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LAMPIRAN 

Lampiran 1.  Pedoman Wawancara Mendalam Studi Kasus Pelaksanaan PIN  

Campak di Wilayah Kerja Puskesmas Griya Antapani Kota 

Bandung Tahun 2007 bagi Ibu yang Memiliki Anak Usia 9-15 

Bulan  

 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

Studi Kasus Pelaksanaan PIN Campak di Wilayah Kerja Puskesmas Griya 

Antapani Kota Bandung Tahun 2007 

 

Tujuan Wawancara : 

 Saya ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan PIN Campak , mulai dari 

persiapan pelaksanaan, hingga saat pelaksanaan PIN Campak. Saya juga ingin 

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PIN Campak di 

wilayah kerja Puskesmas Griya Antapani. Saya berharap Bapak/Ibu bersedia 

meluangkan waktu untuk mendiskusikan masalah ini. Atas waktu yang Bapak/Ibu 

luangkan, saya ucapkan terima kasih. 

 

Wawancara dimulai : 

1. Bisakah Ibu menerangkan nama, umur. 

2. Apakah ibu tertarik dengan program PIN (khususnya PIN Campak) 

yang dilaksanakan oleh pemerintah?Mengapa? 

Bagaimana pendapat tentang imunisasi? 

3. Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu 

tentang imunisasi? 

− Apa manfaat imunisasi? 

− Darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi? 

− Apakah ibu tahu saat usia berapa sang anak harus mendapat   

imunisasi campak? 

− Apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak?Bila pernah, 

di usia berapa anak ibu terkena penyakit campak? Apa yang ibu 
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lakukan saat itu? Berapa kali anak ibu terkena penyakit 

campak? 

− Apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

− Apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak 

ibu? 

− Kemana ibu membawa sang anak untuk di imunisasi 

dan apa alasannya? 

4. Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu  

  tinggal/ tempat ibu mendapatkan imunisasi bagi sang anak? 

5. Apakah menurut ibu pelaksanaan PIN Campak di puskesmas 

daerah ibu     tinggal telah berhasil dengan baik? 

6. Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

imunisasi? 

Penutup : 

7. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu. Mohon maaf 

bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Bila ada informasi yang 

kurang saya harap saya boleh menghubungi Bapak/Ibu kembali. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Mendalam Studi Kasus Pelaksanaan PIN 

Campak di Wilayah Kerja Puskesmas Griya Antapani Kota Bandung Tahun 2007 

bagi Para Petugas Puskesmas dan Kader Posyandu 

 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

Studi Kasus Pelaksanaan PIN Campak di Wilayah Kerja Puskesmas Griya 

Antapani Kota Bandung Tahun 2007 

 

Tujuan Wawancara : 

 Saya ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan PIN Campak , mulai dari 

persiapan pelaksanaan, hingga saat pelaksanaan PIN Campak. Saya juga ingin 

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PIN Campak di 

wilayah kerja Puskesmas Griya Antapani. Saya berharap Bapak/Ibu bersedia 

meluangkan waktu untuk mendiskusikan masalah ini. Atas waktu yang Bapak/Ibu 

luangkan, saya ucapkan terima kasih. 

 

Wawancara dimulai : 

1. Bisakah ceritakan sedikit latar belakang pekerjaan Bapak/Ibu? 

2. Bagaimana pelaksanaan PIN CAMPAK di Puskesmas Griya 

Antapani? 

Hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan PIN CAMPAK di Puskesmas 

Griya Antapani : 

3. Hambatan apa saja yang dihadapi saat pelaksanaan PIN CAMPAK 

di Puskesmas Griya Antapani? 

- Apakah ada ibu-ibu yang tidak membawa anaknya untuk di 

imunisasi 

- Alasan apa yang menyebabkan sang ibu tidak membawa 

anaknya untuk di imunisasi 
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- Apakah ada anak yang terkena penyakit campak. Jika ada, 

faktor apa yang menyebabkan sang anak menderita penyakit 

campak 

 

- kasus apa saja yang ditemukan saat pelaksanaan PIN 

CAMPAK  tahun 2007 

4. Program apa saja yang dilakukan oleh pihak Puskesmas untuk  

mengurangi angka kejadian penyakit campak? 

5. Cara apa saja yang dilakukan pihak puskesmas untuk memberikan  

     informasi tentang pentingnya pemberian imunisasi?  

6. Langkah apa saja yang dilakukan pihak puskesmas untuk mencapai  

     keberhasilan pelaksanaan PIN Campak? 

Penutup : 

7. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu. Mohon maaf 

bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Bila ada informasi yang 

kurang saya harap saya boleh menghubungi Bapak/Ibu kembali. 
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Lampiran 3. Transkrip Lapangan 

 

TRANSKRIP LAPANGAN 

 

Informan A 

S : Punten.. 

D  : Ya sebentar! (berteriak dari dalam rumah) 

        Cari siapa yah? 

S  : Saya cari ibu kader posyandu. Kata ibu warung depan disini rumahnya!  

  Apa betul? 

D  : Iya..(sambil menganggukkan kepala) 

  Kebetulan dengan saya sendiri. Adik ada perlu apa yah? Masuk dulu de.. 

S  : Nuhun bu..(sambil menuju kedalam rumah dan duduk lesehan di ruang  

  TV). Gini bu,saya sedang penelitian tentang pelaksanaan PIN Campak.  

  Apa ibu bisa membantu saya untuk memberi informasi? 

D  : Oh iya iya 

S  : Sudah lama bu jadi kader disini? 

D  : Wah udah lama, dari ibu awal PINdah kesini. Tapi dulu mah lieur neng,  

   Cuma sedikit kader aktifnya. Tapi untung sekarang mah udah kompak,  

   sebagai ketua yah ibu jd senang.   

S  : Kalau di RW ini ada berapa orang anak yang usia 9-15 bulannya yah bu?  

  Bisa lihat data tertulisnya untuk dicatat alamatnya sama untuk tau apa  

  semua sudah di PIN Campak. 

D : Kebetulan datanya lagi di sekretaris. Tapi disini mah semua udah di PIN.  

  Tapi ibu lupa jumlah anaknya.Bentar yah sama ibu ditanyain dulu.  

  (menuju tempat telepon untuk menelepon ibu sekretaris). Dik, si ibunya  

  mau kesini sebentar lagi. Tunggu yah bentar tapi ibunya mau nidurin  

  anaknya dulu. (terlihat sangat antusias untuk menunjukkan data-data  

  anak) 

S  : Iya bu ga apa-apa. Pelaksanaan PIN Campak disini gimana bu? (tong  

   tong tong..keras sekali!! terdengar suara orang jualan es di luar rumah) 
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D  : Alhamdulillah lancar 

S  : Hambatan apa saja yang dihadapi saat persiapan sampai saat pelaksanaan  

  PINnya? 

D  : PIN Campak? 

S  : Iya 

D  : Ga sih soalnya kalo ada program, sebelumnya saya sama ibu kader yang  

  laen kan suka ngupul dulu jd jelas tugasnya apa aja. Paling hambatannya  

  mah rasa ketakutan ibu-ibu yang kurang informasi, misalkan kan liat di  

  TV ada berita yang gini-gini gitu. Nah itu salah satunya hambatan.. 

S  : Jadi ada dong ibu yang ga bawa anaknya di imunisasi? 

D  : Tapi kalo udah dikasih pendekatan sama kitanya, kita datengin dikasih  

  pengertian akhirnya mau juga sih ujung-ujungnya. Ada kemaren  

  kasusnya nih disini. Itu udah 2X ada program ga mau dengan alasan “  

  saya udah di dokter ” katanya.. 

S  : Padahal belum? 

D  : Belom..trus katanya “kata dokternya juga ga usah lah udah cukup”..Trus  

  saya minta datanya kalo emang udah kita cuma buat ngebukuin aja. Mana  

 datanya? Kalo yang ada datanya ya ga masalah yah. Tapi kalo ga ada ya  

 udah kita saranin ibu mending di ini aja.Gitu.. Tapi ga banyak paling satu  

 dua. Ga sampe..Kecil gitu ininya.. 

S  : Akhirnya gimana tuh bu yang ga mau? 

D  : Akhirnya mau..mau juga alhamdulillah..Makanya kemaren itu disini ga  

  pernah ada hambatan apa-apa lagi.. 

S  : Kalo di daerah sini ada ga yang baru-baru ini kena penyakit campak? 

D : Oh ga ada.. 

S  : Kalo obat-obatan dan fasilitas lainnya gimana bu? lancar?kualitasnya  

  gmn? 

D  : Alhamdulillah obat ga pernah telat malah ibu-ibu dari puskesmas kan  

  emang terjun langsung ke lapangan jadi semuanya keperhatiin, kalo ada  

  anak yang telat di imunisasi gt biasanya gara-gara lagi sakit, nah ntar pas  

 waktunya si anak di imunisasi pasti dari pihak puskesmas tepat  
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 datangnya..Obatnya juga sama standar jadi ga perlu khawatir. 

S  : Program apa yg dilakuin untuk ngurangi angka kejadian campak? 

D  : Ya biasanya pengarahan dari puskesmas supaya ibu-ibu yang punya anak  

  teh pada ngerti..Memantau terus lah dari pihak puskesmasnya juga..jadi  

  tugas kita juga ga berat banget kan orang puskesmasnya ngebantuin.. 

S  : Cara apa saja yang dilakukan pihak puskesmas untuk memberikan  

   informasi tentang pentingnya pemberian imunisasi? 

D  : Puskesmas? Kalo dari puskesmas penyuluhan palingan ke kader- 

  kadernya kalo tiap ada pertemuan.misalkan kalo ga di suntik campak  

  seperti apa gt, akibatnya gt gimana, trus fungsinya PIN campak apa, nah  

  itu sama kita teh disampein lg ke ibu-ibu tapi khusus yang punya bayi  

  antara 0 sampe ini lah 35 bulan gt yah, ya 15 bulan gitu lah. Dibilangin  

  gitu bu fungsinya gimana, makanya sekarang ibu-ibu udah mulai ngerti,  

  makanya emang pendekatan harus dilakuin ke ibunya, da kalo anak mah  

  gimana ibunya. Harus PINter-PINternya kita nyampein ke ibu-ibunya  

  biar ga tersinggung dan nerima apa yang kita sampein.. 

S  : Kalo ada penyuluhan suka pada datang? 

D : Dateng.. Kebetulan disini kegiatannya sekalian penimbangan posyandu,   

  kebetulan juga kemarin disini baru dibentuk dinas keluarga balita jd  

  sebisa mungkin kalo setiap pertemuan misalnya ada yang timbangan  

  kurang atau gimana langsung di sampaikan pada saat itu.  Kalo kader  

  mah suka hanya menyarankan saja kalo sudah waktunya imunisasi  

  diingatkan saja.  

S : Program ke depan gimana bu supaya pelaksanaan PIN campak semakin  

  sukses nantinya dan ga ada kejadian campak di daerah sini? 

D : Kalo saya seperti ada program dari pemerintah seperti PIN harus kena  

 100% mau ga mau. Nah kalo ada ibu yang susah paling saya minta  

 bantuan ibu yang di sepuhkan disini buat bicara dengan ibu yang susah  

 itu. Yang jelas mah jangan bosen buat ngarahin, ngebujuk, ngasih tau ibu- 

 ibu kalo PIN campak teh penting.. Apa yang pihak puskesmas anjurkan  

 sama kader-kader disini dilaksanakan dengan baik, yah paling gitu aja,  
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  ga ada program khususnya.. 

S  : Iya bu kalau gitu saya pamit dulu, kelihatannya diluar mendung, takut  

  keburu hujan..Hatur nuhun semua informasinya.. Mungkin kalau ada  

  kurang-kurang nanti saya kemari lagi.. 

D  : Sawangsulna..Hati-hati di jalan ya! 

    

Informan B 

S  : bisa saya bertanya sedikit bu tentang pelaksanaan PIN campak? 

E  : iya silahkan.. 

S  : bagaimana pelaksaan PIN campak disini bu? 

E  : O bagus! 100%.. Memang harus 100% ya..jadi kalau ada yang tidak hadir  

  langsung disisir..(menunjukkan ekspresi wajah yang meyakinkan) 

S  : mmm.. hambatannya apa aja bu sewaktu pelaksanaan PIN? 

E  : hambatan…Alhamdulillah di RW sini kesadaran masyarakatnya bagus  

  akan vaksin untuk putra putrinya, karena bermanfaat bagi kesehatan..jadi  

  ga ada hambatan.. 

S  : tapi ada yang bawa anaknya vaksin langsung ke dokter? Jadi ga di  

  puskesmas.. 

E  : ga ada, justru semua pada ke posyandu. Karena sebelum pelaksanaan  

  kader mengadakan sosialisasi dulu jadi saat pelaksanaan bisa hadir  

  semua..  

S  : cara apa yang dilakukan untuk menyampaikan kepada para ibu tentang  

  pentingnya imunisasi campak? 

E  : kader biasanya buat undangan untuk di edarkan ke rumah-rumah kalau  

  ada acara seperti penyuluhan singkat lah gt.. Soalnya kemaren campak itu  

  bersamaan dengan anu yah imunisasi yang lain..Polio dan Vitamin A.  

 (seseorang datang menghampiri ibu etti dan berkata “ ibu saya pamit  

  duluan ”, ibu etti menjawab “ oh iya iya, buru-buru toh bu “) 

S  : program apa yang dilakukan untuk mengurangi angka kejadian campak? 

E  : jadi gini bisa penyuluhan secara berkelompok atau penyuluhan  

perorangan waktu pelaksanaan posyandu sebulan sekali. Jadi sebulan  
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sekali kita selalu mengadakan penyuluhan tentang pengetahuan baru  

yang didapat dari puskesmas. Sebulan sekali ada penyuluhan di  

puskesmas. Jadi begitu mba, jadi apa yang didapat dari puskesmas nanti  

waktu pelaksanaan posyandu kita sampaikan kepada orang tua balita  

begitu... 

S  : disini belum pernuah ada yang kena campak? 

E  : campak..tempo hari ada satu anak tapi ringan.. 

S  : tapi dia sudah di imunisasi? 

E  : sudah sudah..bahkan dulu anak saya waktu kecil kena campak dua kali,   

  padahal yang saya tau campak itu seumur hidup sekali yah tapi ko  

  kenyataannya dia bisa kena dua kali.. 

S  : faktor apa yang menyebabkan kejadian tersebut? 

E : mungkin ibu terlambat antar anaknya untuk di imunisasi toh mungkin  

  jauh sebelum di imunisasi anaknya sudah dimasuki penyakit  

  campak..kalau ibunya kerja toh anak kadang suka terbengkalai jadi telat  

  anu di PINnya.. 

S  : oh..jadi karena terlambat..langkah apa yang dilakukan untuk mencapai  

  keberhasilan PIN campak? 

E  : ya memang selama ini kader itu tidak terlalu sulit untuk anu melakukan  

  pendekatan kepada masyarakat karena kebanyakan mereka telah  

  menyadari pentingnya imunisasi dan penimbangan juga bagus.   

  Pelaksanaannya juga 100% nanti bisa dilihat didalam (sambil menunjuk  

  ke arah posyandu). Masuk aja kedalam biar lebih puas lagi.. 

S  : iya bu..sekalian mau minta data alamat ibu yang punya anak 9-15 bulan.. 

E : ya silahkan masuk..( saya masuk menuju kedalam posyandu untuk  

  melihat data setelah itu saya pamit pulang) 

 

Informan C 

S  : begini bu saya ingin tau bagaimana pelaksanaan PIN campak disini? 

E  : alhamdulillah selama ini warga antusias jadi ga ada kendala. Terkecuali  

  yah di RW 17 ini kan kebetulan ada perumahan liar yang maksudnya ga  
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  ada surat-surat data administrasinya nah disitu harus door to door tiap  

  rumah penyuluhan dulu baru ngerti. Kendalanya hanya itu aja.. 

S  : waktu pelaksanaannya jadi bagaimana bu? 

E  : 100% 100% (dengan yakin) 

S  : semuanya ya 

E  : ya 100% (nada tegas menunjukkan kepastian akan kebenaran informasi) 

S  : berarti kan tadi kendalanya pengetahuannya kurang yah, selain itu ga ada  

  kendala lain yah? 

