillus CalmetteGuerrin hidup yang dilemahkan, sebanyak 50.000-1.000.000 partikel/dosis. Imunisasi
BCG dilakukan sekali pada bayi usia 0-11bulan
Indikasi
Untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tuberculosis
1. Cara pemberian dan dosis
1. Sebelum disuntikkan vaksin BCG harus dilarutkan terlebih dahulu. Melarutkan
dengan menggunakan alat-alat suntik steril dan menggunakan cairan pelarut
(NacL 0,9 %) sebanyak 4 cc
2. Dosis pemberian 0,05 ml sebanyak 1 kali
3. Disuntikkan secara intracutan di daerah lengan kanan atas pada insersio
musculus deltoideus
4. Vaksin harus digunakan sebelum lewat 3 jam dan Vaksin akan rusak bila
terkena sinar matahari langsung. Botol kemasan, biasanya terbuat dari bahan
yang berwarna gelap untuk menghindari cahaya karena cahaya atau panas

dapat merusak vaksin BCG sedangkan pembekuan tidak merusak vaksin
BCG. Vaksin BCG di buat dalam vial, di mana kemasannya ada 1 cc dan 2 cc.
5. Kontra indikasi
1. Uji Tuberculin > 5 mm
2. Sedang menderita HIV
3. Gizi buruk
4. Demam tinggi
5. Infeksi kulit luas
6. Pernah menderita TBC
7. Efek samping
Imunisasi BCG tidak menyebabkan reaksi umum seperti demam. Setelah
1- 2 minggu penyuntikan biasanya akan timbul indurasi dan kemerahan di tempat
suntikan yang akan berubah menjadi pustula dan akan pecah menjadi luka dan hal
ini tidak perlu pengobatan dan akan sembuh spontan dalam 8-12 minggu dengan
jaringan parut. Kadang-kadang terjadi pembesaran kelenjar limfe di ketiak atau
pada leher yang terasa padat dan tidak sakit serta tidak menimbulkan demam.
Reaksi ini normal dan tidak memerlukan pengobatan dan akan hilang dengan
sendirinya.
B. Vaksin HEPATITIS B
Vaksin Hepatitis B adalah vaksin virus recombinan yang telah di
inactivasikan dan bersifat non infectious berasal dari HBsAg yang dihasilkan dalam
sel ragi (Hansenula) Polymorpha menggunakan teknologi DNA recombinan.
Imunisasi Hepatitis B perlu diberikan sedini mungkin setelah lahir. Depkes RI
tahun 2005

memberikan vaksin monovalen (uniject) saat lahir dilanjutkan dengan vaksin
kombinasi DPT HB Combo pada umur 2,3 dan 4 bulan. Penyimpanan vaksin pada
suhu2-8˚C dan jangan sampai beku.
1. Indikasi
Untuk pemberian kekebalan aktif terhadap infeksi yang disebabkan oleh
virus Hepatitis B.
a) Cara Pemberian dan Dosis
1) Sebelum digunakan vaksin dikocok terlebih dahulu agar suspense menjadi
homogeny
2) Vaksin disuntikan dengan dosis 0,5 ml secara IM sebaiknya pada
anterolateral paha.
3) Pemberian imunisasi Hepatitis B sebanyak 3 x
4) Dosis pertama diberikan pada usia 0-7 hari dan selanjutnya dengan
interval waktu minimal 4 minggu.
5) Kontraindikasi
Hipersensitif terhadap komponen vaksin dan penderita infeksi berat yang
disertai kejang.

1. Efek Samping
1. Reaksi local seperti rasa sakit, kemerahan dan pembengkakkan disekitar
tempat bekas penyuntikan.
2. Reaksi sistemik seperti demam ringan, lesu dan perasaan tidak enak pada
saluran cerna
3. Reaksi yang terjadi akan hilang dengan sendirinya setelah 2 hari.

C.

Vaksin POLIO1.Pengertian
Imunisasi polio diberikan dengan tujuan untuk mencegah anak terjangkit
penyakit polio. Penyakjit polio dapat menyebabkan anak menderita kelumpuhan pada
kedua kakinya dan otot-otot wajah. Vaksin oral Polio hidup adalah vaksin Polio
trivalent yang terdiri dari suspensi virus Poliomielitis tipe 1, 2 dan 3 (strain sabin) yang
sudah dilemahkan, dibuat dalam biakan jaringan ginjal kera dan distabilkan dengan
sucrose. Kemasan sebanyak 1 cc atau 2 cc dalam flakon dilengkapi dengan pipet untuk
meneteskan vaksin. Penyimpanan vaksin Polio dalam suhu 2-8˚C stabil dalam waktu 6
minggu. Vaksin Polio oral sangat mudah dan cepat rusak bila terkena panas
dibandingkan dengan vaksin lainnya.
1. Indikasi
Untuk pemberian kekebalan aktif terhadap Poliomyelitis
1. Cara pemberian dan dosis
Diberikan secara oral sebanyak 2 tetes di bawah lidah langsung dari botol
tanpa menyentuh mulut bayi. Diberikan 4 x dengan interval waktu minimal 4
minggu
a. Setiap membuka vial baru harus menggunakan penetes (dropper)
yang baru.
b. Kontraindikasi
c. Pada individu yang menderita imunedeficiency tidak ada efek yang
berbahaya yang timbul akibat pemberian Polio pada anak yang
sedang sakit. Namun, jika ada keraguan misalnya sedang menderita
diare atau muntah, demam tinggi >38,5˚C, maka dosis ulangan dapat
di berikan setelah sembuh.
2. Pasien yang mendapat imunosupresan
3. Efek samping
Pada umumnya tidak ada efek samping. Tetapi ada hal yang perlu
diperhatikan setelah imunisasi polio yaitu setelah anak mendapatkan imunisasi
polio maka pada tinja si anak akan terdapat virus polio selama 6 minggu sejak
pemberian imunisasi. Karena itu, untuk mereka yang berhubungan dengan bayi
yang baru saja diimunisasi polio supaya menjaga kebersihan dengan mencuci
tangansetelah mengganti popok bayi.

Lampiran 5.
Dokumentasi Kegiatan
a. Foto Kegiatan

b. Leaflet

Lampiran 6.
Realisasi Anggaran
Kegiatan

Kebutuhan

Konsumsi

•

Snack

50 x Rp. 10.000
Penyuluhan

•

•
Umum

Realisasi Anggaran
Rp. 500.000

Cetak Media
Penyuluhan

Rp. 100.000

Souvenir

Rp. 200.000

•

Honorarium
Pelaksana

Rp. 150.000 x 3

Rp. 450.000

orang
•

Honorarium RT

Rp. 200.000

Rp. 200.000
•

Honorarium
Kader PKK

Rp. 200.000 x 2

Rp. 400.000

orang
•

Pembuatan
laporan
kegiatan dan

Rp. 150.000

penggandaan
Rp. 150.000
TOTAL

Rp. 2.000.000

