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    RINGKASAN 

 

Melaksanakan Kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga 

pendidik di dalam salah satu upaya untuk melaksanakan salah satu tugas 

sebagai pelaksanaan salah satu tridarma perguruan tinggi salah satunya 

pengabdian ini adalah suatu upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar 

supaya terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi untuk memberikan 

sumbangsih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. 

Berdasarkan hal ini, kami mengajukan usulan kegiatan Pengabdian di 

Masyarakat di RT31 kecamatan plaju darat kelurahan plaju, Tujuan 

pengabdian ini adalah memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat 

agar dapat memiliki pemahaman tentang pentingnya imunisasi pada bayi. 
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                                          PRA KATA  

  

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini yang berjudul peningkatan 

pemahaman tentang pentingnya imunisasi pada bayi tahun 2019 dapat 

terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa kendala apapun. Kegiatan ini 

tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan 

bantuan dari pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 

setulus-tulusnya kepada : 

1. Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M.kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah 

Palembang 

2. Dewi Rury Ariandari, S.Kep., Ners. M.N.S selaku Ka. Lembaga 

Pengabdian kepada Masyarakat 

3. Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III 

Kebidanan 

4. Seluruh warga masyarakat RT 14 Kecamatan Plaju Darat Kelurahan 

Plaju Kota Palembang. 

5. Semua pihak yangtelah membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian 

pada Masyarakat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu 

 

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. Aamiin... 

 

      Palembang,     Desember 2019

  

      Ketua Pelaksana, 

 

 

             Tiara Pratiwi, SST., M.Keb 
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      BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Analisis Situasi 

 

Imunisasi adalah pemberian zat kekebalan kepada bayi dengan tujuan 

untuk merangsang system imun tubuh bayi sehingga menjadi kebal terhadap 

suatu penyakit,  Kekebalan ini dapat bersifat parsial atau total. Kalau total, bayi 

tersebut dapat terhindar  dari penyakit bersangkutan. Jika parsial, maka 

walaupun bayi masih dapat terinfeksi suatu penyakit, penyakit tersebut akan 

bersifat ringan saja, tidak seberat jika tidak mendapat imunisasi. Vaksin 

merupakan produk aman. Walaupun kadang disertai dengan efek samping, 

sebagian besar efek samping tersebut bersifat ringan dan sementara saja seperti  

nyeri di tempat suntikan dan demam ringan (Gunardi, 2014). 

 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyusun program 

sebagai usaha yang dilakukan untuk menekan penyakit yang dapat dicegah 2 

dengan Imunisasi (PD3I) pada anak antara lain Program Pengembangan 

Imunisasi (PPI) pada anak sejak tahun 1956. Program imunisasi merupakan 

salah satu upaya untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu. 

Program imunisasi diberikan kepada populasi yang dianggap rentan terjangkit 

penyakit menular, yaitu bayi, anak usia sekolah, wanita usia subur, dan ibu 

hamil. Setiap bayi wajib mendapatkan lima imunisasi dasar lengkap yang 

terdiri dari satu dosis HB0, satu dosis BCG, tiga dosis DPT-HB-Hib, empat 

dosis polio, dan satu dosis campak (Kemenkes RI, 2015). 
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Keberhasilan bayi dalam mendapatkan lima jenis imunisasi dasar 

diukur melalui indikator imunisasi dasar lengkap sebagai landasan untuk 

mencapai komitmen internasional yaitu Universal Child Immunization (UCI), 

UCI secara nasional dicapai pada tahun 1990, yaitu cakupan DPT-Hb-Hib 3, 

Polio 3 dan Campak minimal 80% sebelum umur 1 tahun, sedangkan cakupan 

untuk DPT-Hb-Hib 1, polio 1 dan BCG minimal 90%. Terdapat 2-3 juta 

kematian anak di dunia setiap tahunnya dapat dicegah dengan pemberian 

imunisasi, namun sebanyak 22,6 juta anak di seluruh dunia tidak terjangkau 

imunisasi rutin (Kemenkes RI, 2014). Dari pernyataan di atas, peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang Upaya peningkatan pemahaman tentang  

pentingnya imunisasi pada bayi di RT 31 kecamatan plaju darat 

kelurahan plaju palembang” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut “berjudul peningkatan pemahaman 

tentang pentingnya imunisasi pada bayi  di rt 31 kecamatan plaju darat 

kelurahan plaju kota palembang”. 