E  : nah itu..ada kebetulan agama ada yang ga boleh.. 

S  : jadi gimana bu? Ga di imunisasi? 

E  : jadi kita juga dari pihak kader setiap ada kegiatan menghubungi pihak  

 setempat seperti DKMnya, Rwnya.. Baru kita terjun.. Sebelumnya  

 RWnya udah ngasih himbauan.. Nah itu bisa jadi pendukung saya untuk  

 bisa lancar. Nah ada yang ketakutan juga.. 

S  : ketakutan gimana bu? 

E  : ketakutan ada kejadian-kejadian yang membahayakan. Tapi kita sebagai  

  kader kan udah dibina dan ini juga kita meyakinkan seandainya ada  

  kejadian saat itu juga langsung kita bawa, dan bukan saya yang  

  menyuntik tapi tim medis, jadi ibu-ibu tidak jangan khawatir.. 

S  : kalau tahun ini ada yang kena penyakit campak di wilayah sini? 

E  : belum ada campak 

S  : kalo program apa aja yang dilakukan untuk mengurangi kejadian  

  campak? 

E  : ya itu penyuluhan!! Supaya pengetahuan ibu baik jadi anak juga  

  kesehatannya terpelihara. 

S  : langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan mencapai keberhasilan  

  PIN campak seterusnya? 

E  : antusias dari kadernya sendiri..kan ada pertemuan setiap bulan di  

  puskesmas..ada juga pertemuan di kelurahan menyangkut kesehatan, ya  

  itulah yang saya dapat saya sampaikan.. 

S  : langkah apa lagi bu selain itu? 
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E  : itu saja paling karena disini warganya sudah memiliki pengetahuan yang  

  baik tentang kesehatan jadi saya tidak perlu banyak melakukan upaya.  

  Tapi tetap harus ada penyuluhan supaya pengetahuan ibu-ibu juga  

  berkembang.. 

S  : baiklah bu kalau begitu..terima kasih atas waktunya.. 

E  : sama-sama.. 

 

Informan D 

S  : maaf bu mengganggu..bisa minta waktu sebentar.. 

N  : tapi jangan lama ya! 

S  : bade naros kalau pelaksanaan PIN campaknya bagaimana? 

N  : lancar alhamdulillah meskipun ga ada yang datang, ibu datang ke  

  rumahnya.. jadi di usulin gitu.. pokonya datangin   

  rumahnya..alhamdulillah jd pada mau.. 

S  : hambatannya? 

N  : hambantannya…ibu-ibunya yang ga mau.. 

S : mm.. 

N  : iya ibunya ga mau di PIN karena takut gimana! Kadang-kadang ibu juga  

  suka kesel tapi harus sabar.. 

S  : Itu biasanya ga mau bawa  anaknya untuk di imunisasi gara-gara apa? 

N  : takut cacat orang bilang..liat kejadian di tv atau gara-gara takut obatnya  

  beda.. tapi ibu jelasin kalo itu bagus, tapi kadang orang mah ga sama,  

  kalo yang ngerti mah langsung datang ga usah gimana-gimana dulu ibu.  

 Kalo yang ga ngerti mah harus bener-bener di terangin bilang kalo obat  

 dari puskesmas itu sama semua obat, bagus, ga ada yang jelek.. 

S  : jadi itu teh ga mau di vaksin di puskesmas dong? 

N  : ya ada yang bilang udah di dokter. Padahal kadang-kadang ada yang  

  belum di PIN..yah walaupun emang kita ga bisa memaksakan.. 

S  : iya..tapi kan harus ada surat keterangan yah kalo ga di PIN di  

  puskesmas? 

N  : Iya kalo yang ngerti..ni bu ngasih ke posyandu atau ngasih tau ke ibu  
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  bidan nya.. tapi berhasil yah paling ada 2 orang yang ga di imunisasi itu  

  juga gara-gara dia PINdah keluar kota..sisanya di imunisasi semua.. tapi  

  ada juga yang awalnya didatangin ga ada katanya ke lembang..itu teh  

  buat alesan aja padahal ada dirumah orangnya. Pas di ketemu ditanya  

  katanya udah di lembang terus di cek ditangannya ga ada tinta bekas di  

  PIN.. itu mah menghindar aja nuar di PIN.. jadi sama ibu dikasih  

  pengarahan aja terus.. akhirnya mah mau juga orang itu.. alhamdulillah  

 berhasil meyakinkan walaupun susah payah.. 

S  : ada kasus campak bu? 

N  : taun berapa ya dulu pernah ada..lupa lagi tapi.. taun sekarang-sekarang    

  mah ga ada.. 

S  : program apa aja yang dilakuin untuk mengurangi angka kejadian campak  

  tersebut? 

N  : memantau semua warga dari yang hamil, yang melahirkan, sampai tadi  

  anak-anak yang harus di vaksin..penyuluhan.. 

S  : Cara apa saja yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang    

  pentingnya pemberian imunisasi? 

N  : ya itu paling penyuluhan rutin..  

S  : langkah apa saja yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan  

  pelaksanaan PIN campak? 

N  : terus melakukan peningkatan dalam pelayanan supaya warga percaya  

  kualitasnya sama walaupun gratis..penyuluhan juga terus.. memberi  

  perhatian kesehatan sama warga.. 

S  : saya rasa untuk saat ini cukup informasinya..terima kasih banyak bu  

  waktunya.. maaf merepotkan.. 

N  : iya kembali..(tersenyum) 

 

Informan E 

S  : dengan ibu nenden? Saya tika dari Maranatha..ingin nanya-nanya sedikit  

  tentang pelaksanaan PIN campak..bisa mengganggu sebentar? 

N  : sok duduk neng.. (sambil menunjuk ke arah kursi di teras depan rumah).  
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  ini ada buku data-data anaknya..sebentar ya diambil dulu.. 

  (berjalan ke dalam rumahnya) 

S  : ibu disini selaku ketua kader-kader posyandu diRW 7? 

N  : iya 

S : bagaimana pelaksanaan PIN disini bu? Apa hambatannya? 

N  : kalau disini banyak da bayi nya kadang untuk ditimbang suka susah jadi  

  harus disusul, tapi kalo di PIN suka pada mau..dikasih vitamin A kan  

  biasanya suka di halo-halo dari mesjid..jadi pada tau trus dateng.. 

S  : kalau disini pernah ada yang kena campak? 

N  : campak yang merah merah kulitnya itu kan seperti bentol-bentol? 

S  : iya.. 

N  : ada ada.. 

S  : baru-baru ini bu? 

N  : oh itu udah lama, kira-kira 2 tahun kemarin.. 

S  : ada ga bu yang ga di PIN? 

N  : sekarang mah kan pemerintah wajib 100% jadi warga juga dihimbau ikut  

  semua..alhamdulillah pada ikut semua.. padahal dulu ada yang susah  

  gara-gara takut soalnya ada yang meninggal katanya pas udah di PIN..itu  

  padahal gara-gara di PIN waktu anaknya lagi sakit mungkin panas..kan  

  harusnya kalo lagi sakit anak tuh ga boleh di PIN dulu..nanti aja PIN  

  susulan.. 

S  : nah kalo kejadian ada yang sakit gitu nanti gimana di PINnya? 

N  : biasanya dia kasih surat dokter bukti memang anaknya sakit jadi nanti  

kalau udah sehat anaknya langsung dibawa ke puskesmas tapi bisa juga    

pihak puskesmasnya datang langsung kerumah ibu yang tadi anaknya  

sakit..pokonya asal anaknya sehat..(terdengar suara adzan dari mesjid  

depan rumah ibu nenden) 

S  : Program apa saja yang dilakukan untuk mengurangi angka kejadian  

  penyakit campak? 

N  : ng…sering ada penyuluhan supaya warga ngerti yah..paling kita kader  

  aktif terus jadi kalau ada yang belum di PIN terus aja di himbau biar  
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  lama-lama mau jadi ga ada yang kena campak.. 

S  : Cara apa saja yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang  

  pentingnya pemberian imunisasi? 

N : ya ngobrol-ngobrol ada jadi ibu-ibu suka pada “ oh gitu yah, iya ah saya   

  juga mau deh”..jadi penyuluhannya ga kalo lagi posyandu aja tapi sambil  

 belanja sayaur juga bisa hahahaha.. 

S  : Langkah apa saja yang dilakukan mencapai keberhasilan pelaksanaan  

  PIN Campak? 

N : pendekatan ke warga, penyuluhan ke warga, mmm rajin lihat data kita  

  sebagai kadernya jadi pas liat di buku ada yang belum di vaksin segera  

  datangi rumahnya untuk dibicarakan.. 

S  : Untuk sementara sudfah cukup bu infonya..nanti kalau ada yang kurang   

  mungkin saya kemari lagi mengganggu ibu.. 

N  : Ah ga ganggu ko, datang aja ditunggu.. 

 

Informan F 

S  : punten bu.. bisa minta waktunya sebentar.. 

D  : iya..sebentar..(sambil masuk ke dalam rumahnya) 

S  : ibu sedang istirahat ya..maaf mengganggu.. 

D  : ga apa-apa neng..ini biasa agak pusing sedikit (sambil memegang  

  kepalanya) 

S  : aduh ibu punten.. 

D  : ga apa-apa neng tadi mau ada perlu apa? 

S  : saya mau nanya tentang pelaksanaan PIN campak tahun ini bagaimana?  

  Apa saja hambatannya? 

D  : itu neng ibu-ibunya suka susah.. 

S  : susah gimana bu? Ada yang ga mau datang? 

D  : ga maueun anaknya di PIN.. 

S  : terus upaya kadernya gimana? 

D  : kita kadernya cuma ngasih masukan da dipaksa-paska juga susah neng..  

S  : alasan ga mau datengnya gimana? 
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D  : yah ga tau lah neng katanya sih udah lah, ga jelas juga. 

S  : jadi ga semua dong bu di PIN? 

D  : semua neng.. kan ada juga yang dibujuk pada mau tapi kalo yang ga mau  

  juga suka di minta surat keterangan sudah di PIN dari dokter nya.. kan  

  kita juga harus ada bukti kalo yang di PIN di luar..ada laporannya! 

S  : ada yang terkena campak ga bu disini? 

D  : ga ada neng sekarang sih! 

S  : kasus apa saja bu yang ditemukan sewaktu pelaksanaan PIN? 

D  : kasus mah ga ada..paling tadi aja neng meni pada ga mau ibu-ibu teh  

  pertamanya neng.. 

S  : kan sekarang sudah ga ada yang terkena campak yah disini..program apa  

  yang dilakukan untuk mengurangi angka kejadian campak? 

D  : disini mah kan orangnya juga sebenernya udah pada ngartos neng ka  

  imunisasi cuman pada ga mau di PIN di posyandu sareng pihak  

  puskesmas..biasa PINgin ka dokter..padahal sama aja.. nah jadi kita mah  

  kader upayanya ngasih pengertian terus aja kalo sama aja di PIN dimana  

  juga malah gratis di puskesmas mah..baru we pada ngarti kitu.. 

S  : cara apa bu yang dilakukan untuk memberi tahu kalau imunisasi itu  

  penting? 

D  : penyuluhan aja neng.. tiap ada acara penimbangan anak sok ada  

  penyuluhan.. 

S  : langkah apa yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan PIN di wilayah  

  ibu ini? 

D  : saling kerjasama aja kader sareng warga..warga supaya ngartos sok diberi    

  penyuluhan.. kaderna juga kudu aktif.. yah saling bertukar informasi..  

  menghilangkan rasa takut warga juga..kader harus yakin sama  

  penyampaian ke warganya..  

S  : ibu hatur nuhun waktosna.. mugia ibu lekas sembuh.. 

D  : nuhun oge neng sami-sami.. 
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Informan G 

S : permisi, dengan rumahnya ibu djustira, kader Posyandu RW 1? 

B  : iya betul! Mau ke ibunya ya?sebentar..(masuk ke dalam sambil menutup 

pintu..) 

D  : membuka pintu sambil bertanya, ada apa yah? 

S  : begini bu saya dari kedokteran maranatha mau sedikit bertanta tentang 

pelaksanaan PIN di Posyandu RW 1 ini bu.. 

D  : oh iya iya sok mangga masuk..mau minum apa? (raut muka amat 

ramah..) 

S  : ga usah repot-repot bu da hanya sebentar..langsung aja ya bu.. 

D  : sok neng mau nanya apa? Waduh direkam juga, kaya wartawan 

aja..(mengajak saya untuk bergurau..) 

S  : hehehe iya bu direkam supaya gampang masukin datanya kan 

banyak..bisa ibu ceritain pelaksanaan PIN Campak disini gimana?apa aja 

hambatannya? 

D  : disini tuh kemarin jauh hari sebelum pelaksanaan PIN ada kegiatan 

kesehatan neng seperti pembagian makanan sehat bagi anak-anak nah 

disitu tujuan kita untuk menarik minat ibu-ibu juga sih supaya anak-

anaknya rajin dibawa ke posyandu.selain itu juga setiap ada kegiatan 

selalu disisipi oleh komunikasi seperti cara memperbaiki pola makan 

anak,dll. Ada juga tentang imunisasi neng..Wah saya sebagai kader nih 

hambatannya kalau ada ibu yang banyak nanya ini itu jadi kader betul-

betul harus mengerti tentang masalah yang dihadapi..jadi ibu kader 

biasanya sebelum ada acara sama ibu-ibu selalu ketemuan dulu sama bu 

dokter, kita banyak nanya sama ibu dokter jadi kan kita sudah banyak 

ngerti jadi pas ibu-ibu nanya-nanya kita bisa ngejawabnya. 

S  : terus hambatannya apa lagi bu? Ada ga ibu yang ga bawa anaknya untuk 

di PIN? 

D  : mmmm paling hambatannya kalo pas pelaksanaannya kalo ada yang 

anaknya sakit aja jadi ga di PIN tapi kan di PIN susulan, tapi riweuh lagi 

ngurusnya tapi ya gimana lagi ya neng udah resiko pekerjaan juga.. Tapi 
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semuanya di imunisasi disini. Nih ada data lengkapnya ko, sebentar ya di 

ambilin dulu..(meninggalkan saya di ruang tamu untuk mengambil data).. 

Nih neng lihat tanggalnya, namanya, vaksinnya, semuanya lengkap ko ada 

disini.. Disini sih ibu-ibunya udah pada mengerti tentang pentingnya 

kesehatan bagi anak-anaknya. Jadi semua program yang ada di posyandu 

rutin diikuti ibu-ibu. 

S  : selama pelaksanaan ada kasus yang terjadi ga bu? Ada anak yang kena 

penyakit campak ga? 

D  : kasus gimana neng? Maksudnya kasus kaya kesalahan teknis imunisasi 

gitu yang dulu pernah ada di tv? 

S  : iya seperti itu atau kasus apa saja bu yang di temukan disini.. 

D  : ga ada sih, kan setiap ada program selalu ada pihak medis yang 

memantau..bu dokter juga suka terjun langsung..kan kalo kaya ibu gitu 

selaku kader tidak menyuntik jadi aman karena yang terjun langsung pihak 

medis..tiap mau di suntik juga petugas puskesmas suka nunjukin ke ibu-

ibu “nih ya bu jarumnya baru”..lagipula pihak puskesmasnya udah terlatih 

neng.. 

S  : wah senangnya lihat semua pada bagus kerjanya..buku ini juga meni apik 

ya bu rapih.. 

D  : harus neng..walaupun ibu cuma kader aja tapi ibu juga punya tanggung 

jawab sama kesehatan orang, jadi  ibu harus banyak belajar juga.. 

S  : obat-obatan yang dikirim oleh puskesmas bagaimana bu keadaannya? 

D  : obat selalu di cek sama puskesmas kapan kadaluarsanya..bagus ko kan 

sama obat dimana juga walaupun ini gratis tapi tetep mutunya bagus.. 

S  : cara apa yang dilakukan untuk mengurangi angka kejadian campak dan 

memberitahukan pentingnya imunisasi campak? 

