
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELENGKAPAN 
IMUNISASI DASAR BALITA DI DESA BALEGONDO 

KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN 
 
 
 
 
 

ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH 
 
 
 

Memenuhi Salah Satu Syarat 
Memperoleh  Ijazah S1 Kesehatan Masyarakat 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Disusun Oleh : 
 
 

RIZKA BAYU RAHMADHANI 
J 410 080 051 

 
 
 
 

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
2013 



 
 

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYRAKAT 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
Jl. A. Yani Pabelan Tromol I Pos Kartasura Telp (0271) 717417 Surakarta 57102 

 
SURAT PERSETUJUAN ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH 

 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Pembimbing I : Badar Kirwono, SKM, M.Kes 
NIK : 196809141991011001 
 
Pembimbing II : Artika Fristi Firnawati, SKM  
NIK : - 
 
Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah, yang 
merupakan ringkasan skripsi dari mahasiswa: 
 
Nama :  Rizka Bayu Rahmadhani 
NIM :  J 410 080 051 
Program Studi :  Kesehatan Masyarakat 
Judul Skripsi :  Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kelengkapan  

Imunisasi Dasar Balita di Desa Balegondo Kecamatan 
Ngariboyo Kabupaten Magetan 

 
Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. 
Demikian persetujuan ini dibuat semoga dapat digunakan seperlunya 
 

 Surakarta,     Oktober 2013 

           Pembimbing I 

 

 

  Pembimbing II 

 

 

Badar Kirwono, SKM, M.Kes 
NIK. 196809141991011001 
 
 

            Artika Fristi Firnawati, SKM 
             

  
 





FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELENGKAPAN 
IMUNISASI DASAR BALITA DI DESA BALEGONDO KECAMATAN 
NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN 
 
Rizka Bayu Rahmadhani J 410 090 045 

Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Surakarta 57162 
 
 
Abstrak 
Cakupan Lima Imunisasi dasar Lengkap (LIL) di Indonesia meliputi imunisasi 
BCG, DPT+HB, Polio, Campak dan HB namun dalam pencapaian UCI 
(Universal Child Immunization) masih di bawah indikator 80%. Di Kabupaten 
Magetan cakupan Desa UCI menunjukkan data yang di bawah indikator. 
Berdasarkan data Puskesmas tahun 2010 dan 2011 Desa Balegondo memiliki 
cakupan imunisasi sebesar 76.60% dan 77,55%. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis hubungan faktor tingkat pendidikan, pekerjaan, usia dan motivasi 
ibu dengan kelengkapan cakupan imunisasi dasar balita yang terjadi di Desa 
Balegondo. Metode penelitian menggunakan observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu-ibu yang mempunyai 
balita di Desa Balegondo sebesar 119 sampel. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan simple random sampling. Analis yang digunakan menggunakan 
uji statistik Chi-square. Hasil penelitian menunjukkan variabel tingkat 
pendidikan (p=0,089), pekerjaan (p=0,813) dan motivasi ibu (p=0,251) tidak 
berhubungan dengan kelengkapan imunisasi dasar balita sedangkan variabel 
usia (p=0,034) memiliki hubungan dengan kelengkapan imunisasi dasar balita 
di Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. 

 
Kata kunci : LIL, Cakupan imunisasi, UCI 
 
 
Abstract 
Coverage of Five Basic Immunization Complete (LIL) in Indonesia include to 
immunization of BCG, DPT+HB, Polio, Measles And HB but in attainment of 
UCI (Universal Child Immunization) still under 80% of the indicator. In the 
county of Magetan coverage of UCI village show data which is under the 
indicator. Data from Public Health Centre in 2010 and 2011 village of 
Balegondo not approaching UCI immunization coverage equal to 76.60% and 
77,55%. This research aim to analyze relation of factor the level education, 
work,age and motivation of mother with completeness of immunizations 
coverage that happened in village Balegondo. The Research Method used 
observational with approach of sectional cross. Sample in this research are 
mother who have the children under five in village Balegondo amount 119 



people. Technique Intake of sample using by simple random sampling. 
Statistical test use Chi-Square test. The result of research show variable 
educational degrees (p=0,089), work (p=0,813) and motivation (p=0,251) 
there no relation with completeness of basic immunization of children under 
five while variable of age (p=0,034) there is relation with completeness of 
basic immunization of children under five in village of Balegondo sub-district 
of Ngariboyo country of Magetan. 
 
Keyword  : Five Basic Immunization Complete (LIL), Immunization    
                         Coverage,Universal Child Immunization (UCI) 
 
PENDAHULUAN 

Program imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang 

terlaksana di Indonesia dimulai tahun 1956. Melalui program ini, Indonesia 

dinyatakan bebas dari penyakit cacar oleh WHO sejak tahun 1974. 