 

1.3Tujuan Kegiatan 

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya, 

imunisasi pada bayi sehingga dapat ikut mensukeskan program 

pemerintah di RT 31 Kecamatan Plaju Darat Kelurahan Plaju Kota 

Palembang Tahun 2019. 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

2.1 Target Luaran 

Target dalam kegiatan penyuluhan Upaya peningkatan 

pemahaman tentang  pentingnya imunisasi pada bayi di RT 31 

kecamatan plaju darat kelurahan plaju palembang mampu dan memiliki 

pengetahuan tentang manfaa dan pentingnya imunisasi pada bayi. 

 

2.2 Luaran 

Dari penyuluhan di dapatkan luaran berupa. 

1.  Laporan  penyuluhan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian 

masyarakat yang dapat dilihat oleh pengabdi berdasarkan format 

penyuluhan yang di berikan. 

2. Satu artikel pada media elektronik website 
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       BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

1. Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat di RT 31 

Kecamatan Plaju Darat Kelurahan Plaju Kota Palembang 

2. Metode Kegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode 

ceramah. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Tanggal : Rabu, 20 November 2019  

Waktu  : Pukul 09.00 s.d Selesai 

Tempat :Balai Pertemuan RT 31 Kecamatan Plaju Darat 

Kelurahan Plaju Kota Palembang 
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  BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pendidikan kesehatan (penyuluhan) tentang upaya 

peningkatan pemahan tentang pentingnya imunisasi pada bayi di rt 31 

kecamatan plaju darat kelurahan plaju Palembang berjalan dengan lancar. 

Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri 

terlebih dahulu kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar imunisasi. 

Pemateri mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengertian imunisasi . 

Setelah menggali pengetahuan dasar kemudian pemateri mulai memaparkan 

materi pendidikan kesehatan mengenai imunisasi. Selama kegiatan 

penyuluhan berlangsung tampak peserta antusias dan  memperhatikan isi 

materi penyuluhan. 

Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 

menit dan di akhir sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta 

untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. 

Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta penyuluhan terkait materi isi materi. 

Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi 

terkait pemberian materi yang telah di sampaikan dengan cara memberikan 

pertanyaan kesempatan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan door prize sebagai 

tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan penyuluhan ditutup dengan kegiatan 

foto bersama antara pemateri dengan peserta seminar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat lebih 

memahami tentang Upaya peningkatan pemahaman tentang  pentingnya 

imunisasi pada bayi. Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan 

penyuluhan di masyarakat RT31 Kecamatan Plaju Darat Kelurahan Plaju 

Kota Palembang. Selain itu juga dibuka forum diskusi tanya jawab tanpa 

batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias 

dalam mengikuti kegiatan tersebut. Mengingat besarnya  manfaat yang 

dapat diambil dari kegiatan pengabdian pada Masyarakat ini, maka kegiatan 

pembinaan menyeluruh juga perlu dilaksanakan setiap bulannya agar dapat 

terus melakukan kontrol dan monitoring terhadap kegiatan penyuluhan yang 

telah dilakukan sebelumnya. Tim PPM juga berharap para dosen STIK Siti 

Khadijah tetap menjaga dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian pada masyarakat 

dengan melihat aspek-aspek kecil yang akan berdampak besar di masa yang 

akan datang.  

  



7 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Gunardi., (2014). Persepsi yang Salah Tentang 

imunisasi          (Bagian Kedua) 22 April 2014 jakarta 

Kemenkes RI. (2015) Buku Saku Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial. 