D  : awalnya dimulai dari hal-hal kecil dulu neng seperti membuang sampah 

pada tempatnya, gotong royong membersihkan daerah tempat tinggal kita, 

memberantas nyamuk demam berdarah. Nah nanti baru ke program 

berikutnya seperti penyuluhan pemberantasan campak..secara tidak 

langsung itumemberitahukan warga akan pentingnya imunisasi. Sehingga 
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warga amat memperhatikan segala sesuatunya untuk dapat hidup sehat 

terhindar dari berbagai penyakit. 

S  : apa yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan 

PIN Campak ini? 

D  : tentunya adanya program pemerintah yang mengharuskan seluruh warga 

melaksanakan imunisasi lengkap..dukungan pihak puskesmas dan 

kerjasamanya denga kami para kader serta komunikasi yang baik dengan 

warga..hingga pada akhirnya segala hambatan dapat teratasi dan 

pelaksanaan program yang ada juga dapat terlaksana dengan baik..dengan 

adanya informasi yang tak henti-hentinya maka akan membiasakan warga 

juga untuk terus meningkatkan kesehatan..jadi pengetahuan yang luas juga 

amat berperan disini.. 

S  : waduh senang saya ngobrol sama ibu. Ibu sangat mengerti dan peduli 

kesehatan.. sayangnya waktu terbatas..terimakasih ya bu informasinya.. 

D  : sama-sama, kalau butuh apa-apa datang aja kesini ya..ini ibu catat no tlp 

ibu untuk neng..takut neng butuh.. 

 

Informan H 

S  : permisi..ada ibu tien? 

T  : ya saya sendiri. Ada apa? 

S  : bisa saya minta waktunya untuk bertanya tentang PIN Campak?saya 

sendika.. 

T  : oh.. silahkan.. 

S  : bagaimana pelaksanaan PIN Campak disini  bu? Persiapannya? 

T  : persiapannya ya dari jauh-jauh hari seperti sosialisasi kepada masyarakat 

yang paling penting kan pemerintah mengharuskan 100% jadi masyarakan 

harus sudah mengenal dulu agar mau di imunisasi. Jadi 100% berhasil 

semua di imunisasi disini. 

S  : hambatannya apa bu? 

T  : dulu aja sebelum pelaksanaannya, awal-awal ibu-ibu masih ga ngerti 

kurang tau imunisasi, tapi pada akhirnya teratasi 
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S  : apa ada kasus saat pelaksanaan PIN Campak? 

T  : ga ada. Alhamdulillah lancar..(terdengar bunyi telepon..) 

Sebentar yah saya ada telepon, ga ada yang angkat soalnya saya sendiri di 

rumah.. 

S  : oh iya bu silahkan (ibu langsung bergegas masuk ke dalam) 

T  : (setelah beberapa menit ibu datang kembali menghampiri saya) aduh 

maaf banget ya saya ga bisa meneruskan ngobrolnya sekarang soalnya 

anak saya sakit di sekolahnya jadi minta di jemput..(terlihat wajahnya 

panik) 

S  : oh ya atuh bu saya permisi..mudah-mudahan anak ibu ga kenapa-kenapa 

dan cepat sembuh..terima kasih ya bu waktunya.. 

T  : maaf ya.. 

 

Informan I 

S  : siang bu..saya sendika dari maranatha..bisa saya wawancara sebentar? 

SP  : ya mau wawancara apa? Tapi saya selesaiin dulu nyapunya ya 

S  : tentang PIN Campak bu.. 

SP  : nah udah selesai..gimana? 

S  : gini bu bagaimana pelaksanaan PIN CAMPAK disini?hambatannya apa? 

SP  : waaduh susah banget ibu-ibunya disini, awalnya sih banyak alesan ya ini 

itu soalnya banyak ibu muda yang ga ngerti, pengetahuannya kurang. Tapi 

kita kader sering datangin rumahnya sambil ngajak tukar pikiran atau kita 

bawa brosur biar tertarik ibu-ibunya. 

S  : pada nerima tapi kalo ibu kader pada ngejelasin? 

SP  : ya ada yang ga nerima juga awalnya di sangka kita so tahu atau gmn..tapi 

baik-baik  pelan-pelan juga mau nerima.. 

S  : apakah ada ibu-ibu yang tidak membawa anaknya untuk di imunisasi 

SP  : ga ada.. setelah program yang dilakukan maka ibu-ibu sudah mengerti 

sehingga membawa anaknya di imunisasi, walaupun ada yang tidak 

membawa anaknya di imunisasi di posyandu namun ada bukti bahwa anak 

telah di imunisasi di tempat lain seperti di dokter. 
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S  : apakah ada anak yang terkena penyakit campak?kasus apa saja yang 

ditemukan saat pelaksanaan PIN CAMPAK  tahun 2007? 

SP  : campak ga ada..kasus? oh setahu pengamatan aya ga ada.. 

S  : program apa saja yang dilakukan oleh pihak Puskesmas untuk 

mengurangi angka kejadian penyakit campak? 

SP  : ya seperti program PIN, reduksi campak, penyuluhan, pemberian fasilitas 

kesehatan bagi warga yang ekonominya kurang. 

S  : cara apa saja yang dilakukan pihak puskesmas untuk memberikan 

informasi tentang pentingnya pemberian imunisasi?  

SP  : lewat informasi langsung aja seperti saat bertemu di acara posyandu 

kader selalu memberi masukan untuk perkembangan sang anak, 

penyuluhan, ada program juga yang suka dibuat sama kita. 

S  : langkah apa saja yang dilakukan pihak puskesmas untuk mencapai 

keberhasilan pelaksanaan PIN Campak? 

SP  : kalau ada yang ga mau di imunisasi ya kita ga henti-henti memberi 

informasi saja kepada sang ibu bahkan jika kita sudah tidak bisa biasanya 

kita datangkan bu dokter dari puskesmas agar ibu-ibu lebih percaya dan 

mau di imunisasi anaknya. Terus meningkatkan pelayanan kesehatan yang 

terpenting sih.. 

 

Informan J 

S  : sore pa, dengan bapa dase?apa ada ibunya? 

D  : ada, sebentar ya, dengan siapa? 

S  : saya sendika dari FK maranatha 

E  : ada perlu apa dik? 

S  : gini bu..saya mau nanya tentang pelaksanaan PIN Campak disini.. 

E  : masuk dik.. 

S  : langsung aja ya bu..kalau disini gimana pelaksanaan PIN 

Campaknya?semua di PIN? 

E  : mm semua sih di PIN, ada ko data lengkapnya!Cuma yang ga di PIN sih 

karna dia sudah pindah trus data yang ada belum dirubah sama ibu. 
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S  : hambatannya apa aja bu saat pelaksanaan? 

E  : hambatan paling telat datang aja ada beberapa ibu kan sibuk kerja jadi 

pas bawa anaknya pas kita udah mau selesai imunisasi. Gitu aja sih yah 

jadi ribet gitu, makan waktu. 

S  : ada ga ibu-ibu yang ga bawa anaknya di imunisasi?  

E  : ga ada. Malah ibu-ibu pada antusias. Mungkin karena disini banyaknya 

ibu-ibu yang kerja jadi mereka pada ngerti manfaat imunisasi. 

S  : oh ibu-ibunya udah pada sadar kesehatan yah disini. 

E  : iya.. 

S  : pernah ada yang kena campak ga bu disini? 

E  : ga ada 

S  : kegiatan apa yang dilakukan untuk memberitahu ibu-ibu disini kalo 

imunisasi penting? 

E  : karena ibu-ibunya pada sibuk biasanya sih strateginya kader kalo mau 

ada kegiatan kesehatan suka bikin surat edaran gitu ke rumah-rumah nah 

itu isinya jadwal imunisasi, penjelasan tentang imunisasi itu sendiri, nanti 

ada juga jadwal pertemuan untuk penjelasan imunisasinya dan nomer 

telepon kalau ada ibu-ibu yang ga ngerti tapi sibuk ga bisa dateng ya udah 

via telepon aja. 

S  : tapi dengan gitu respon dari ibu-ibunya baik? 

E  : ya..mereka rata-rata orang berpendidikan jadi ga susah untuk 

sosialisasinya. Ga kaya di tempat lain kan banyak tuh yang ibu-ibunya 

Cuma lulus sd atau smp, jadi pada susah kalau diberi pengarahan. 

S  : ya sudah bu kalau begitu. Terima kasih bu.. 

E  : sama-sama 

 

Informan K 

S  : siang, maaf bisa menggangu sebentar? 

L  : ya kenapa? 

S  : kalau ibu lilisnya ada? 

L  : saya sendiri.. 
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S  : gini bu, saya sendika dari FK maranatha mau nanya-nanya tentang 

pelaksanaan PIN Campak di daerah ibu tinggal ini.. 

L  : ya..silahkan..buat penelitian ya neng? Soalnya kemaren juga ada anak 

UNPAD sama dateng ke Posyandu. 

S :  itu bu.. langsung aja ya bu..gimana kemarin pelaksanaan PIN Campaknya 

disini? Semua pada ikut ga bu? 

L  : ada beberapa ga ikut imunisasi di Puskesmas tapi bukannya ga ikutsih 

karena dia sudah ke dokter.. kan ada ya ibu yang lebih percaya sama 

dokter pribadi dari pada orang puskesmas atau dokter puskesmas. 

S  : padahal sama aja ya bu..tapi yang ga ikut di puskesmas itu ada datanya? 

L  : ya ada dong kan harus ada, cuma kadang susahnya pernah ada ibu yang 

lupa nyimpen surat keterangannya. Ilang gitu. Tapi kan wajib ada yah, 

takutnya bohong, jadi kita minta ibunya ke dokter yang bersangkutan lagi 

untuk minta datanya kalau anaknya udah di imunisasi. Kalau belum-belum 

aja ya kita coba terus sampe dapat da kalo ga dapet tar keitungnya belum 

trus tar puskesmas harus dateng untuk ngasih imunisasi susulan gitu. 

S  : ada yang pernah kena campak ga disini? 

L  : sejauh ini sih ga ada. 

S  : kegiatan apa yang dilakukan untuk memberikan infomasi kepada ibu-ibu 

bahwa imunisasi itu penting? 

L  : penyuluhan 

S  : untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan PIN Campaknya gimana? 

L  : sebelum kegiatan, jauh hari kita pihak kader dan puskesmas menyiapkan    

segala sesuatunya dengan baik, pelatihan juga di ikuti para petugas 

puskesmas. Neng, ini ada yang mau ditimbang dulu, sebentar ya.. 

S  : ya sudah bu, saya rasa cukup untuk sekarang, saya harus ke kampus lagi. 

Mungkin nanti kalau ada yang kurang-kurang saya kesini lagi. 

L  : iya atuh kalo gitu..hati-hati 

S  : makasih ya bu 

L  : sama-sama 
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Informan L 

S  : pagi bu, lagi sibuk? 

D  : pagi..ga ko ini lagi beresin tanaman yang berantakan aja. Eneng the yang 

lagi penelitian itu kan?  

S  : iya..ko ibu tau? 

D  : kemaren kan saya ke puskesmas ketemu ibu tien, tau ga? Yang kader RW 

2. Dia nanya saya udah di wawancara campak blm sama yang dari 

maranatha nu pake jilbab.makanya pas liat neng di jilbab ibu jadi 

keingetan. 

S  : oh iya ingat ibu tien.. 

D  : sok atuh neng sini masuk yu..mau nanya apa sok? 

S  : kalo disini pelaksanaan PIN Campak gimana? Hambatannya apa? 

D  : hambatannya ngasih tau ibu-ibunya, susah neng.. maklum ada yang pada 

masih muda, ibu muda gitu..tapi 100%  sih disini ibu-ibunya bawa 

anaknya ke puskesmas. 

S  : ngasih taunya pada ga mau denger gitu bu jadi ga mau bawa anaknya di 

imunisasi? Atau gimana? 

D  : yah salah satunya itu..kurang faham sih ibunya..tapi sering ngobrol aja 

sama mereka jadi pelan-pelan ngerti deh walaupun ada juga yg iya iya ga 

ngerti padahal tapi ikut imunisai gara-gara liat yang lain pada ikut.tapi 

akhirnya jadi semuanya kan di imunisasi. 

S  : kegiatan apa aja yang dilakukan untuk sosialisasi ke warga tentang 

program imunisasi ini? 

D  : pertemuan rutin tiap bulan suka membahas semuanya juga, penyuluhan 

juga.. 

S  : kan udah berhasil nih tapi masih ada yang ikut-ikutan aja kan, pasti dong 

harapan ibu taun berikutnya ga ada yang gitu tapi udah pada faham 

semuanya? gimana caranya meningkatkan keberhasilan tersebut? 

D  : kita sebagai kader harus terus aktif memberi informasi lewat cara apa 

saja. Puskesmas juga harus lebih sering cek langsung ke warganya jadi 

warga sering mendapat informasi. 



80 

 

S  : bu sayang ya saya terbatas nanyanya, lain kali kalau ada yang kurang 

saya datang lagi ya bu. Terima kasih. 

D  : sama-sama 

 

Informan M 

S  : punten ibu..betul ini dengan Posyandu mawar RW 12? 

A  : iya betul..kenalkan saya ibu asih, saya anggota kader RW 12.  Ada yang 

bisa ibu bantu? 

S  : iya bu..saya butuh informasi tentang pelaksanaan PIN Campak disini.. 

A  : informasi tertulisnya? Kebetulan ini ada baru pada dirapihkan, habis ada 

penilaian soalnya.. 

S  : boleh bu! Sekalian mau nanya-nanya juga.. 

A  : nah ini data yang anak-anak di campaknya..(menunjukkan bukunya 

kepada saya) 

S  : wah datanya rapih ya bu..(saya melihat buku tersebut)..ini sih semuanya 

udah pada di imunisasi! Memangnya ga ada yang ga mau ya bu? Hebat ih 

udah 100% 

A  : kan memang harus 100% ..yah namanya juga orang ya, ada aja dulu yang 

ga mau di imunisasi bahkan sulit sekali didekatinya sampai kader-kader 

disini malah jadi keder !(nadanya sambil bergurau). Kan jadi susah ya di 

ajak kerjasamanya, jadi boro-boro mau di ajak ke Posyandu.. Tapi waktu 

juga ya, pelan-pelan aja di dekatkan.. Kalau awalnya hanya tegur sapa 

saja, lama-lama bisa di ajak ngobrol sampai akhirnya mau di ajak ke 

Posyandu. 

S  : pernah ada yang kena Campak disini? 

A  : ga ada! 

S  : kegiatan apa yang dilakukan untuk mengurangi kejadian campak dari 

pihak Puskesmas? 

A  : memanamkan pola hidup sehat yah terutama dari diri pribadi dulu.. 

sering memantau kesehatan masyarakat..seperti imunisasi campak yah 
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Puskesmas terus memantau kalau ada yang belum di imunisasi, jadi 

akhirnya ya itu tadi 100% di imunisasi.. 

S  : bagaimana cara penyampaiannya ke warga supaya warga tau pentingnya 

imunisasi? 

A  : kita kader sih biasanya ada pertemuan rutin untuk membicarakan semua 

masalah kesehatan, ga hanya campak aja. Dari pertemuan itu warga jadi 

pada ngerti. 

S  : kasus apa yang pernah terjadi saat pelaksanaan PIN? 

A  : tahun ini alhamdulillah ga ada, lancar saat pelaksanaannya.. 

S  : Langkah apa yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan 

PIN campak? 

A  : meningkatkan upaya-upaya kesehatan yang merata bagi semua kalangan 

S  : sudah selesai bu..terima kasih informasinya.. 

A  : (ibu tersenyum sambil menganggukkan kepala) 

 

Informan N 

S  : assalamualaikum 

Y  : wa’alaikumsalam..cari siapa neng? 

S  : ada ibu yayah? 

Y  : muhun sareng abdi..aya priyogi sareng abi? 

S  : muhun ibu..saya dari maranatha mau nanya tentang pelaksanaan PIN 

Campak, ibu kan kadernya yah? Saya dapat data ibu dan semua kader dari 

Puskesmas.. 

Y  : oh gituh..sok mangga masuk..calik neng..tiasa sunda? 

S  : ngerti kalo orang ngomong tapi suka susah bicaranya, takut kasar.. 

Y  : maaf nih kalo ibu nanti nyariosna campur-campur maklum tos biasa 

sunda..sok mau naros naon? 