Pengembangan Program Imunisasi (PPI) pada tahun 1977 sebagai fase awal 

menurunkan angka kesakitan serta kematian balita atau Penyakit yang Dapat 

Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Melalui PPI sejak tahun 1980 imunisasi 

rutin dilakukan dan dikembangkan sampai sekarang dengan pemberian tujuh 

jenis vaksin yaitu BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B (HB), TT dan DT 

(Ditjen PP & PL, 2005). 

Kementerian Kesehatan menetapkan imunisasi sebagai upaya nyata 

pemerintah untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGS), 

khususnya untuk menurunkan angka PD3I. Indikator keberhasilan pelaksanaan 

imunisasi diukur dengan pencapaian cakupan desa/ kelurahan, yaitu minimal 

80% di telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Kementerian Kesehatan 

mentargetkan pada tahun 2014 seluruh desa/ kelurahan mencapai 100% UCI 

(Universal Child Immunization) atau 90% dari seluruh bayi di desa/kelurahan 



tersebut memperoleh imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG, Hepatitis 

B, DPT, Polio dan campak (Kemenkes RI, 2010). 

Pada tahun 2010  diperkirakan lebih dari 109 juta balita di dunia telah 

di vaksinasi dibandingkan tahun 2009, akan tetapi diperkirakan 19,3 juta balita 

di seluruh dunia masih tidak terjangkau oleh layanan imunisasi rutin (WHO, 

2012). Cakupan Lima Imunisasi dasar Lengkap (LIL) di Indonesia meliputi 

imunisasi BCG, DPT+HB, Polio, Campak dan HB. Tahun 2009 Pencapaian 

UCI masih terbilang rendah karena baru mencapai 69,6%.  

Tahun 2008 rata-rata cakupan program imunisasi dasar LIL di Propinsi 

Jawa Timur mencapai 77,3%. Cakupan tersebut meningkat 21% di tahun 2009 

(98,3%) dan 0,3% di tahun 2010 (98,6%). Cakupan imunisasi di Propinsi Jawa 

Timur sudah memenuhi indikator UCI (80%), tetapi masih ada empat 

kabupaten yang cakupan imunisasinya kurang dari indikator UCI yaitu 

Kabupaten Ngawi (67,74%), Magetan (62,98%), Jombang (63,73%) dan 

Surabaya (42,33%). Untuk meningkatkan cakupan imunisasi di Jawa Timur 

perlu adanya peningkatan kualitas imunisasi melalui kampanye, keahlian 

petugas imunisasi dan kualitas penyimpanan vaksin (Dinkesprov Jatim, 2010). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan tahun 2010, 

cakupan desa UCI mencapai 64% yang mengalami penurunan 3,7% dari tahun 

2009 (67,7%) dan 20,7% di tahun 2011 (44,7%). Menurut Kepala Bidang 

P2PL, banyaknya pendatang di suatu wilayah serta ibu-ibu yang melakukan 

posyandu dengan berpindah-pindah tanpa adanya pemberitahuan kepada 



petugas posyandu merupakan penyebab tidak meratanya imunisasi di Magetan 

(Dinkes Magetan, 2012). 

Data Puskesmas Ngariboyo tahun 2010 dan 2011, desa Balegondo 

belum mendekati UCI capaian imunisasi sebesar 76.60% (2010) dan 77,55% 

(2011). Penurunan cakupan imunisasi juga terlihat dari data yaitu cakupan 

imunisasi tahun 2010 yaitu DPT1 (66,67%), DPT3 (74,51%), POLIO4 

(72,55%), Campak (72,55%) sedangkan untuk tahun 2011 imunisasi Campak 

(67,30%). Berdasar survei pendahuluan yang telah dilakukan penurunan 

disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat wilayah tertentu, adanya 

pergantian kader imunisasi di desa Balegondo, para ibu yang berpindah-pindah 

dalam kegiatan posyandu serta adanya pendatang di wilayah Balegondo yang 

tidak terdaftar di posyandu. 

Ningrum (2008) menyatakan, semakin baik pengetahuan dan motivasi 

ibu akan berpengaruh meningkatkan kelengkapan imunisasi dasar pada balita. 

Sedangkan penelitian Ayubi (2009), balita dengan ibu yang berpengetahuan 

baik akan memiliki peluang memperoleh imunisasi lengkap dibandingkan 

balita dengan ibu berpengetahuan rendah. Berdasarkan uraian diatas, maka 

penulis tertarik untuk mengambil tema imunisasi yang bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kelengkapan cakupan 

imunisasi yang terjadi di Desa Balegondo dengan judul “Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Balita di Desa Balegondo 

Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan”. 

