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Profil Data Kesehatan Indonesia 2011 menyebutkan bahwa persentase 

desa yang mencapai UCI belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Angka drop 

out rate cakupan imunisasi DPT-HB1 sampai dengan campak pada tahun 2011 

juga masih ditemukan yaitu di Indonesia sebesar 4,4%, di Jawa Timur sebesar 

5,32%, dan di Kabupaten Tulungagung sebesar 3,56 %. Di wilayah kerja 

Puskesmas Gondang masih ada 7 desa dengan cakupan hasil imunisasi bayi belum 

sesuai target. Salah satu alasan anak tidak atau  tidak lengkap mendapatkan 

imunisasi sebesar 13% adalah karena ketakutan akan efek samping. Efek samping 

imunisasi yang sering terjadi adalah nyeri. Nyeri yang tidak ditangani dengan baik 

akan berefek buruk pada perkembangan bayi.  

Penatalaksanaan nyeri dapat secara farmakologi dan non farmakologi. 

Terapi nyeri farmakologi seperti penggunaan acetaminofen saat vaksinasi secara 

signifikan dapat mengurangi tingkat antibodi terhadap beberapa antigen vaksin. 

Oleh karena itu, terapi nyeri non farmakologi menjadi pilihan yang lebih baik bagi 

bayi saat menjalani prosedur yang menyebabkan nyeri seperti imunisasi. Terapi 

non farmakologi yang digunakan untuk mengurangi nyeri dan lama tangisan pasca 

imunisasi BCG dalam penelitian ini yaitu intervensi fisik 5S yang terdiri dari 

pembedongan, memposisikan sisi tubuh/perut, memberi suara desisan, mengayun, 

dan menghisap. Imunisasi BCG dipilih karena merupakan imunisasi yang 

menimbulkan nyeri karena penyuntikannya dilakukan secara intrakutan dan 

membutuhkan waktu yang lebih lama daripada penyuntikan imunisasi yang lain.  

Latar belakang tersebut mendasari dilakukannya penelitian yang bertujuan 

mengetahui perbedaan respon nyeri dan lama tangisan pasca penyuntikan 

imunisasi BCG pada bayi dengan intervensi fisik 5S. Penelitian dilakukan di 

Puskesmas Gondang Kabupaten Tulungagung mulai tanggal 15 Mei - 5 Juni 2013. 

Jenis rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan posttest only control 
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group. 32 responden dipilih sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian dibagi 

menjadi 2 kelompok yaitu kelompok intervensi fisik 5S dan kelompok kontrol. 

Pembagian tersebut menggunakan random allocation teknik undian.  

Keluarga bayi berperan sebagai pelaku intervensi fisik 5S. Keluarga bayi 

kelompok intervensi diberi penjelasan dan pelatihan singkat terlebih dahulu 

sebelum dilakukan imunisasi. Sejak sebelum penyuntikan sampai bayi berhenti 

menangis dilakukan perekaman video. Hasil rekaman video diinterpretasikan oleh 

pengamat yaitu bidan senior di Puskesmas Gondang yang tidak terlibat dalam 

pengumpulan data penelitian dan peneliti. Penilaian respon nyeri menggunakan 

skala nyeri Riley Infant Pain Scale yang dimodifikasi dan lama tangisan dihitung 

menggunakan stopwatch berdasarkan pengamatan rekaman video. Data yang 

terkumpul dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney. 

Hasil uji homogenitas pada kelompok intervensi dan kontrol dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik kedua kelompok tersebut homogen dengan 

semua nilai p>0,05. Hasil analisis data intervensi fisik 5S terhadap skor nyeri 

menggunakan uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa nilai p < 0,05 terdapat pada 

detik ke-15 (p=0,027), detik ke-30 (p=0,004), dan detik ke-45 (p=0,0135) pasca 

penyuntikan imunisasi BCG. Nilai tersebut berarti bahwa intervensi fisik 5S dapat 

mengurangi respon nyeri bayi pasca penyuntikan imunisasi BCG secara bermakna 

pada detik ke-15, detik ke-30, dan detik ke-45. Hasil analisis data intervensi fisik 

5S terhadap lama tangisan bayi pasca penyuntikan imunisasi BCG menggunakan 

uji Mann-Whitney didapatkan nilai P value adalah 0,011 < α = 0,05 maka H0 

ditolak yang berarti intervensi fisik 5S dapat mengurangi lama tangisan bayi pasca 

penyuntikan imunisasi BCG. 

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu intervensi fisik 5S 

secara signifikan dapat mengurangi respon nyeri bayi pada detik ke-15, detik ke-

30 dan detik ke-45 pasca penyuntikan imunisasi BCG. Intervensi fisik 5S secara 

signifikan juga dapat mengurangi lama tangisan bayi pasca penyuntikan imunisasi 

BCG. Orang tua dan keluarga bayi dapat menggunakan intervensi fisik 5S ini 

sebagai salah satu cara untuk mengurangi nyeri dan menenangkan bayi saat terus-

menerus menangis di rumah. 
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ABSTRACT 

COMPARISON OF PAIN RESPONSE AND CRYING DURATION AFTER 

BCG INJECTION IN INFANTS WITH 5S PHYSICAL INTERVENTIONS 

AT PUSKESMAS GONDANG TULUNGAGUNG 

 

By : Dora Cynthia 

 

Background: Pain is a common Adverse Events Following Immunization 
(AEFI). Pain that is not handled properly will influence parents‟ perception. 
Pharmacological pain management can reduce antibody level. Therefore, non-
pharmacological pain management is the better choice.  

Objective: To compare the effect of 5S physical interventions to the pain 
response and crying duration after BCG injection in infants. 

Methods: This study used posttest only control group design. Thirty two 
respondents were taken consecutively with appropriate inclusion and exclusion 
criteria. Respondents were divided into 5S physical intervention and control 
groups with random allocation lottery technique. Physical interventions in this 
study were 5S i.e swaddling, side/stomach position, shushing, swinging, and 
sucking. Pain assessment used the Modified Riley Infant Pain Scale. Measurement 
of pain and crying used video recording. Data were analyzed by Mann-Whitney 
test. 

Results: Intervention group mean scores are significantly lower than 
control group, with p value < 0,05 at the fifteenth (p =0,027), the thirtieth 
(p=0,004) and the fourty fifth seconds (p=0,0135). The crying duration means of 
intervention group are significantly shorter than control group (p=0,011). 

Conclusions: 5S physical interventions significantly reduced the pain 
response and crying duration after BCG immunization. Parents and families could 
use this method to reduce the pain after injection. 
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