S  : ga apa-apa ko bu..gini bu bisa ceritakan bagaimana pelaksanaan PIN 

Campak tahun ini disini? 

Y  : disini kan ada 5 orang kadernya, sedikit tapi untungna anak-anakna juga 

sedikit disini..nah kader teh tugasna oge tapi lumayan..kalo rutin tiap bulan 
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ada penimbangan..imunisasi mah ada jadwalnya ya neng udah di tentuin, 

nah itu tugas kader untuk membawa warganya supaya mau di 

imunisasi..berat memang awalnya..tapi alhamdulillah pangpangna 

pelaksanaann PIN nya lancar..semua warga yang punya orok pada bawa 

orokna di imunisasi.. 

S  : beratnya gimana bu? Bisa ceritakan hambatannya? 

Y  : kieue..ada ibu nu sieun bisi anakna kunaon-kunaon setelah di PIN 

teh..nah eta beratna kudu meyakinkanna. Kader berarti harus punya 

pengetahuan kesehatan yang luas jadi ibu-ibunya juga kan percaya sama 

kadernya..kalo kadernya sama-sama ga ngerti sih yah kumaha warganya 

mau percaya trus mau di imunisasi.. 

S  : iya yah..hambatan lain apa bu?tapi itu yang susah gitu akhirnya mau? 

Y  : ya paling itu aja sih soalnya masalah teknis mah dari Puskesmas kaya 

obat gitu mah uadah lancar neng.. yang susah gara-gara takut tadi akhirna 

mau neng kan udah di kasih tau kalau setelah imunisasi paling anak rada 

haneut badanna tapi ga lama..kita juga bilang kalo udah disuntik trus ada 

hal yang ibu-ibu rasa aneh dan mengkhawatirkan ibu-ibu supaya cepat 

lapor sama kami kader siap 24jam, nah nanti pihak puskesmas atau 

dokterna langsung yang nangani.. 

S  : pernah ada gitu bu kasus setelah di imunisasi? 

Y  : tahun ini mah ga ada..dulu mah pernah ada kasus juga ga berat tapi 

dokter Puskesmas langsung cekatan neng..Kan kita juga ga mau yah ada 

kejadian-kejadian makanya kami selaku petugas oge terus neng 

meningkatkan kualitas pelayanan kami..setelah meningkant kan warga 

juga semakin percaya dan semakin sehat hidupna. 

S  : program apa yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan PIN di hari 

yang akan datang? 

Y  : dari pemerintahnya fasilitas kesehatan di tingkatkan lagi sehingga kaya 

puskesmas atawa posyandu kecil juga layanannya sudah lebih memadai 

lagi dari sekarang.. 

S  : iya atuh bu sekian dulu..nuhun pisan bu waktosna.. 
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Y  : sami-sami..diminum dulu neng caina. 

S  : muhun bu..tur nuhun.. 

 

Informan O 

S  : pagi.. 

I  : pagi..ada yang bisa di bantu? 

S  : waduh ibu lagi ada penimbangan yah meni rame..saya takut 

ganggu..tadinya saya mau wawancara tentang campak..saya dari 

kedokteran maranatha.. 

I  : oh ya ga apa-apa ko..siapa namanya dik? 

S  : sendika 

I  : panggilannya?mau nanya apa nih? 

S  : tika..bener ga ganggu ni bu? 

I  : ga ganggu ko kan ada ibu kader lain yang meneruskan penimbangan.. 

S  : gini loh bu saya mau tau bagaimana pelaksanaan PIN Campak disini 

tahun ini? Oh iya sampe lupa, maaf nama ibu siapa? 

I  : saya ibu iim..disini imunisasi campak tahun ini sudah lengkap yakni 

100% sesuai dengan anjuran pemerintah..ini loh buku laporannya, 

kelihatan kan disitu sudah semua anak mendapat imunisasi.(sambil 

menunjukkan tangannya ke buku laporan) 

S  : apa ada yang terkena campak bu? 

I  : nah itu sejak pemerintah lebih memperhadikan warganya seperti 

distribusi obat-obatan yang baik, pemantauan imunisasi, banyak lagi ya, 

disini tidak ada seorang anak pun yang terkena campak..mungkin kualitas 

obatnya bagus yah sesuai standar jadi efeknya imun tubuhnya jadi bagus 

juga ya.. 

S  : hambatan apa yang dihadapi saat sebelum maupun saat pelaksanaan PIN 

Campak? 

I  : hambatannya saat pelaksanaannya sih hanya masalah tempat yah..kan 

tempatnya kecil seperti yang tika lihat jadi saat seluruh ibu datang kesini 

membawa anaknya untuk di imunisasi , anak banyak yang rewel karena 
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kepanasan..jadi suasananya tidak nyaman gitu..kalau hambatan sebelum 

pelaksanaan sih hanya penyampaian informasi saja kadang ada yang tidak 

tahu kalau misalnya hari ini ada penimbangan atau ada penyuluhan atau ni 

pada di PIN..soalnya suka dari mesjid, kadang ada yang ga dengar..tapi 

akhirnya kadr inisiatif untuk memberi tahunya langsung ke ibu yang 

bersangkutan dan alhamdulillahnya ibu-ibunya sudah ngerti jadi langsung 

iyah iyah gitu.. 

S  : penyampaian informasi tentang pentingnya PIN campak lewat cara apa 

bu? Trus hambatan yang ada tadi bagaimana di atasinya? 

I  : penyampaian lewat penyuluhan, sering ada dokter datang kesini 

mengadakan penyuluhan dan konsultasi langsung saat itu..hambatan yang 

tadi di atasi paling ya kalo mau ada kaya acara kaya PIN gitu yah suka 

bikin tenda di depan posyandu jadi ga panas. 

S  : cara apa yang dilakukan agar mencapai keberhasilan pelaksanaan PIN 

campak? 

I  : sosialisasi kepada ibu-ibu akan pentingnya campak serta jika tidak di 

imunisasi apa dampaknya..seperti itu lah salah satu contohnya.. 

J  : bu iim kadieu..ini ada yang mau nanya data yang bulan juni.. 

I  : iya sebentar (sahut bu iim kepada temannya)..tika ini ada orang yang cari 

ibu, takut lama, tika mau nunggu atau besok kesini lagi pagi? 

S  : kebetulan sekarang tika sudah selesai..mungkin besok-besok kalau ada 

yang kurang datang lagi..makasih ya bu.. 

I  : maaf loh tika.. 

S  : ga apa-apa bu..permisi.. 

I  : hati-hati ya.. 

 

Informan P 

S  : ade..mamahnya ada di rumah ga? 

C  : ada, bentar..(masuk ke dalam rumah sambil teriak “ mamah mamah, tuh 

ada yang nyari mamah di luar”) 
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S  : maaf bu mengganggu..saya sendika dari kedokteran maranatha mau 

bertanya ke ibu selaku kader, tentang pelaksanaan PIN campak.. 

P  : oh gituh..sok masuk neng..maaf nih berantakan rumahnya, maklum ada 

anak kecil..duduk neng.. 

S  : nuhun bu (sambil duduk di kursi)..meni lucu anaknya (melihat anak ibu 

purwoto sedang goyang inul di ruang tv)..  

P  : iya dia biasa suka ganjen kalo ada orang dateng..cari perhatian..mau 

nanya apa neng? 

S  : mau tanya bagaimana pelaksanaan PIN campak disini? 

P  : alhamdulillah lancar.. 

S  : hambatannya ada ga? Sebelum atau saat pelaksanaan? 

P  : sebelum sih kayanya ga ada yah..tapi saat pelaksanaannya aja paling 

yah..jadi disini kurang tenaga waktu pas pelaksanaan PIN..kan kader aktif 

disini lumayan banyak ada 10 orang, jadi ga khawatir saat menjelang 

pelaksanaan PIN, eh ternyata pas hari H kadernya ada yang sakit, ada yang 

anaknya sakit, ada yang keluar kota ikut dinas suaminya, ada yang orang 

tuanya meninggal dunia jadi ga dateng dan akhirnya sisa 4orang..jadi 

hambatannya ya itu aja jadi riweuh karena kekurangan tenaga pembantu.. 

tapi untungnya pihak puskesmas banyak yang datang membantu karena 

tau kami kekurangan tenaga. Biasanya yang datang hanya wakil dari 

puskesmas saja dan seorang dokter tapi kemarin itu akhirnya banyak loh 

pihak puskesmasnya..jadi teratasi masalah kami.. 

S  : selain itu apa lagi bu? ada kasus ga saat pelaksanaannya? 

P  : ga ada lagi.. kasus ga ada juga..justru karena pihak puskesmas yang 

kerjanya bagus yah, mau kerjasama sama kader disini yang kesusahan 

malah jadi lancar pelaksanaannya..warga malah terkagum-kagum ada yang 

bilang enak gini euy posyandu udah kaya di rumah sakit aja rame ada bu 

dokternya juga.. 

S  : emang biasanya ga ada dokter? 

P  : kan kalo cuma kegiatan biasa jarang dokter kesini da ga usah juga..tapi 

kalo kegiatan besar dan butuh pemantauan khusus pasti selalu ada. Tapi 
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kegiatan biasa juga dokter selalu menyuruh wakilnya dari puskesmas 

datang. Jadi laporan tetap sampai ke bu dokternya.. 

S  : langkah apa yang dilakukan untuk menyampaikan ke warga tentang 

pentingnya imunisasi? 

P  : penyuluhan rutin 

S  : pernah ada yang kena campak ga bu taun ini? 

P  : ga ada taun ini alhamdulillah..taun lalu pernah ada.. 

S  : langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan 

pelaksanaan PIN campak? 

P  : kerjasama yang baik yah antara puskesmas, dokter, kader, 

masyarakat..semuanya turut berperan yah supaya semuanya berhasil..kalo 

aja dokter ga ada apa mungkin masyarakat ngerti imunisasi? Kalau 

masyarakatnya ngerti tapi puskesmasnya males-malesan menjalankan 

tugas apa iya ada program kesehatan seperti ini..ya ga? Seperti contohnya 

yang tadi saya ceritakan, kalau kemarin tidak ada bantuan dari puskesmas 

apa mungkin pelaksanaan PIN lancar?mungkin bisa-bisa sampai sore tuh 

anak-anak baru selesai semua di imunisasinya..kasian juga kan.. jadi 

kerjasamanya itu penting..dari berbagai pihak loh..bukan hanya satu pihak 

ya.. 

S  : iya ya bu betul..ya sudah deh bu saya cukupkan dulu sampai disini.terima 

kasih..dadah ade.. 

P  : tuh dadah sama tetehnya..(menyuruh anaknya)..iya setahunya itu juga ya 

neng..ya kalo kurang-kurang tar kesini lagi aja supaya nanti ibu panggilin 

juga ibu kader  yang lain supaya membantu eneng.. 

S  : iya bu makasih banyak ih bu.. 

 

Informan Q 

S  : permisi..ada ibu eddy nya? 

B  : sebentar ya..dari mana? ada perlu apa yah?  

S  : dari kedokteran maranatha, mau wawancara ibu eddy tentang program 

imunisasi.. 
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B  : masuk, duduk dulu, bentar di panggil dulu 

E  : eh adik udah lama ya nunggu? Gimana ni de apa yang bisa ibu bantu? 

S  : gini bu saya mau tau bagaimana pelaksanaan PIN campak disini tahun 

ini?apa saja hambatannya sebelum dan saat pelaksanaannya? 

E  : mmm hambatan?? (ibu terlihat berfikir)..paling fasilitas yah..tapi 

pelaksanaannya disini udah bagus udah semuanya mendapat imunisasi.. 

S  : fasilitas apa saja bu? Jadi saat pelaksanaan yah? Kalau sebelum 

pelaksanaan ada ga? 

E  : saat pelaksanaan ya kan posyandu kan kecil sedang ibu yang memiliki 

anak untuk di imunisasi jumlahnya lumayan, jadi ngantrinya panjang..itu 

kan termasuk hambatan ya..kalau sebelum pelaksanaannya ya paling dana 

ya, walaupun semua memang gratis dari pemerintah tapi kan kalau ada 

kegiatan gitu suka ada biaya untuk konsumsi atau untuk biaya lain yang 

tak terduga, nah itu anggaran yang ada suka tidak mencukupi, sedangkan 

untuk mengumpulkannya pun sulit jadi itu juga hambatan sebelum 

pelaksanaan.. 

S  : selain itu apa lagi bu? Apa ada ibu-ibu yang ga bawa anaknya untuk di 

imunisasi? 

E  : ga ada soalnya dulu pernah ada gosip di daerah deket sini ada anak ga di 

imunisasi katanya sakit sampe meninggal. Jadi setelah ibu-ibu dengar itu 

malah jadi rajin bawa anaknya periksa kesehatan apalagi kalo imunisasi.. 

jadi itu gosip yang membawa dampak positif ya..hahaha.. 

S  : hahaha ibu bisa aja yah..trus bu langkah apa yang dilakukan supaya 

warga tahu pentingnya imunisasi? Jadi kan ga hanya karena ketakutan 

gosip tadi.. 

E : rutin ada pertemuan neng..di pertemuan itu ada orang yang 

berpengalaman dalam kesehatan seperti bu dokter, dokter muda gitu yang 

memberi penyuluhan.. 

S  : program apa yang dilakukan untuk mengurangi kejadian campak? 

E  : peran aktif yah dari pihak pelaksana kesehatan dan warganya. Ikuti dan 

laksanakan program imunisasi contohnya 
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S  : langkah apa yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan PIN campak? 

E  : melaksanakan tugasnya dengan baik bagi pihak pelaksana kesehatan 

serta bagi warga dapat menerima program yang ada dengan penuh 

kesadaran dan meningkatkan pengetahuan akan pentingnya kesehatan bagi 

kehidupan. 

 

Informan R 

S  : permisi..bisa minta waktunya sebentar? 

SK  : untuk apa ya? 

S  : wawancara tentang PIN Campak kemarin..saya sendika dari maranatha.. 

ibu dengan ibu sakeh kader dari posyandu melati? 

SK  : betul..mau wawancara apa aja? 

S  : gini bu saya ingin tahu bagaimana pelaksanaan PIN campak 

disini..tentang hambatan dan keberhasilannya juga.. 

SK  : tapi ga bisa lama ya, saya mau pergi, ga apa-apa kan.. ini kalo dibilang 

berhasil sudah berhasil karena sudah 100% mendapat imunisasi 

campak..kalau hambatannya sih saya rasa tidak ada ya karena lancar-

lancar saja saat pelaksanaannya..ada juga waktu dulu asalnya ada ibu yang 

ga mau bawa anaknya di imunisasi alesannya takut kalo kenapa-kenapa 

soalnya ga punya uang.. tapi kita kasih tau gratis dan kalau ada apa-apa 

kami bertanggung jawab dari pihak puskesmas, baru dia mau.. 

S  : ada ga yang kena campak disini? 

SK  : beberapa tahun ini jarang ya, engga malah 

S  : langkah apa yang dilakukan untuk menyampaikan ke warga bahwa 

imunisasi itu penting?Program apa yang dilakukan untuk mengurangi 

angka kejadian campak? 

SK  : penyampaiannya langsung yah lewat pengarahan, penyuluhan.. kalau 

program untuk mengurangi campak yah mengikuti program pemerintah 

yah, bukan hanya campak saja, tapi anak mendapat imunisasi lengkap 

sesuai dengan jadwal yang di tetapkan dan imunisasi susulan juga ada. 

Memantau terus keadaan anak pasca imunisasi. 
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S  : langkah apa yang dilakukan agar meningkatkan keberhasilan pelaksanaan 

PIN campak? 

SK  : dari tahun ke tahun agar selalu dilakukan evaluasi..sehingga diketahui 

kekurangan yang ada..selain itu perbaikan dari segi sarana dan prasarana 

yang telah ada.. 

S  : iya bu sekian dulu, terima kasih ya, permisi  

SK  : oh sudah cukup, ya sudah..nanti kalau masih butuh kesini lagi aja.maf loh 

saya buru-buru juga..hati-hati.. 

S  : iya bu..permisi..mari.. 

 

Informan S 

S  : assalamualaikum 

U  : waalaikumsalam 

S  : ibu umamah yah betul? 