 



Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kelengkapan imunisasi dasar balita di Desa Balegondo Kecamatan 

Ngariboyo Kabupaten Magetan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan karakteristik responden. 

b. Menjelaskan hubungan tingkat pendidikan ibu dengan kelengkapan 

imunisasi dasar balita di desa Balegondo 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan rancangan 

cross sectional. Penelitaian dilakukan di Desa Ngariboyo Kecamatan 

Ngariboyo Kabupaten Magetan. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang 

mempunyai balita yang berada di Desa Balegondo. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik simple random sampling, dengan jumlah sampel 

sebanyak 119 ibu yang mempunyai balita. Pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. 

Analisis data digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable tingkat 

pendidikan, pekerjaan, usia ibu dan motivasi ibu dengan variabel kelengkapan 

imunisasi dasar balita dengan uji chi-square. 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

a. Karakteristik Responden 

Usia  N % 
≤ 25 tahun 18 15,12 
≥ 25 tahun 101 84,87 

Pekerjaan Responden   
Karyawan 

Buruh 
Wiraswasta 

Ibu rumah tangga 
PNS 
Guru 

14 
28 
15 
34 
19 
9 

11,76 
23,53 
12,61 
28,57 
15,97 
7,56 

Jenis Pendidikan Responden   
SD 

SMP 
SMA 

DIII/S1 

12 
59 
41 
7 

10,08 
49,58 
34,45 
5,88 

Motivasi Ibu   
Tinggi 
Rendah 

82 
37 

68,95 
31,13 

 
Berdasar tabel responden yang berusia  ≥25 tahun (84,87%) 

lebih mendominasi dibandingkan responden yang berusia <25 tahun 

(15,12%). Berdasar pekerjaan mayoritas responden merupakan ibu 

rumah tangga sebanyak (28,53%) diikuti buruh (23,53%), PNS 

(15,97%), wiraswasta (12,61%), karyawan (11,76%) dan guru (7,56%). 

Sedangkan dari pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

responden terbanyak merupakan lulusan SMP (49,58%), SMA 

(34,45%), SD 12 (10,08%) dan DIII/S1 (5,88%). 

 

 

 



b. Tingkat Pendidikan 

Tingkat 
Pendidikan 

Lengkap Tidak 
lengkap CI P 

value OR 
N % N % 

Pendidikan Tinggi 26 33,3 21 51,2 
0,220 -
1,031 0,089 0,476 Pendidikan Dasar 52 66,7 20 48,8 

Jumlah 78 100 41 100 
  

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas ibu dengan tingkat 

pendidikan dasar melakukan imunisasi balita lengkap (66,7%) dan 

bertolak belakang dengan ibu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi 

yang mayoritas melakukan imunisasi balita tidak lengkap (51,2%). 

Hasil Uji Chi-square menunjukkan nilai p=0,089>0,05 dan OR=0,476. 

yang berarti ibu yang mempunyai pendidikan tinggi mempunyai resiko 

untuk mengimunisasikan balitanya sebesar 2,1 kali dibanding ibu 

dengan pendidikaan dasar. 

c. Pekerjaan 

Pekerjaan 
Ibu 

Lengkap Tidak 
lengkap CI P 

value OR 
N % N % 

Formal 24 30,8 11 26,8 
0,522-
2,813 0,813 1,212 Tidak Formal 54 69,2 30 73,2 

Jumlah 78 100 41 100 
 

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas ibu dengan pekerjaan 

tidak formal melakukan imunisasi balita lengkap (69,2%) dan tidak 

lengkap (73,2%), sedangkan untuk ibu dengan pekerjaan dalam 

kategori formal melakukan imunisasi balita lengkap (30,8%) dan tidak 

lengkap (26,8%). Hasil Uji Chi-square menunjukkan nilai 

p=0,813>0,05 dan OR=1,212 yang berarti ibu yang mempunyai 



pekerjaan formal mempunyai resiko untuk mengimunisasikan balitanya 

sebesar 0,8 kali dibanding ibu dengan pekerjaan tidak formal. 