Jakarta 

Kemenkes RI. (2014) Rencana Operasional Promosi Kesehatan Ibu dan 

Anak. Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LAMPIRAN 1 

 

 



9 
 

LAMPIRAN 2 

 

 



10 
 

LAMPIRAN 3 

 



11 
 

 

 



12 
 

 

 



13 
 

 



14 
 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

LAMPIRAN 4 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 

Masalah Kebidanan : Kurangnya pemahaman tentang pentingnya imunisai 

Topik   : imunisasi 

Sasaran  : Masyarakat di rt 31 kecamatan plaju darat kelurahan  

                                       Plaju kota palembang 

Hari/Tanggal  :      November 2019 

Jam/Waktu  : 09.00 – 09.30 (30 Menit) 

Tempat   : Balai Pertemuan. 

 

 

I. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

Setelah dilakukan pembelajaran selama 30 menit, diharapkan ibu 

dapat mengerti tentang Upaya peningkatan pemahaman tentang 

pentingnya imunisasi pada bayi.   

TUJUAN INTRUKSIONAL KHUSUS 

Setelah diberikan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi ibu 

dapat: 

1.  Menjelaskan kembali tentang imunisasi pada bayi 

2.  Menyebutkan tujuan imunisasi. 

3.  Menyebutkan manfaat imunisasi 

4. Mengetahui efek samping imunisasi 

5. Mengetahui kapan waktu pemberian imunisasi 

6. Menyebutkan faktor pendukung imunisasi. 

7. Mengetahui hal yang perlu diperhatikan. 
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III.    MATERI 

1. Pengertian imunisasi 

2. Tujuan imunisasi 

3. Manfaat imunisasi 

4. Efek samping imunisasi  

5. Waktu pemberian imunisasi 

6.  Faktor pendukung 

7. Hal yang perlu diperhatikan dalam imunisasi 

 

       IV. METODE 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

 

        V.  MEDIA 

   1. Laptop dan LCD 

  2. Video 

  3. Leaflet 

 

        VI. KEGIATAN PENYULUHAN 

No. Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 

1. 3 menit Pembukaan: 

• Membuka kegiatan dengan    

  mengucapkan salam 

• Memperkenalkan diri 

• Menjelaskan tujuan dari  

   penyuluhan 

• Menyebutkan materi yang  

  akan diberikan  

 

• Menjawab salam 

 

• Mendengarkan 

• Memperhatikan 

 

• Memperhatikan 

2.  15 menit Pelaksanaan: 

• Menjelaskan tentang  

 

• Memperhatikan 
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   pengertian imunisasi  

  

  

• Menjelaskan tentang tujuan  

   imunisasi 

• Menjelaskan manfaat imunisasi 

    

• Menjelaskan efek samping  

  imunisasi    

• Menjelaskan waktu  

   Pemberian imunisasi 

• Menjelaskan faktor prndukung  

   imunisasi 

• Menjelaskan hal yang pelu  

  diperhatikan pada imunisasi 

• Memberikan kesempatan untuk  

   Bertanya 

 

 

• Memperhatikan 

 

• Memperhatikan 

 

• Memperhatikan 

 

• Memperhatikan 

 

• Memperhatikan 

 

• Memperhatikan 

 

 

• Bertanya dan  

   menjawab  

   pertanyaan yang  

  diajukan 

3. 10 menit Evaluasi: 

• Menanyakan kepada peserta  

   tentang materi yang telah  

   diberikan 

 

• Menjawab  

   pertanyaan 

4. 2 menit Terminasi: 

• Mengucapkan terima kasih atas  

   peran serta peserta 

• Mengucapkan salam penutup 

 

• Mendengarkan 

 

• Menjawab salam 
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VII.  KRITERIA EVALUASI 

1. Evaluasi Stuktur 

1. Peserta hadir di tempat 

2. Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan di   

3. Balai Pertemuan rt 31 kecamatan plaju darat kelurahan 

plaju 

4. Pengorganisasian penyelenggaraan penyuluhan 

dilakukan sebelumnya 

2. Evaluasi Proses 

1. suai dengan waktu yang direncanakan 

2. Peserta antusias terhadap materi penyuluhan 

3. Tidak ada peserta yang meninggalkan tempat penyuluhan 

4. Peserta mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan 

secara benar 

3. Evaluasi Hasil 

• Ibu dan keluarga mengerti tentang isi penyuluhan 

• Ibu dan keluarga mengerti tentang imunisasi 

  