U  : iya, siapa ya? 

S  : ibu maaf ya mengganggu, permisi saya dari kedokteran maranatha mau 

nanya-nanya seputar pelaksanaan PIN campak disini.. 

U  : di depan aja ga apa-apa nih? Soalnya di dalam lagi di renovasi jadi 

berisik 

S : ga apa-apa 

U  : o ya gini jadi ya saat pemerintah mulai menekankan pentingnya 

imunisasi maka wargapun yang membawa anaknya di imunisasi 

meningkat grafiknya. Sehingga disini 100% pula telah dilakukan imunisasi 

pada beberapa tahun ini. Semakin hari pengetahuan warga serta kesadaran 

warga akan  kesehatan. Udah ga ada lagi kejadian luar biasa campak, 

warga juga pada terhindar dari penyakit membahayakan. Nah disitulah 

warga betul menyadari pentingnya imunisasi. 

S  : pernah ada yang campak ga baru-baru ini? Langkah apa yang dilakukan 

untuk mengurangi angka kejadian campak? 
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U  : baru-baru ga ada. Kalo untuk mengurangi sih yah orang dari kesehatan 

lebih memperhatikan kesehatan masyarakat, pelaksanaan imunisasi yang 

100% 

S  : kegiatan apa yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada warga 

akan pentingnya imunisasi? 

U  : lewat penyuluhan..kadang kalau ada profil tentang kesehatan juga suka di 

edarkan. 

S  : bagaimana langkah untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan PIN 

campak agar di kemudian hari semakin baik? 

U  : melakukan terus peningkatan di berbagai aspek..meningkatkan terus 

pengetahuan, melakukan evaluasi yang guna membangun di kemudian 

hari.. 

S  : ibu terima kasih informasinya, saya rasa untuk sementara ini sudah 

cukup.. 

U  : iya sama-sama. 

 

Informan T 

S : Permisi ibu, kenalin (sambil berjabat tangan) saya sendika dari FK 

Maranatha. Saya mau nanya-nanya tentang pelaksanaan PIN Campak di 

puskesmas sini? Ibu salah satu kader disini kan? 

B : (sambil tersenyum dan berjabat tangan) saya Beti. Iya saya kader disini. 

Boleh mba. Mau nanya-nanya tentang apa aja? 

S : Iya ibu, gini saya mau nanya gimana pelaksanaan PIN Campak disini? 

Apa berjalan lancar atau ada hambatan-hambatan tertentu gitu? 

B : Lancar-lancar aja sih neng. Hambatannya ya paling ada salah satu anak 

yang takut kalau dibawa ke puskesmas. Katanya sih takut disuntik. 

Biasalah anak kecil (sambil tertawa). 

S : Terus gimana dong bu agar anak itu mau ke puskesmas? 

B : Biasanya sih dirayu-rayu dulu agar mau kesini. Kan bagaimanapun juga 

imunisasi itu penting buat kesehatan mereka. Bisa diiming-imingin 

dibeliin mainanlah ataupun makanan, sengaja biar merekanya nurut. 
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S : Tapi akhirnya pada mau? 

B : Bagusnya pada mau sih, soalnya ibu mereka kan ikut khawatir juga kalau 

anaknya ga mau diimunisasi nanti kenapa-napa lagi. 

S :Kalau program-program dari puskesmas sini sendiri agar mengurangi 

kejadian penyakit campak apa  aja bu? 

B : Biasanya sih pemberian informasi terhadap ibu-ibu dan bapak-bapak 

yang punya anak balita mengenai penyakit tersebut. Pemberian 

informasinya sendiri diadakan oleh puskesmas sini ketika ada yang datang 

dan sudah berkeluarga dan punya anak balita.hal ini agar mereka lebih 

waspada terhadap penyakit campak. 

S : Pelaksanaannya sendiri gimana bu? Apakah sudah berhasil atau 

belum?kalau belum, langkah-langkah yang bisa ditempuhnya apa saja? 

B : Kalau pelaksanaannya sendiri sih menurut saya sudah berhasil karena 

sudah semuanya mengikuti pelaksanaan PIN Campak. Hal ini dilihat dari 

hasil yang didapat. Langkah-langkahnya mungkin lebih dirutinkan saja 

pemberian  informasi untuk warga sekitar sini tentang imunisasi.  

S : Saya doakan semoga berhasil pemberian informasinya ya ibu beti. 

Makasi banyak atas semua informasinya ya bu. Selamat siang! 

B : Iya sama-sama. 

 

Informan U 

S : Ting Tong ( saya memijit bel).. 

O : Sebentaar ( sambil membuka pintu). 

S : Siang bu, saya sendika dari FK Maranatha.. maaf, dengan ibu Oli 

bukan?ibu kader di puskesmas griya antapani sini kan? 

O : Iya,saya sendiri.. ko bisa tau ya? Ada apa ya? 

S : Iya saya dikasi tau ama ibu Vivi. Boleh saya minta waktunya sebentar 

ibu, saya mau nanya tentang pelaksanaan PIN Campak di Puskesmas 

Griya Antapani? 

O : Boleh-boleh. Oiya silakan masuk! 

S : Makasih ibu. 
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O : Duduk dulu. Mau minum apa sendika? 

S : Ga usah repot-repot bu, saya Cuma sebentar ko. Saya Cuma nanya aja 

gimana pelaksanaan PIN Campak disini?apa semua udah ikut 

berpartisipasi? 

O : Sebenernya sih masih ada aja ya ga mau ikutan, biasanya sih gara-gara 

sibuk jadinya mereka ga nyadar deh kalau anaknya harus diimunisasi.  

S : Terus gimana dong bu?akhirnya dikasih tau? 

O : Akhirnya saya kasih tau kalau pelaksanaan imunisasi itu penting 

hukumnya. Daripada nanti anaknya kenapa-napa lebih repot kan. 

S : Ada cara-cara yang rutin yang dilakukan ga bu dari pihak puskesmas 

sendiri tentang pentingnya pemberian imunisasi tersebut? 

O : Paling biasanya sih diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya 

pemberian imunisasi tersebut. Penyuluhannya juga dikasih tau dari rumah 

ke rumah jadi biar semuanya tau gitu. Pernah malah dibuat kaya selebaran 

gitu tentang pentingnya imunisasi, pelaksanaannya dan cara pencegahan 

penyakit campak sendiri. Biar semua orang baca gitu. 

S : Bagus juga ya bu caranya. Yang terakhir bu ya. Langkah-langkah apa 

saja yang dilakukan puskesmas agar mencapai keberhasilan pelaksanaan 

PIN Campak? 

O : Salah satunya sih yang saya sebutin tadi. Terus sesudah itu biasanya 

dicek ulang ke tiap rumah apa anaknya udah ikut imunisasi apa belum. 

Jadi kan ketauan. 

S : Mmm, saya setuju sekali bu, soalnya kan bagaimanapun juga imunisasi 

itu penting ya bagi balita. Kalau begitu saya permisi dulu ya, terimakasih 

banyak atas waktu dan informasinya. 

O : Iya, sama-sama. 

 

Informan V 

S : Permisi ibu, saya Sendika dari FK Maranatha. Saya mau nanya tentang 

pelaksanaan PIN Campak disini? 

D : Iyah, boleh-boleh. Kita duduk disana aja yah neng! 
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S : Iya,makasih ibu! 

D : Gimana neng, pelaksanaan PIN Campak ya neng? 

S : Iya ibu, pelaksanaannya disini gimana ya? Ada hambatan ga? 

D : Sejauh ini sih lancar-lancar aja sih, tapi ibu mah suka bingung karena 

masih ada yang belum ngerti campak itu apa. 

S :  Masa sih? Terus gimana? 

D : Iya neng, akhirnya setelah ibu ngejelasin kalau campak itu penyakit dan 

bahayanya apa dan cara menanggulanginya gimana akhirnya mereka pada 

ngerti juga. 

S : Tapi kalau disini ada yang udah pernah kena campak bu? 

D : Setau ibu sih belum neng. 

S : Kalau program yang dilakuin Puskesmas sini untuk menghindari adanya 

kejadian penyakit campak apa aja bu? 

D : Biasanya sih suka diedarin informasi dari rumah ke rumah tentang 

penyakit khususnya penyakit campak, gejala-gejalanya bagaimana dan 

bagaimana agar tidak kena penyakit tersebut. 

S : Pelaksanaan PIN Campak sendiri apakah sudah semuanya mengikuti bu? 

D : Setelah kita pantau hasilnya sih semua ibu-ibu disini udah pada ikutan 

neng.  

S : Kalau mantaunya sendiri gimana caranya bu? 

D : Ya didata satu-satu neng apa ibu tersebut udah bawa anaknya itu udah 

ikut pelaksanaan PIN Campak atau belum gitu. Alhamdulillah sih 

semuanya udah pada ikutan. Kan kalau kumpul di Puskesmas semua 

Posyandu bawa laporan tertulis neng, jadi bukti gitu telah imunisasi, 

makanya terpantau semuanya dan semua Posyandu laporannya lengkap 

semua sudah di imunisasi.. 

S : Oh, baguslah kalau begitu. Terimakasih banyak ya bu atas semua 

informasinya saya doakan semoga semuanya berjalan lancar. 

D : Mudah-mudahan ya neng. Kalau gitu ibu juga harus ke dalam dulu. 

S : Mari ibu! 
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Informan W 

S : Siang ibu, saya Sendika  dari FK Maranatha. Ibu kader disini kan? 

V : Iya  de, kenapa ya? 

S : Begini ibu, saya mau nanya tentang pelaksanaan PIN Campak di 

Puskesmas Griya Antapani sini? 

V : ooh, boleh-boleh. Pelaksanaannya sendiri sih cukup baik ya de, soalnya 

ibu-ibu disini sih kebanyakannya pada mau bawa anaknya ke puskesmas 

untuk diimunisasi.   

S : Terus kalau hambatannya ada ga bu? 

V : Hampir ga ada sih neng. Mmm,tapi pernah ada juga ibu ga mau bawa 

anaknya kesini alasannya sih buat apa katanya kan kalau anaknya dijaga 

sih ga akan kena penyakit apa-apa. 

S : Wah, terus gimana? 

V : Akhirnya saya jelasin aja kalau imunisasi itu penting untuk kesehatan 

dan pertumbuhan anak. Malahan lebih bahaya kalau anaknya ga 

diimunisasi, kan nanti ibunya juga yang repot. Eh, akhirnya mau deh ibu 

itu bawa anaknya kesini. 

S : Cara yang dilakuin pihak puskesmas sini sendiri untuk memberikan 

informasi tentang pemberian imunisasi gimana bu? 

V : Yah, paling diadakan penyuluhan rutin ya de dari puskesmas sini tentang 

bahaya penyakit campak dan pentingnya pemberian imunisasi untuk anak-

anak. 

S : Kalau penyuluhannya sendiri diadain berapa bulan sekali? 

V :Biasanya sih sebulan sekali de, sekalian pada penimbangan gitu. Jadi biar 

ibu-ibunya juga lebih waspada dalam menanggulanginya. 

S : Wah, bagus juga yah  bu programnya. Kalau langkah-langkah yang 

dilakukan pihak puskesmas agar pelaksanaan PIN Campak tersebut 

berhasil gimana bu? 

V : Sering diadakan penyuluhan-penyuluhan dari kita sebagai kader agar 

para ibu-ibu tersebut lebih memperhatikan kesehatan anaknya. Selain itu 

juga selalu diadakan pengontrolan dari kita kepada semua ibu-ibu disini 
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untuk memantau agar semuanya ikutan pelaksanaan PIN Campak. Dan 

ternyata setelah dilaksanakan semuanya pada ikutan ko de.  

S :  Baguslah kalau begitu, terimakasih ya ibu atas waktunya. Selamat siang! 

V : Sama-sama. Siang!  

 

Informan X 

S : Punten ibu, saya sendika dari fk maranatha.. 

L : Sumuhun, ada apa neng? 

S : Boleh minta waktunya sebentar ibu, saya mau nanya tentang pelaksanaan 

PIN Campak disini? 

L : Oiya mangga-mangga masuk dulu neng, kita ngobrol di dalem aja. 

S : Hambatan apa saja yang biasanya dihadapin pada saat persiapan dan 

pelaksanaan PIN Campak di puskesmas griya antapani sini ibu? 

L : Waduh kalau disini mah yah neng, masih ada aja yang ga mau bawa 

anaknya untuk diimunisasi..soalnya masih ada yang ga tau kalau 

pelaksanaan PIN Campak itu gratis. 

S : Terus gimana dong solusinya bu? 

L : Iyah,akhirnya ibu kasih tau aja kalau pelaksanaan PIN Campak itu gratis 

dan imunisasi itu penting bagi anaknya biar anaknya itu ga kena campak. 

Eh, akhirnya pada mau deh ibu-ibu itu bawa anaknya ke puskesmas sini. 

S : Tapi akhirnya setelah ibu kasih tau gitu semua ibu-ibu disini pada mau 

bawa anaknya ke puskesmas untuk pelaksanaan PIN Campak apa Cuma 

sebagian aja bu? 

L :   Alhamdulilahnya sih semua ibu-ibu disini pada mau semua neng. 

S : Kalau yang ibu jumpain disini banyak anak yang kena campak ga? 

L : Sampai sekarang  ibu belum nemuin sih neng, ya mudah-mudahan aja 

engga yah. Soalnya kasian atuh kalau sampai banyak yang kena mah. 

S : biasanya program apa saja yang dilakuin ama puskesmas sini untuk 

ngurangin penyakit campak? 

L : Biasanya sih neng suka dikasih penyuluhan-penyuluhan gitu tentang 

penyakit campak. 
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S : Penyuluhannya sendiri kaya gimana ibu? 

L : Yah gitu ajah sih neng, pertama warga-warga sini yang udah punya anak 

dikumpulin dulu, terus udah gitu dikasi tau penyakit campak itu kaya 

gimana, cara mencegah dan menanggulanginya gimana.  

S : Langkah yang dilakukan ama pihak puskesmas sini sendiri untuk 

mencapai keberhasilan program PIN Campak apa aja? 

L : kalau ibu sendiri sebagai kader yah sering-sering aja nyampein informasi 

tentang PIN Campak dan kader-kader lainnya juga ikut ngecek supaya 

semua ibu-ibu anaknya pada diimunisasi jadi kan kalau begitu mah ga 

akan ada yang kena campak anaknya. 

S : Makasih banyak ibu tentang informasinya. Mudah-mudahan aja 

pelaksanaan PIN Campak disini sukses ya bu.  

L : Sama-sama neng. 

S : Kalau begitu saya permisi dulu ya bu, soalnya saya masih harus 

mengumpulkan informasi lagi. Assalammualaikum 

L : Waalaikumsalam. 

 

Informan 1 

S  : maaf ibu dengan ibu siapa? 

W  : wike.. 

S  : langsung aja ya bu ke pertanyaan.. 

W  : iya. 

S  : apakah ibu pernah mendengar tentang PIN? 

W  : ya pernah! 

S  : apakah ibu tertarik dengan program PIN yang dilaksanakan oleh  

  Pemerintah ? mengapa? 

W  : ya jelas tertarik.itu berarti pemerintah sekarang semakin peduli dengan  

  warganya.. apalagi PIN kan gratis jadi warga yang ga punya uang juga ga  

  khawatir anaknya ga di PIN.. 

S  : bisa ibu ceritakan pengalaman/pengetahuan ibu tentang imunisasi?seperti  

  manfaatnya mungkin.. 
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W : dari dulu saya mengutamakan kesehatan untuk keluarga saya, terutama  

  anak.. jadi untuk masalah imunisasi yang memang ada ketentuannya pasti  

  saya perhatikan..waktunya juga selalu saya catat jadi anak-anak saya  

  tidak pernah terlambat untuk di imunisasi. Manfaat imunisasi itu penting  

  sekali bagi kesehatan sang anak! Jika lalai bisa fatal akibatnya.. 

S  : dari mana ibu mendapat penjelasan tentang imunisasi? 

W  : kebetulan kakak saya dokter jadi saya sering mendapat penjelasan  

  kesehatan dari kakak saya..  