d. Usia 

Usia  
Ibu 

Lengkap Tidak 
lengkap CI P 

value OR 
N % N % 

Muda 15 19,2 16 39 0,164-
0,864 0,034 0,372 Tua 63 80,8 25 61 

Jumlah 78 100 41 100 
 
Hasil penelitian menunjukkan mayoritas ibu usia tua melakukan 

imunisasi balita lengkap (80,8%) dan tidak lengkap (61%), sedangkan 

untuk ibu dengan usia muda melakukan imunisasi balita lengkap 

(19,2%) dan tidak lengkap (39%). Hasil Uji Chi-square menunjukkan 

nilai p=0,034<0,05 dan OR=0,372. yang berarti ibu yang mempunyai 

usia risti mempunyai resiko untuk mengimunisasikan balitanya sebesar 

3,8 kali dibanding ibu dengan usia tidak risti. 

e. Motivasi Ibu 

Motivasi  
Ibu 

Lengkap Tidak 
lengkap CI P 

value OR 
N % N % 

Tinggi 57 73,1 25 60,9 
0,779-
3,876 0,251 1,737 Rendah 21 26,9 16 39,1 

Jumlah 78 100 41 100 
 

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas ibu dengan motivasi 

tinggi melakukan imunisasi balita lengkap (73,1%) dan tidak lengkap 

(60,9%), sedangkan untuk ibu dengan motivasi rendah melakukan 

imunisasi balita lengkap (26,9%). Hasil Uji Chi-square menunjukkan 

nilai p=0,251>0,05 dan OR=1,737. yang berarti ibu yang mempunyai 



motivasi tinggi mempunyai resiko untuk mengimunisasikan balitanya 

sebesar 0,7 kali disbanding ibu dengan motivasi rendah. 

2. Pembahasan 

a. Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu dengan Kelengkapan Imunisasi 

Dasar Balita di Desa Balegondo  

Pendidikan masyarakat di Desa Balegondo yang 49,58% 

kebanyakan hanya sampai ke SMP yang dikarenakan faktor sosial 

ekonomi masyarakat, namun dalam hal memperoleh informasi 

kesehatan masyarakat selalu bertukar pendapat dengan warga lain 

mengenai masalah kesehatan menjadi peran penting dalam menangani 

masalah kesehatan. Bidan desa Balegondo serta kader-kader kesehatan 

yang selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat membuat 

masyarakat lebih tahu mengenai masalah kesehatan ibu dan balitanya. 

Sesuai dengan hasil motivasi penelitian ini yang sebesar 73,1% 

responden memiliki motivasi tinggi dalam mengimunisasikan balita 

mereka menurut teori kebutuhan Maslow yang menyatakan bahwa 

manusia memerlukan rasa aman (safety needs) yang salah satunya 

adalah aspek kesehatan, masyarakat menggunakan imunisasi sebagai 

salah satu cara agar memberikan rasa aman bagi balita untuk 

pencegahan penyakit sebelum dewasa (Maslow, 1984). 

b. Hubungan Pekerjaan dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Balita 
di Desa Balegondo 

 

Menurut Bidan desa Balegondo dikarenakan waktu kerja yang 

fleksibel ataupun kesibukan tempat kerja yang berada di perkantoran 



membuat orang tua memiliki waktu sedikit untuk mengantarkan anak 

imunisasi, sedangkan bagi ibu yang mempunyai pekerjaan yang tidak 

formal akan mempunyai banyak waktu untuk mendatangi posyandu 

guna memperoleh imunisasi.  

Menurut teori Herzberg menyatakan bahwa orang dalam 

melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh faktor yang merupakan 

kebutuhan, yaitu Maintenance Factors atau faktor-faktor pemeliharaan 

yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh 

ketentraman badaniah. Kebutuhan kesehatan ini merupakan kebutuhan 

yang berlangsung terus-menerus, karena kebutuhan ini akan kembali 

pada titik nol setelah dipenuhi (Sudrajad, 2008). 

c. Hubungan Usia Ibu dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Balita 
di Desa Balegondo 

 
Usia mayoritas penduduk Desa Balegondo rata-rata berusia 32 

tahun, dalam hal ini kehidupan masyarakat pedesaan yang saling 

bercerita antar sesama tetangga dikarenakan dalam mengimunisasikan 

balita mereka bagi para ibu muda dapat saling tukar pendapat dengan 

ibu yang lebih tua untuk mendapatkan informasi mengenai masalah 

kesehatan balita. Namun, dalam hal kerukunan warga adanya 

kesenjangan sosial serta rasa minder menjadikan masyarakat kurang 

mengetahui pelayanan kesehatan di desa Balegondo ini. 