  



20 
 

MATERI 

A. Pengertian 

         Imunisasi sangat penting untuk tubuh seseorang agar kebal dari 

penyakit. Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan 

kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Apabila 

kelak terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan menderita 

penyakit tersebut karena system imun tubuh mempunyai sistem 

memori daya ingat, ketika vaksin masuk ke dalam tubuh maka 

dibentuk antibodi untuk melawan vaksin tersebut dan sistem memori 

akan menyimpan sebagai pengalaman (Butarbutar, 2018) 

       Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) yaitu 

tuberculosis, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia, 

meningitis, polio dan campak. Imunisasi dasar lengkap adalah 

imunisasi yang diberikan pada anak sebelum berusia 1 tahun yang 

terdiri dari imunisasi HB 0, imunisasi BCG, imunisasi DPT-HB-

HIB, imunisasi polio, imunisasi IPV dan imunisasi campak 

(Kemenkes RI, 2018). 

 

 

B. Tujuan  

      Tujuan pemberian imunisasi adalah untuk memberikan kekebalan 

kepada bayi agar dapat mencegah penyakit dan kematian bayi serta anak 

yang disebabkan oleh penyakit yang sering berjangkit (Kusumawati, 

2017). 

C. Manfaat imunisasi 

     Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan 

kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit (Proverawati, 

2010), 

D. Efek samping imunisasi 

       efek samping imunisasi. Demam dan bengkak bekas suntikan 

merupakan    

   keluhan tersering dijumpai (Thaib, 2014).  
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   E .  Jadwal pemberian imunisasi 

1.  Usia 0 bulan: BCG, HB-0, Polio-0. 

2. Usia 2 bulan: DPT/HB/Hib-1, Polio-1. 

3. Usia 3 bulan: DPT/HB/Hib-2, Polio-2. 

4. Usia 4 bulan: DPT/HB/Hib-3, Polio-3. 

5. Usia 9 bulan: Campak. 

        

F.  Faktor pendukung kelengkapan imunisasi 

    faktor- faktor yang mempengaruhi status imunisasi dasar lengkap pada 

bayi usia 0-12 bulan yaitu motivasi ibu dan dukungan dari keluarga. 

Dimana terdapat 64,6% motivasi ibu dikategorikan positif dan status 

imunisasi lengkap s (Imanah, 2018). 

 G.   Hal yang perlu diperhatikan 

    Pastikan Anak Sehat. Kesehatan anak harus dijaga sebelum 

melakukan imunisasi,Beri Anak Makan 2 Jam Sebelum Imunisasi,      

Pakaikan Baju yang Mudah Dibuka, Jangan Bohong pada Si Kecil 

Soal Imunisasi. 
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   LAMPIRAN FOTO 
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Realisasi Anggaran Biaya 

 

No. Kegiatan Kebutuhan Anggaran 

1.  Konsumsi  Snack 

30 x Rp. 15.000 

 

 

Rp. 450.000 

 

2.  Penyuluhan  Cetak Leaflet 

30 x Rp. 3000 

 Souvenir 

 

Rp.  90.000 

Rp.  150.000 

3.  Umum  Honorarium 

Pelaksana 

Rp. 200.000 x 3 orang 

 Honorarium RT 

Rp. 400.000 

 Honorarium Kader 

PKK 

Rp. 250.000 x 2 orang 

 Pembuatan laporan       

kegiatan dan 

penggandaan 

Rp. 200.000 

 ATK 

Rp. 110.000 

 

 

 

Rp. 600.000 

 

Rp. 400.000 

 

 

 

Rp. 500.000 

 

 

 

 

Rp. 200.000 

 

Rp.  110.000 

 

 TOTAL  Rp. 2.500.000 

 

 