S  : apa ibu tahu usia berapa anak mendapat imunisasi campak? 

W  : mulai usianya 9 bulan.. 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak? 

W  : belum sih sejauh ini..mudah-mudahan jangan.. 

S  : apakah anak ibu sudah di imunisasi campak? 

W  : sudah.. baru-baru ini.. 

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

W  : ya pastinya untuk kesehatan ya.. agar anak saya terhindar dari penyakit.. 

C  : kemana ibu membawa sang anak untuk di imunisasi dan apa alasannya? 

W  : ke kakak saya, alasannya kan dia dokter jadi lebih paham..gampang juga     

  kalo ada apa-apa..  

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu  

  tinggal? 

W  : saya lihat sih di posyandu RW sini sudah bagus pelaksanaannya.. karena  

  di daerah sini tidak ada yang terkena kejadian campak luar biasa.. 

S  : Apakah menurut ibu pelaksanaan PIN Campak di puskesmas daerah ibu  

  tinggal telah berhasil dengan baik? 

W  : sudah berhasil menurut saya.. karena semuanya sudah mendapatkan  

  imunisasi setahu saya kalau berbicara dengan teman-teman satu RW 

yang  

  punya anak kecil seperti saya.. 

S  : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 
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W  : antusias ya mereka.. malah jauh sebelum program, para kader posyandu  

  sering sosialisasi ke saya..setiap ada program lain selain PIN juga  

  mereka selalu aktif.. 

S  : saya rasa sudah cukup informasinya..terimakasih bu atas waktunya.. 

W  : sama-sama (sambil pergi masuk kedalam rumahnya) 

 

Informan 2 

S  : saya ingin bertanya sebentar bu, bisa minta waktunya? 

K  : bisa.. 

S  : ibu dengan ibu siapa? 

K  : saya kantiwulan..panggil bu ulan.. 

S  : apakah ibu pernah mendengar tentang PIN? 

K  : pernah.. 

S  : apakah ibu tertarik dengan program PIN yang dilaksanakan pemerintah? 

K  : ya.. 

S  : apa alasannya? 

K  : bagus lah ada program kesehatan dari pemerintah! 

S  : bisa ibu ceritakan pengalaman/pengetahuan ibu tentang imunisasi? 

K  : imunisasi tuh vaksinasi supaya kebal kan dari penyakit-penyakit.. 

S  : menurut ibu apa  manfaat imunisasi? 

K  : supaya anak ga kena penyakit! 

S  : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi? 

K  : ibu dari puskesmas suka dateng.. 

S  : apakah ibu tahu saat usia berapa sang anak harus mendapat   imunisasi  

  campak? 

K  : mmm yah anak bayi.. 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak? 

K  : syukur alhamdulillah belum.. 

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

K  : udah pasti! 

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 
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K  : supaya anak saya tetep sehat! 

S  : kemana ibu membawa sang anak untuk di imunisasi dan apa alasannya? 

K  : ke posyandu sama ibu puskesmas..soalnya udah kenal jadi percaya! 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas tempat ibu mendapatkan  

  imunisasi bagi sang anak? 

K  : lancar.. 

S  : Apakah menurut ibu pelaksanaan PIN Campak di puskesmas daerah ibu  

  tinggal telah berhasil dengan baik? 

K  : berhasil ah..rame aja tiap ada penimbangan ato program lain juga. 

S  : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

K  : baik sekali..pada ramah lagi ibu petugasnya.. 

 

Informan 3 

S  : bu bisa bertanya sebentar? 

Y  : bisa..kenapa? 

S  : ibu dengan ibu siapa? Saya sendika dari kedokteran Maranatha mau 

tanya  

  tentang PIN campak.. 

Y  : oh dari kedokteran..saya bu yeti.. 

S  : apakah ibu pernah dengar  tentang PIN? 

Y  : iya.. 

S  :  Apakah ibu tertarik dengan program PIN (khususnya PIN Campak) yang  

  dilaksanakan oleh pemerintah?Mengapa? 

Y  : jelas tertarik gratis sih.. 

S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  

  imunisasi? 

Y  : mmm apa yah gitu lah paling..penting imunisasi! 

S  : apa manfaat imunisasi? 

Y  : ya itu penting buat kesehatan anak saya! 

S  : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi? 
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Y  : paling ibu kader.. 

S  : apakah ibu tahu saat usia berapa sang anak harus mendapat   imunisasi  

  campak? 

Y  : berapa yah??(bengong memikirkan jawaban dari pertanyaan yang saya  

  lontarkan).. 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak? 

Y  : belum! Jangan! 

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

Y  : iya udah dong! 

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

Y  : mumpung ada gratis..deket rumah lagi tempatnya.. 

S  : kemana ibu membawa sang anak untuk di imunisasi dan apa alasannya? 

Y  : ke posyandu lah! Ya itu tadi gratis dan dekat.. kalau bayar mahal uang  

  dari mana saya..mending ga usah..buat makan aja uangnya.. 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu  

  mendapatkan imunisasi bagi sang anak? 

Y  : ga tau juga pastinya.. tapi kalo buat saya liat sih lancar-lancar aja.. 

S  : apakah menurut ibu pelaksanaan PIN Campak di puskesmas daerah ibu  

  tinggal telah berhasil dengan baik? 

Y  : ya mungkin.. 

S  : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

Y  : baik..cepat lagi kerjanya ibu puskesmasnya.. 

S  : ya sudah bu.. terima kasih yah bu waktunya.. 

 

Informan 4 

S  : punten.. 

E  : mangga.. 

S  : bu, bisa saya wawancara sebentar tentang PIN campak? 

E  : mangga mangga..masuk neng..(menunjuk ke dalam rumahnya) 

S  : ibu dengan ibu siapa? 
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E  : ibu eli! 

S  : apakah ibu pernah dengar tentang PIN? 

E  : pernah atuh neng..sering.. 

S  : Apakah ibu tertarik dengan program PIN (khususnya PIN Campak) yang  

  dilaksanakan oleh pemerintah?Mengapa? 

E  : iyah atuh neng soalnya bagus ada PIN teh.. 

S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  

  imunisasi? 

E  : saya kan punya anak umur 1 tahun ya jadi saya sering ikut-ikut kegiatan  

  kesehatan untuk anak saya.. 

S  : menurut ibu apa sih manfaat imunisasi? 

E  : mmm naon atuh yah..mmm yah supaya anak saya ga kena campak! 

S  : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi? 

E  : mmmm dari puskesmas posyandu aja sih 

S  : apakah ibu tahu saat usia berapa sang anak harus mendapat   imunisasi  

  campak? 

E  : ya seusia anak saya.. 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak? 

E  : alhamdulillah ga pernah  

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

E  : udah atuh nen.. 

S  :  apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

E  : kesehatan neng. 

S  :  kemana ibu membawa sang anak untuk di imunisasi dan apa alasannya? 

E  : ke posyandu di RW 10 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas tempat ibu mendapatkan  

  imunisasi bagi sang anak? 

E  : lancar neng..saya juga ga ngantri lama..padahal penuh loh.. 

S  : Apakah menurut ibu pelaksanaan PIN Campak di puskesmas daerah ibu  

  tinggal telah berhasil dengan baik? 

E  : berhasil neng da soalnya ga ada yang campak disini neng.. 
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S  : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

E  : petugasnya mah bararageur meni ramah..jadi ibu-ibu pada mau di PIN  

  anaknya.. 

S  : terima kasih ya bu..assalamualaikum.. 

Informan 5 

S  : Assalamu’alaikum.. (sambil mengetuk pintu rumah) 

N  : wa’alaikumsalam..(sambil membuka pintu)..cari siapa yah? 

S  : ibu dengan mamanya kalarina? 

N  : iya! Kok tahu? 

S  : iya saya dapat data ibu dari kader posyandu disini.. saya mau wawancarai  

  ibu seputar  tentang pelaksanaan PIN. Apakah ibu tertarik dengan  

  program PIN (khususnya PIN Campak) yang dilaksanakan oleh  

  pemerintah ? Mengapa? 

N  : tertarik..soalnya anak saya butuh di PIN kan biar sehat.. 

S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  

  imunisasi? 

N  : Kalarina semangat kalo dibawa ke posyandu soalnya dia senang suka  

  dapat balon tapi sekalinya di suntik langsung nangis hehehe (sambil  

  tertawa). 

S  : apa manfaat imunisasi? 

N  : manfaat imunisasi itu banyak tapi paling penting bagi kesehatan anak.. 

S  : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi? 

N  : dari bu dokter sama dari bu kader.. 

S  : apakah ibu tahu saat usia berapa sang anak harus mendapat   imunisasi  

  campak? 

N  : berapa bulan yah?? 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak? 

N  : ga.. 

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

N  : udah.. 
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S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

N  : faktor kesehatan anak pastinya.. 

S  : kemana ibu membawa sang anak untuk di imunisasi dan apa alasannya? 

N  : ke posyandu.. 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu  

  tinggal/ tempat ibu mendapatkan imunisasi bagi sang anak? 

N  : yang saya tahu baik! 

S  : Apakah menurut ibu pelaksanaan PIN Campak di puskesmas daerah ibu  

  tinggal telah berhasil dengan baik? 

N  : berhasil..kata bu kader udah semua di PIN.. 

S  :  Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

N  : bagus.. mereka aktif dalam menjalankan tugasnya kalau yang saya lihat..  

S  : sekian bu terima kasih atas infonya.. 

 

Informan 6 

S  : Siang ibu.. bisa saya wawancarai sebentar.. 

M  : ya..wawancara apa nih? 

S  : campak bu..apa ibu pernah mendengar tentang PIN? 

M  : pernah 

S  : Apakah ibu tertarik dengan program PIN (khususnya PIN Campak) yang  

  Dilaksanakan oleh pemerintah?Mengapa? 

M  : tertarik, karena untuk kebaikan anak juga agar terhindar dari berbagai  

  macam penyakit.. 

S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  

  imunisasi? Seperti manfaatnya.. 

M  : imunisasi baik buat sistem kekebalan tubuh anak agar terhindar dari  

  berbagai penyakit.. 

S  : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi? 

M  : dari posyandu.. 

S  : apakah ibu tahu saat usia berapa sang anak harus mendapat   imunisasi  
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  campak? 

M  : dari anak lahir seharusnya sudah diberi imunisasi 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak? 

M  : tidak 

S  :  apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

M  : sudah.. 

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

M  : banyak manfaatnya karena untuk kesehatan si anak itu sendiri.. 

S  : kemana ibu membawa sang anak untuk di imunisasi dan apa alasannya? 

M  : posyandu..dari dulu udah ke posyandu.. 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu  

  tinggal/ tempat ibu mendapatkan imunisasi bagi sang anak? 

M  : pelaksanaannya sangat baik, karena rutin tiap bulan pasti ada imunisasi  

  anak. Misalkan penimbangan berat badan anak.. 

S  : Apakah menurut ibu pelaksanaan PIN Campak di puskesmas daerah ibu  

  tinggal telah berhasil dengan baik? 

M  : iya soalnya belum ada yang kena campak.. 

S  : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

M  : peranannya sangat penting..kalo ga ada mereka ga ada imunisasi nanti.. 

S  : terima kasih ya bu 

 

Informan 7 

S  : permisi bu..bisa saya wawancara sebentar tentang PIN campak? 

R  : (mengangguk-angguk)  

S  : apakah ibu tau tentang PIN? 

R  : tau tapi ya cuma tau aja 

S  : Apakah ibu tertarik dengan program PIN (khususnya PIN Campak) yang  

  dilaksanakan oleh pemerintah?Mengapa? 

R  : biasa aja sih..yah soalnya agak ragu juga tapi yah ikut-ikut aja.. 

S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  
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  imunisasi? 

R  : apa yah? Saya kurang ngerti.. 

S  : apa manfaat imunisasi? 

R  : biar anak sehat.. 

S  : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi? 

R  : kader 

S  : apakah ibu tahu saat usia berapa sang anak harus mendapat   imunisasi  

  campak? 

R : tidak 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak? 

R  : tidak 

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

R  : sudah  

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

R  : kan anjuran dari ibu kader..wajib katanya, gratis juga.. 

S  : kemana ibu membawa sang anak untuk di imunisasi dan apa alasannya? 

R  : posyandu sini nih (sambil menunjuk ke arah posyandu yang terlihat dari  

  rumah bu risa) 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu  

  tinggal/ tempat ibu mendapatkan imunisasi bagi sang anak? 

R  : ga ngerti.. 

S  : Apakah menurut ibu pelaksanaan PIN Campak di puskesmas daerah ibu    

  tinggal telah berhasil dengan baik? 

R  : hehehe berhasil kali.. 

S  : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

R  : baik..(tersenyum bingung) 

S  : terima kasih bu.. 

 

Informan 8 

S  : ibu sareng ibu nety? 
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N  : muhun neng..aya peryogi sareng ibu? 

S  :  muhun..bade naros tentang PIN..Ibu terang PIN? 

N  : heueuh terang.. 

S  : Apakah ibu tertarik dengan program PIN (khususnya PIN Campak) yang  

  dilaksanakan oleh pemerintah?Mengapa? 

N  : heueuh tertarik kanggo kesehatan anak sapados teu gampil kena kasakit.. 

S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  

  imunisasi? apa manfaat imunisasi? 

N  : anak ibu atos di bawa di imunisasi campak. mangpaatna teh seueur  

  kanggo anak ibu..  

S  : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi? 

N  : ti ibu kader  

S  : apakah ibu tahu saat usia berapa sang anak harus mendapat   imunisasi  

 ]campak? 

N  : 9 bulan neng 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak? 

N  : alhamdulillah teu acan. 

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

N  : kanggo kesehatan sareng perkembang anak. 

S  : kemana ibu membawa sang anak untuk di imunisasi dan apa alasannya? 

N  : posyandu..tos biasa ka posyandu ti jaman abdi gaduh pun anak kahiji.. 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu  

  tinggal/ tempat ibu mendapatkan imunisasi bagi sang anak? 

N  : sae neng.. 

S  : Apakah menurut ibu pelaksanaan PIN Campak di puskesmas daerah ibu  

  tinggal telah berhasil dengan baik? 

N  : atos neng..seueur orangtua nu nyandak pun anakna di imunisasi ka  

  posyandu.. 

S  : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

N  : perananna penting pisan kanggo terlaksana imunisasi 
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  Informan 9 

S  : bu maaf bisa saya wawancara sebentar?  

I  : Ok.. 

S  : apa ibu pernah mendengar tentang PIN? 

I  : iya pernah! 

S  : Apakah ibu tertarik dengan program PIN (khususnya PIN Campak) yang  

  dilaksanakan oleh pemerintah?Mengapa? 

I  : sangat tertarik.. untuk kesehatan anakku.. 

S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  

  imunisasi?apa manfaat imunisasi? 

I  : manfaatnya untuk kekebalan tubuh sang anak supaya mencegah anak  

  terkena penyakit seperti campak, polio, hepatitis, dll  

S  : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi? 

I  : dari buku, para petugas medis seperti dokter, tv juga suka ada loh!  

  darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi? 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak? 

I  : ga tuh.. 

S  :  apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

I  : pastinya 

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

I  : jaga anakku dari macam-macam penyakit..supaya kuat kalo ada penyakit- 

  penyakit yang nyerang.. 

S  : kemana ibu membawa sang anak untuk di imunisasi dan apa alasannya? 

I  : dokter! Terpercaya! 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu  

  tinggal? 

I  : aku rasa pelaksanaan imunisasi di posyandu sini udah OK..keliatan dari  

  pelayanan yang diberikan selama ini.. 

S  : Apakah menurut ibu pelaksanaan PIN Campak di puskesmas daerah ibu  

  tinggal telah berhasil dengan baik? 

I  : yups..soalnya ga ada loh yang kena penyakit campak disini.. 
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S  : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

I  : perannya sangat penting karena kita bisa memperoleh pengetahuan  

tentang kesehatan anak dan biasanya kita mendapatkan buku pedoman  

untuk mengetahui cara merawat anak dengan baik.. 

S  : terimakasih ya bu infonya.. 

I : OK.. sama-sama.. 

 

 

Informan 9 

S  : sore bu..bisa minta bantuannya sebentar? 

