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ABSTRAK 

Imunisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang 

secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpapar dengan 

penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tujuan 

utama imunisasi untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian 

akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Untuk mencapai 

tujuan tersebut maka harus mencapai cakupan imunisasi dasar lengkap sebesar 

91%. Pencapaian imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Gayam belum memenuhi 

target. Salah satu penyebab belum tercapaianya target tersebut yaitu karena faktor 

ibu dalam mengimunisasikan anaknya. Penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis hubungan faktor ibu dalam pencapaian imunisasi dasar lengkap di 

wilayah kerja Puskesmas Gayam Kabupaten Sumenep. 

Penelitian dilakukan dengan rancang bangun cross sectional. Subyek 

penelitian diambil dari populasi dengan cara simple random sampling. Variabel 

bebas pada penelitian ini adalah usia ibu, tingkat pendidikan ibu, pekerjaan ibu, 

penghasilan keluarga, tingkat pengetahuan ibu, kepercayaan ibu dan sikap ibu. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel yang berhubungan dalam 

pencapaian imunisasi dasar lengkap yaitu tingkat pengetahuan ibu (p=0,004), 

kepercayaan ibu (p=0,006) dan sikap ibu (p=0,002). Sedangkan variabel usia ibu, 

tingkat pendidikan ibu, pekerjaan ibu dan pendapatan keluarga tidak berhubungan 

dalam pencapaian imunisasi dasar lengkap karena nilai p>0,05 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor yang berhubungan dalam 

pencapaian imunisasi dasar lengkap yaitu tingkat pengetahuan ibu, kepercayaan 

ibu dan sikap ibu. Oleh karena itu perlu dilakukan penambahan pengetahuan ibu 

memalui penyampaian informasi, selain itu petugas kesehatan memberikan 

penjelasan kepada ibu terkait kejadian pasca ikutan imunisasi sehingga ibu 

percaya bahwa imunisasi berdampak baik dan ibu mampu bersikap baik terhadap 

imunisasi. 
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