Potter dan Perry (1997) di dalam Ryanti (2008) mengatakan 

bahwa usia sangat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku, yaitu 

seseorang akan sangat mempengaruhi keyakinan dan tindakan 



seseorang terhadap status kesehatan dan pelayanan kesehatan. Menurut 

Ali (2002), umur merupakan salah satu sifat karakteristik tentang orang 

yang sangat utama. Perbedaan pengalaman terhadap masalah 

kesehatan/penyakit dan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh usia 

individu tersebut. 

d. Hubungan Motivasi ibu dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar 
Balita di Desa Balegondo 

 
Hasil penelitian menunjukkan mayoritas ibu dengan motivasi 

tinggi melakukan imunisasi balita lengkap, sedangkan untuk ibu 

dengan motivasi rendah melakukan imunisasi balita tidak lengkap 

(p=0,251>0,05) menunjukkan tidak ada hubungan antara motivasi ibu 

dengan kelengkapan imunisasi dasar balita. Motivasi merupakan 

dorongan yang digunakan ibu untuk mendapatkan imunisasi bagi balita 

mereka. Dari 15 kuesioner yang diberikan kebanyakan responden 

melakukan imunisasi untuk mendapatkan kesehatan balita mereka 

pertanyaan 1,3,4,5 (100%), secara keseluruhan responden mengetahui 

manfaat imunisasi bagi balita sehingga mereka akan selalu meluangkan 

waktu untuk mendapatkan imunisasi di posyandu. 

Selanjutnya mayoritas responden menjawab pertanyaan nomor 

8 (99,16%) mengenai petugas posyandu yang ramah-ramah, sesuai 

dengan penelitian Indrawati (2011), posyandu diselenggarakan untuk 

kepentingan masyarakat sehingga diharapkan masyarakat sendiri yang 

aktif membentuk, menyelenggarakan, memanfaatkan dan 

mengembangkan posyandu tersebut. Penyelenggaraannya diharapkan 



oleh kader-kader dari semua sektor terkait dan ibu PKK dari desa 

setempat. Karena kader posyandu selalu dari warga setempat maka 

kegiatan posyandu akan selalu ramai dikarenakan kerukunan antar 

masyarakat desa. 

Mayoritas responden menjawab pertanyaan nomor 6 (95,79%) 

mengenai pelayanan posyandu yang cepat. Pelayanan posyandu di 

masyarakat yang ada saat ini dilakukan oleh kader kesehatan setempat 

dan bekerja secara sukarela (Depkes RI, 2003). Untuk itu kebanyakan 

kader akan bekerja langsung ketika ada ibu yang datang beserta balita 

mereka akan langsung dilayani dan bila ada sakit lebih lanjut akan 

diberi rujukan untuk berobat ke bidan desa. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat data responden rata-rata 

berusia 32 tahun, pekerjaan mayoritas responden merupakan ibu rumah 

tangga sebanyak (28,53%) diikuti buruh (23,53%), PNS (15,97%), 

wiraswasta (12,61%), karyawan (11,76%) dan guru (7,56%). Dari 

tingkat pendidikan responden terbanyak merupakan lulusan SMP 

(49,58%), SMA (34,45%), SD 12 (10,08%) dan DIII/S1 (5,88%).  

b. Tingkat Pendidikan 



Berdasarkan penelitian yang dilakukan tidak ada hubungan 

antara tingkat pendidikan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar 

balita di desa Balegondo (p=0,089>0,05). 

c. Pekerjaan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tidak ada hubungan 

antara pekerjaan dengan kelengkapan imunisasi dasar balita di desa 

Balegondo (p=0,813>0,05). 

d. Usia 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada hubungan antara 

usia ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar balita di desa Balegondo 

(p=0,034<0,05 OR=0,372). 

e. Motivasi 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tidak ada hubungan 

antara motivasi ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar balita di desa 

Balegondo (p=0,251>0,05). 

2. Saran  

Saran yang dapat diberikan: 

1. Masyarakat Umum : Dengan peningkatan informasi tentang Lima 

Imunisasi Dasar Lengkap dapat memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat agar melaksanakan lima imunisasi dasar pada balita mereka 

di pelayanan kesehatan Posyandu sesuai jadwal serta anjuran yang 

diberikan oleh bidan desa. 



2. Puskesmas dan Dinas Kesehatan : Hendaknya setiap ada kegiatan 

Posyandu dilakukan penyuluhan serta pemberian informasi mengenai 

imunisasi dasar balita kepada ibu-ibu untuk membantu meningkatkan 

program cakupan LIL imunisasi yang dilakukan oleh Puskesmas, bidan 

desa serta petugas kader imunisasi di desa setempat. 

3. Peneliti lain : Untuk penelitian selanjutnya penelitian dijadikan sebagai 

bahan referensi diskriptif terkait dengan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kelengkapan imunisasi dasar balita. 
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