SH  : apa tuh? 

S  : wawancara  

SH  : boleh, tapi jangan lama yah.. 

S  : langsung saja ya bu.. apa ibu pernah dengar tentang PIN campak? 

SH  : iya 

S  : Apakah ibu tertarik dengan program PIN (khususnya PIN Campak) yang  

  dilaksanakan oleh pemerintah?Mengapa? 

SH  : sangat!! Untuk kesehatan  

S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  

  imunisasi? apa manfaat imunisasi? 

SH  : banyak! Untuk kesehatan anak 

S  : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi? 

SH  : dari posyandu setiap bulan ada kegiatan posyandu suka ada penjelasan  

  tentang imunisasi, gizi, berat badan anak..  

S  : apakah ibu tahu saat usia berapa sang anak harus mendapat   imunisasi  

  campak? 

SH  : 9 bulan sampai 1 tahun 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak? 

SH  : tidak 

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 
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SH  : sudah 

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

SH  : bagus bagi keseharan anak 

S  : kemana ibu membawa sang anak untuk di imunisasi dan apa alasannya? 

SH  : posyandu.. kan gratis.. 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas tempat ibu mendapatkan  

  imunisasi bagi sang anak? 

SH  : pelaksanaan imunisasi disini teratur setiap bulan ada aja kegiatannya di  

  posyandu 

 S  : Apakah menurut ibu pelaksanaan PIN Campak di puskesmas daerah ibu  

  tinggal telah berhasil dengan baik? 

SH  : Iya..berhasil dengan baik.. 

S  : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

SH  : sangat penting peranannya agar anak-anak terhindar dari berbagai macam  

  penyakit.. 

S  : saya kira cukup..terimakasih bu.. 

SH  : sama-sama 

 

 

Informan 10 

S  : permisi..bisa saya minta waktu untuk wawancarai ibu? 

A  : iya.. 

S  : apa ibu pernah dengar tentang PIN? 

A  : pernah..PIN tuh setau saya untuk orang yang kurang mampu 

S  : Apakah ibu tertarik dengan program PIN (khususnya PIN Campak) yang  

  dilaksanakan oleh pemerintah?Mengapa? 

A  : ya..membantu anak-anak sehat 

S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  

  imunisasi? apa manfaat imunisasi? 

A  : imunisasi??? mmm biar sehat,imunnya biar kuat.. 
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S  : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi? 

A  : dokter, brosur-brosur.. 

S  : apakah ibu tahu saat usia berapa sang anak harus mendapat   imunisasi  

  campak? 

A  : 9bulan 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak? 

A  : engga 

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

A  : sudah 

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

A  : ya biar anak imunnya kuat!! 

S  : kemana ibu membawa sang anak untuk di imunisasi dan apa alasannya?  

A  : anak saya dibawa ke dokter. Dari kecil anak saya sudah terbiasa dengan  

  dokter itu..sudah langganan.. 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu     

  tinggal? 

A  : duh saya kurang tau..kan saya ga ikut program PIN pemerintah.. 

S  : Apakah menurut ibu pelaksanaan PIN Campak di puskesmas daerah ibu  

  tinggal telah berhasil dengan baik? 

A  : sepertinya berhasil 

S  : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

A  : ga tau.. 

 

Informan 11 

S  : bisa wawancara sebentar? 

Y  : silahkan 

S  : Apakah ibu tertarik dengan program PIN (khususnya PIN Campak) yang  

  dilaksanakan oleh pemerintah?Mengapa? 

Y  : ya biasa aja soalnya anak-anak ke dokter ga ke posyandu 

S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  
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  imunisasi? apa manfaat imunisasi? 

Y  : menjaga terhindar dari penyakit.. 

S  : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi? 

Y  : banyak..penyuluhan, informasi dari sesama ibu-ibu.. 

S  : apakah ibu tahu saat usia berapa sang anak harus mendapat   imunisasi  

  campak? 

Y  : 10 bulanan 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak? 

Y  : tidak 

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

Y  : sudah 

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

Y  : anak supaya sehat.. 

S  : kemana ibu membawa sang anak untuk di imunisasi dan apa alasannya? 

Y  : dokter..ya soalnya saya ga pernah ke posyandu 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu  

  tinggal? 

Y  : ya gitu-gitu saja..kurang tau.. 

S  : Apakah menurut ibu pelaksanaan PIN Campak di puskesmas daerah ibu  

  tinggal telah berhasil dengan baik? 

Y  : berhasil sepertinya karena saya lihat kadernya rajin ngadakan kegiatan  

  kesehatan.. 

S  : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

Y  : kurang tahu.. 

 

Informan 12 

S  : bisa saya langsung wawancarai? 

J  : ya.. 

S : apakah ibu tertarik dengan program PIN yang dilaksanakan  

  pemerintah?mengapa? 
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J  : tertarik sekali..sehat juga gratis lagi 

S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  

  imunisasi? apa manfaat imunisasi? 

J  : biar kebal sama penyakit 

S  : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi? 

J  : dari dokter di puskesmas sama ibu-ibu kader posyandu 

S  : apakah ibu tahu saat usia berapa sang anak harus mendapat   imunisasi  

  campak? 

J  : lupa! 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak? 

J  : ga tuh 

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

J  : sudah 

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

J  : biar sehat 

S  : kemana ibu membawa sang anak untuk di imunisasi dan apa alasannya? 

J  : puskesmas 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas tempat ibu mendapatkan  

  imunisasi bagi sang anak? 

J  : bagus..rutin.. 

S  : Apakah menurut ibu pelaksanaan PIN Campak di puskesmas daerah ibu  

  tinggal telah berhasil dengan baik? 

J  : ya..udah semua ko di PIN 

S  : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program     

  imunisasi? 

J  : peran petugas sudah baik..petugas bisa meyakinkan wraga yang sulit  

  datang untuk imunisasi.. akhirnya pada datang..kan tandanya petugas  

  menjalankan tugasnya dengan baik.. 

 

Informan 13 & 14 

S  : bu..maaf mengganggu..bisa saya wawancara ibu sebentar? 
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SU  : ya.. ada wawancara apa? Wah kaya artis aja nih ibu jadinya.. 

S  : wawancara tentang pelaksanaan PIN campak..ibu punya anak usia antara  

  9-15 bulan kan? 

SU  : iya..anak ibu 1 tahun kurang..eh ini juga ada ibu yang punya anak bayi  

  juga!!( berteriak memanggil temannya yang berada di halaman  

  rumah)..Bu wulan kadieu!!ieu aya eneng bade wawancara urang!! 

W  : naon??(sambil berjalan menghampiri kearah saya) 

SU  : wawancara campak kitu! 

S  : langsung aja ya bu..Apa ibu tertarik dengan program PIN yang  

  dilaksanakan oleh pemerintah? mengapa? 

SU  : wah tertarik atuh!! Biar membangun anak-anak yang sehat.. 

W  : iya..ga ada ruginya malah nguntungin.. 

S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  

  imunisasi? 

W  : pengalaman…anak saya mah setiap ada program apapun di posyandu  

  selalu saya bawa kesana.. 

SU  : ya saya juga sering ke posyandu jadi anak saya lengkap imunisasinya  

  juga malah ga pernah telat.. 

S  : apa manfaat imunisasi? 

SU  : terhindar dari penyakit.. 

W  : sama lah da saya ga tau sebenernya cuma ya gratis jadi ikut aja kan biar     

  anak sehat.. 

S  : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi? 

SU  : dari dokter puskesmas sama penyuluhan.. 

W  : saya tau dari teman-teman saya kaya ibu susan ini!! Tau dari bu kader  

  juga.. 

S  : apakah ibu tahu saat usia berapa sang anak harus mendapat   imunisasi  

  campak? 

W  : ga tau pastinya..ntar juga dikasih tau ibu kader, diingetin kalo waktu  

  imunisasi.. 

SU  : aduh lupa lagi.. saya mah suka liat kartu aja.. 
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S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak? 

SU&W: ga.. 

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

SU  : ya.. 

W  : udah di campak mah.. 

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

SU  : biar anak ga gampang kena penyakit 

W  : ikutin program pemerintah supaya anak sehat.. 

S  : kemana ibu membawa sang anak untuk di imunisasi dan apa alasannya? 

SU  : posyandu 

W  : sama! 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu  

  mendapatkan imunisasi bagi sang anak? 

W  : rutin..teratur.. 

SU  : ya lancar 

S  : Apakah menurut ibu pelaksanaan PIN Campak di puskesmas daerah ibu  

  tinggal telah berhasil dengan baik? 

SU  : berhasil 

W  : ya berhasil 

S  : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

SU  : sudah baik tapi kadang penyuluhan warga ada yang suka ga tau jadi yang  

  datang ga banyak..pengumumannya kurang gencar.. 

W  : udah baik.. 

S  : nuhun ya ibu-ibu.. 

 

Informan 15 

S : Assalamualaikum ...  

  (Tidak ada jawaban) 

S  : Selamat siang ... 

Y  : (sambil memegang rambut) wallaikumsallam ... 
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S  : Saya dari fakultas kedokteran Maranatha, ingin meneliti soal Pekan  

  Imunisasi Nasional yang pernah dilakukan disini 

Y  : Ooooh .... Boleh,,,, 

S  : Bu kalo boleh tahu apakah ibu tertarik dengan program Pekan Imunisasi  

  Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini ? 

Y  : Oooooh ....  mengenai PIN .... tahun ini juga anak ibu baru ikut PIN yang  

  pertama ,,, 

S  : Memang anak ibu usianya berapa tahun ? 

Y  : baru satu tahun, kemarin baru ulang tahun 

S  : oooh aduh ikut seneng kalo gitu mah  

Y  : Makasih ,, iya ibu selalu mengikuti program imunisasi nasional dari  

  pemerintah, soalnya gratis, terus biar anak ibu tercegah dari polio.  

  Meskipun banyak yang bilang karena gratis  adi bisa bikin sakit ..  

  padahal alhamdulillah sampai saat ini anak in=bu sehat . 

S  : Menurut ibu bagaimana pelaksanaan PIN di tempat ibu ? 

Y  : Cukup berjalan lancar dan ibu kader PKK nya cukup cekatan dalam  

  pelayanannya... 

S  : (Sambil izin Pulang ) Makasih bu atas waktu dan informasinya .. jangan    

  kapok 

Y  : aduh sama sama ya de, maaf ga disediain apa apa 

S  : gapapa bu , makasih banyak ... assalamualaikum 

 

Informan 16 

S : assalamuallaikum  

Y : walaikum salam , dari mana ya de  

S : saya dari kedokteran Maranatha mau meneliti tentang imunisasi,  

  sebelumnya apakah dari keluarga ibu ada yang pernah terkena campak?  

Y : aduh de masuk dulu ke dalam biar enak,alhamdullilah sampai saat ini  

  belum ada yang terkena campak ? memangnya kenapa  

S : ibu sudah pernah tahu tentang PIN?  

Y : oh sudah, kebetulan anak ibu yang kecil kemarin baru di PIN...di dokter  
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  luar soalnya yang di sini terllalu padat  dan takut tidak higienis karena  

  gratis.  

S : sebetulnya PIN di daerah rumah ibu pun higienis,namun memang banyak  

  orang yang ngomong seperti itu,ibu ngga usah khawatir lagi kalo nanti  

  ada PIN di daerah ibu, soalnya meskipungratis itu memang resmi dari  

  pemerintah, kalau ada apa apa 100% ditanggung pemerintah .. 

Y  : Iya memang seperti itu yang ibu dengar dari ibu ibu lain, tapi ibu 

kemarin    memang lagi kebetulan diluar jadi kedokter diluar aja. Tapi lain 

kali kalo  

  ada seperti itu lagi ibu kayanya ikut  aa biar gratis  

S  : iya ibu nanti ikut aja, tapi yang ibu liat pelaksanaan PIN disini seperti apa  

Y  : pelaksanaan disini terlihat seperti sudah berjalan lancar ... 

S  : terima kasih ya bu informasinya ...  

Y  : sama – sama de ... hati hati dijalan 

 

Informan 17 

S  : (tok .. tok ... tok...) bu selamat sore .. 

Z  : sore ... bisa dibantu de ? 

S  : maaf bu saya ganggu, saya mahasiswa dari fakultas kedokteran  

  Maranatha mau menanyakan tentang imunisasi di daerah ibu ... 

Z  : HHmMMMmmmm, kebetulan seminggu kebelakang anak ibu baru di  

  PIN, tapi bukan ikut ke posyandu disini ,, kebetulan minggu kearin ibu  

  lagi diluar kota.. 

S  : tapi menurut ibu, pelaksanaan PIN didaerah ibu sudah terlaksana dengan  

  baik ? 

Z  : Tahun kemarin yang ibu lihat didaerah sini, cukup sigap rapih  

S  : Menurut ibu apa manfaat dari PIN tersebut, sepengetahuan ibu ? 

Z  : menurut ibu, manfaat PIN itu bisa mencegah campak dan polio atau  

  lumpuh pada balita, bukan begitu de ? 

S  : Betul sekali bu, ternyata ibu cukup paham tentang PIN, memang anak ibu  

  umur berapa ? 
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Z  : anak ibu sekarang sudah berumur 11 bulan, 

S  : OooOooh begitu ... ibu mendapat informasi tentang PIN dari mana ? 

Z  : Ibu paham mengenai PIN dengan melihat brosur dan spanduk di  

  Posyandu deket rumah ibu  

S  : informasinya ternyata sudah sampai kesini dengan baik ya, kalo begitu  

  terima kasih banyak informasinya ya bu 

Z  : sama sama de, mudah mudahan lancar penelitiannya .. 

S  : makasih bu atas informasinya ... 

 

Informan 18 

S  : bu maaf mau nanya, posyandu disini dekat mana ? 

A  : ada di depan lapangan sepak bola de, memangnya ada apa de ? 

S  : engga bu saya mau meneliti tentang Pekan Imunisasi Nasional, kalo  

  boleh tau, ibu punya anak balita umur 9-14 bulan ? 

A  : ada de, si bungsu lagi didalem itu juga lagi disuaPIN bibinya 

S  : kalo ga ngeganggu, mau nanya –nanya soal PIN,  

A  : mangga atuh de, masuk dulu aja biar santay 

S  : maksih bu, 

A  : duduk neng ,, 

S  : Ibu tahu tentang PIN dan manfaatnya ga bu ? 

A  : tau neng .. memangnya kenapa ? 

S  : menurut ibu PIN itu seperti apa ? 

A : yang ibu suka liat di tipi mah, PIN tu teh buat imunisasi anak balita  

  supaya tidak terkena penyakit apa gitu ibu lupa ,,, 

S  : penyakit campak dan polio bu .. 

A  : oh iyah itu neng bener ... 

S  : apakah ibu tahu saat usia berapa sang anak harus mendapat   imunisasi  

  campak? 

A  : kalo ga salah si 10- 14 bulan yah ... 

S  : sebenernya si bisa samapai dengan 4 tahun, tapi alangkah lebih baik  

  kalau dari kecil, supaya tercegah ... 
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A  : oh gitu ya de, aanak ibu mungkin tahun ini ikut yang dari pemerintah,  

  katanya gratis ya ? 

S  : memang betul bu , PIN dari pemerintah memang tidak dipungut biaya  

  apapun, jadi nanti kalau ada acara PIN ibu ikut yah ? 

A  : iya insya Allah de, makasih banyak informasinya ya de 

S  : sama- sama bu  

 

Informan 19 

S  : Selamat siang bu, apakah saya mengganggu ? 

B  : Oh engga de, kebetulan ibu mau ke tetangga sebelah minta garem abis ,,,  

  hehehe, silahkan masuk dulu de,,,, ada apa yah ? jadi kaget ibu ... 

S  : makasih bu, saya sendika nugraha nurul tatika, dari kedokteran  

  Maranatha, sedang meneliti tentang pekan imunisasi nasional 

B  : oh iya ibu tahu tentang itu, 2 bulan kemarin,  memang anak ibu juga baru  

    di PIN 

S  : ibu tau kegunaan dari PIN itu apa ? 

B  : tau de, PIN itu kan untuk mencegah anak kita dari bahaya campak dan  

  folio kan ? 

S  : betul sekali bu, ibu tau informasi manfaat PIN dari mana ?  

B : ibu memang dari dulu juga sudah tahu, anak ibu yang pertama sudah di  

  PIN sekarang anak ibu yang kedua baru 14 bulan, belum di PIN,  

  mungkin beberapa bulan lagi ibu akan bawa anak ibu ke posyandu untuk  

  di PIN lagi, tahun kemarin juga ibu ikut yang gratis gitu de ,,,, 

S  : oh seperti itu bu, bagaimana pelaksanaan, pelayanan PIN di posyandu  

  dekat sini bu ? 

B  : pelaksanaannya memuaskan, pelayanannya pun baik dan ramah, juga  

  disiplin.. ibu cukup puas dengan apa yang diselenggarakan ole  

    pemerintah ... 

S  : jadi ibu tidak berencana PIN diluar ? 

B  : sepertinya tidak de, cukup lah disini juga  

S  : makasih bu  
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B  : sama-sama de ....... 

 

Informan 20 

S  : permisi bu, ibu namanya siapa ? 

F : ibu fifi 

S  : Apakah ibu tertarik dengan program PIN (khususnya PIN Campak) yang  

  dilaksanakan oleh pemerintah?Mengapa? 

F  : ibu sangat tertarik dengan program tersebut, setiap tahun juga ibu selalu  

  mengikuti, soalnya, menurut informasi dapat mencegah penyakit campak,  

     dan polio 

S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  

  imunisasi? 

F  : imunisasi dilakukan saat anak masih kecil antara 9-14 bulan  

S  : Apa manfaat imunisasi ? 

F  : eh ari ade, kan tadi ibu udah jelasin dapat mencegah penyakit campak,  

  dan polio 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak?Bila pernah, di usia  

  berapa anak ibu terkena penyakit campak? Apa yang ibu lakukan saat  

     itu? Berapa kali anak ibu terkena penyakit campak? 

F  : alhamdulillah, sampai hari ini anak ibu sehat – sehat aja 

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

F  : sudah de, baru beberapa bulan kemarin 

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

F  : supaya anak ibu sehat kedepannya, biar ga kena campak dan polio 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu  

  tinggal/ tempat ibu mendapatkan imunisasi bagi sang anak? 

F : pelayanannya sudah cukup baik de, mungkin harus jauh lebih  

   ditingkatkan 

S  : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

F  : selama yang ibu liat, peranan petugas puskesmas sangat membantu  
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  jalannya PIN di Puskesmas sini 

S : terima kasih yab atas waktu dan informasinya 

F  : sama – sama de 

 

Informan 21 

S  : permisi bu, ibu namanya siapa ? 

W  : iya de , saya dengan ibu wilma, ada apa ya de ? 

S  : Apakah ibu tertarik dengan program PIN (khususnya PIN Campak) yang  

dilaksanakan oleh pemerintah?Mengapa? 

W  : waaah itu mah saya ga tau, apaan itu PIN de ? 

S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  

  imunisasi? 

W  : wah ibu kebetulan tidak tahu tentang informasi itu, mungkin anak ibu  

  tau, soalnya dia sedang mangandung cucu ibu yang pertama ... 

S  : Apa manfaat imunisasi  menurut ibu? 

W  : menurut ibu mah imunisasi mah harus saat anak baru lahir supaya  

  meningkatkan kekebalan tubuh 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak? 

W  : kebetulan anak ibu semua normal de. 

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

W  : semuanya si udah sampai saat ini ,,,  

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

W  : yah memang udah kebiasaan keluarga ibu aja 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu  

  tinggal/ tempat ibu mendapatkan imunisasi bagi sang anak? 

W  : selama yang ibu tahu mah pelayanannya cukup baik .... 

S  : terima kasih yah atas waktu dan informasinya 

 

Informan 22 

S  : permisi bu, ibu namanya siapa ? 

Q  : saya ibu Qinar, saya ibu RT disini 
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S  : Apakah ibu tertarik dengan program PIN (khususnya PIN Campak) yang  

  dilaksanakan oleh pemerintah?Mengapa? 

Q  : setiap tahun, ibu selalu menerima tawaran dari pemerintah untuk  

  melakukan PIN, dan daerah sini sudah beberapa kali dilaksanakan Pekan  

  Imuniasasi Nasional 

S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  

imunisasi? Seluruh warga daerah sini khususnya ibu-ibu setiap tahun  

dilaksanakan penyuluhan tentang betapa pentingnya imunisasi bagi anak 

S  : Apa manfaat imunisasi ? 

Q  : Untuk mencegah polio dan campak 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak?Bila pernah, di usia  

  berapa anak ibu terkena penyakit campak? Apa yang ibu lakukan saat  

  itu? Berapa kali anak ibu terkena penyakit campak? 

Q  : mudah-mudahan jangan sampei kejadian de, sampai saat ini sih sehat- 

  sehat saja 

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

Q  : anak ibu seluruhnya sudah diimunisasi, khususnya anak yang paling kecil 

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

Q  : Untuk mencegah terkena penyakit polio dan campak 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu  

  tinggal/ tempat ibu mendapatkan imunisasi bagi sang anak? 

Q  : Selama ini berjalan dengan baik , seluruh warga antusias untuk menjadi  

  anggota pengurus 

S : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

Q  : mereka terlihat baik baik saja  

S  : terima kasih banyak ya bu atas waktu dan informasinya 

 

Informan 23  

S  : permisi bu, ibu namanya siapa ? 

Y  : ya de, ade siapa ? saya ibu yaya 
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S  : saya dengan tika, saya mahasiswa kedokteran Maranatha sedeng meneliti  

  tentang imunisasi di daerah sini. Apakah ibu tertarik dengan program 

PIN  

  (khususnya PIN Campak) yang dilaksanakan oleh pemerintah?Mengapa? 

Y  : ibu selalu mengikuti program itu ko, yang gratis itu kan, yang di tetesi  

  sama cairan itu kemulut bayi ? 

S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  

  imunisasi? 

Y  : anak ibu semuanya sudah diimunisasi, ada yang disunti didokter, ada yan  

  diberi obat telan, tapi semuanya yang pasti sudah diimunisasi 

S  : Apa manfaat imunisasi ? 

Y : untuk mencegah anak ibu dari penyakit penyakit berat kaya penyakit  

  polio dan campak  

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak?Bila pernah, di usia  

  berapa anak ibu terkena penyakit campak? Apa yang ibu lakukan saat  

  itu? Berapa kali anak ibu terkena penyakit campak? 

Y  : Alhamdulillah sampei saat ini si sehat-sehat saja anak ibu ,, 

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

Y  : Alhamdulillah sudah 

S  : Apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

Y  : supaya meningkatkan sistem imun tubuh ,, 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu  

  tinggal/ tempat ibu mendapatkan imunisasi bagi sang anak? 

Y  : kemarin si keliatanya ribut ribut  gitu, soalnya dateng obatnya telat, jadi  

  ibu-ibu pada nunggu kelamaan, sempet pada protes... 

S  : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

Y  : petugas puskesmas sangat berperan dalam membantu para warga yang  

  akan melakukan vaksinasi 

S  : terima kasih ya atas waktu dan informasinya 
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Informan 24 

S  : Assalamualaikum , punten ,,, ibu namanya siapa ?  

W  : iya de , saya dengan ibu fatimah , ada apa ya de ? 

S  : saya sedang  meneliti tentang imunisasi Apakah ibu tertarik dengan  

  program PIN (khususnya PIN Campak) yang dilaksanakan oleh  

  pemerintah?Mengapa? 

W  : saya sangat tertarik dengan program itu kapan ya de thaun ini mulainya ? 

S  : Tahun ini 3 kali akan diselenggarakan . Dapatkah ibu menceritakan  

  pengetahuan dan pengalaman ibu tentang imunisasi? 

W  : tahun kemarin si saya ikutan ...  

S  : Apa manfaat imunisasi  menurut ibu? 

W  : menurut ibu mah imunisasi mah harus saat anak baru lahir supaya  

  meningkatkan kekebalan tubuh 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak?Bila pernah, di usia  

  berapa anak ibu terkena penyakit campak? Apa yang ibu lakukan saat  

    itu? Berapa kali anak ibu terkena penyakit campak? 

W  : alhamdulillah belum pernah 

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

W  : semuanya si udah sampai saat ini ,,,  

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

W  : yah memang udah kebiasaan keluarga ibu aja 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu  

  tinggal/ tempat ibu  

  mendapatkan imunisasi bagi sang anak? 

W  : selama yang ibu tahu mah pelayanannya cukup baik .... 

S  : terima kasih yah atas waktu dan informasinya 

 

Informan 25 

S  : maaf bu mengganggu..bisa minta waktu sebentar.. 

G  : mangga ... ada apa ya mba! 

S  : mau nanya tentang PIN campak..Apakah ibu tertarik dengan program  



124 

 

  PIN (khususnya PIN Campak) yang dilaksanakan oleh  

     pemerintah?Mengapa? 

G  : ibu sangat tertarik dengan program tersebut, setiap tahun juga ibu selalu  

  mengikuti, soalnya, menurut informasi dapat mencegah penyakit campak,  

     dan polio 

S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  

  imunisasi? 

G  : imunisasi dilakukan saat anak masih kecil antara 10 atau11  bulan  

S  : Apa manfaat imunisasi ? 

G  : emm..apa yah?? Pokonya mah biar ga gampang kena penyakit gitu lah.. 

S  : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi? 

G  : dari puskesmas dekat rumah saya mba.. 

S  : Apakah ibu tahu saat usia berapa sang anak harus mendapat   imunisasi  

  campak? 

G  : waduh nda tau tuh saya mba..memang kenapa? 

S  : hanya untuk pengetahuan saja bu..apakah anak ibu pernah terkena  

  penyakit campak? 

G  : nda pernah 

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

G  : sudah mba! 

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

G  : menghindarkan penyakit toh.. 

S  : kemana ibu membawa sang anak untuk di imunisasi dan apa alasannya? 

G  : puskesmas..posyandu.. 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu  

  tinggal/ tempat ibu mendapatkan imunisasi bagi sang anak? 

G  : lancar..wong disini anak kecilnya Cuma ada 5 anak, gampang toh buat  

  ngumpulinnya.. 

S  : Apakah menurut ibu pelaksanaan PIN Campak di puskesmas daerah ibu  

  tinggal telah berhasil dengan baik? 

G  : berhasil.. 
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S  : bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

G  : sangat membantu.. 

Informan 26  

S  : assalamualaikum bu selamat siang .. 

P  : siang ... bisa dibantu de ? 

S  : maaf bu saya ganggu, saya mahasiswa dari fakultas kedokteran  

  Maranatha mau menanyakan tentang imunisasi di daerah ibu ... 

P  : HHmMMMmmmm, kebetulan seminggu kebelakang anak ibu baru di  

PIN, tapi bukan ikut ke posyandu disini ,, kebetulan minggu kearin ibu    

lagi diluar kota.. 

S  : Menurut ibu apa manfaat dari PIN tersebut, sepengetahuan ibu ? 

P  : menurut ibu, manfaat PIN itu bisa mencegah campak dan polio atau  

  lumpuh pada balita,seperti itu bukan de ? 

S  : Betul sekali bu, ternyata ibu cukup paham tentang PIN, memang anak ibu  

  umur berapa ? 

P : anak ibu sekarang sudah berumur 11 bulan, 

S  : tapi menurut ibu, pelaksanaan PIN didaerah ibu sudah terlaksana dengan  

  baik ? 

P  : Tahun kemarin yang ibu lihat didaerah sini, cukup sigap rapih semua  

  warga disini mengikutinya dengan baik 

S  : mendapat informasi tentang PIN dari mana ? 

P  : Ibu paham mengenai PIN dengan melihat brosur dan spanduk di  

  Posyandu deket rumah ibu  

S  : informasinya ternyata sudah sampai kesini dengan baik ya, kalo begitu  

  terima kasih banyak informasinya ya bu 

P : sama sama de, mudah mudahan lancar penelitiannya .. 

S  : makasih banyak ya bu atas informasinya ... 

 

Informan 27 

S  : permios bu, maap mengganggu ibu namanya siapa yah ? 
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L  : eh ade siapa yah, saya ibu lela 

S  : Apakah ibu tertarik dengan program PIN (khususnya PIN Campak) yang  

  dilaksanakan oleh pemerintah?Mengapa? 

L  : ibu selalu nunggu acara dari pemerintah seperti itu supaya bisa dapet  

  pelayanan pencegahan polio secara gratis 

S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  

  imunisasi? 

L  : imunisasi biasanya diberikan pada umur umur baru lahir 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak?Bila pernah, di usia  

  berapa anak ibu terkena penyakit campak? Apa yang ibu lakukan saat  

     itu? Berapa kali anak ibu terkena penyakit campak? 

L  : alhamdulillah, sampai hari ini anak ibu sehat – sehat aja, tapi tahun  

  kemarin si ibu pernah denger ada tetangga yang kena polio tapi g tau  

    kenapa bisa sampe begitu 

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

L  : alhmdulillah sudah de, baru beberapa bulan kemarin, hampir semua ibu –  

  ibu dengan anaknya datang 

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

L  : supaya anak ibu sehat kedepannya, biar ga kena campak dan polio 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu  

  tinggal/ tempat ibu mendapatkan imunisasi bagi sang anak? 

L  : pelayanannya sudah cukup baik de, mungkin harus jauh lebih  

  ditingkatkan 

S  : ada kendala ga bu dalam pelaksanaanya ? 

L  : hanya ketepatan waktu jadwalnya saja de 

S  : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

L  : selama yang ibu liat, peranan petugas puskesmas sangat membantu  

  jalannya PIN di Puskesmas sini, hampir semua kegiatan seluruhnya  

 dikendalikan oleh petugas puskesmas 

S  : terima kasih bu kerjasamanya, saya pulang dulu 
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Informan 28 

S : Assalamualaikum, selamat siang maaf bu.. bisa minta waktunya  

  sebentar.. 

T  : iya..sebentar ibu pake kerudung dulu kedalem 

S  : maaf mengganggu bu.. 

T  : ga apa-apa neng ibunya juga lagi santai 

S  : Apakah ibu tertarik dengan program PIN (khususnya PIN Campak) yang  

  dilaksanakan oleh pemerintah?Mengapa? 

T  : tertarik..biar semua anak Indonesia sehat, bebas penyakit campak.. 

S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  

  imunisasi? 

T  : anak-anak itu wajib mendapatkan imunisasi..jangan sampai ada yang  

  terlewat! 

S  : apa manfaat imunisasi dan darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang  

  imunisasi? 

T  : manfaatnya daya tahan anak cukup kuat terhadap serangan  

  penyakit..penjelasan biasanya dari ibu kader posyandu,bu dokter atau  

    pihak puskesmas.. 

S  : apakah ibu tahu saat usia berapa sang anak harus mendapat   imunisasi  

  campak? 

T  : 9-15 bulan 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak? 

T  : tidak ya.. 

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

T  : semua sudah.. 

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

T  : agar tidak sakit.. 

S  : kemana ibu membawa sang anak untuk di imunisasi dan apa alasannya? 

T  : posyandu.. 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu  
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  tinggal/ tempat ibu mendapatkan imunisasi bagi sang anak? 

T  : baik petugas maupun ibu-ibu semangat dalam melakukan imunisasi..jadi  

  saya kira lancar-lancar saja. 

S  : Apakah menurut ibu pelaksanaan PIN Campak di puskesmas daerah ibu  

  tinggal telah berhasil dengan baik? 

T  : saya rasa sudah berhasil.. karena sejak dilaksanakan program PIN yang  

  diharuskan seluruh anak usia 9-15 bulan mengikutinya, tidak ada lagi  

    KLB campak di daerah sini.. 

S  : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

T  : petugas memberikan pengetahuan tetntang imunisasi campak dengan  

  baik kepada ibu-ibu.. sehinggan mempengaruhi pelaksanaan imunisasi itu  

  sendiri.. 

S  : ibu terima kasih banyak informasinya  

T  : sama sama neng 

 

Informan 29 

S : Punten bu,, bisa minta waktunya sebentar? 

A : Boleh, mangga neng. 

S : Ibu pernah mendengar program PIN yang diadakan oleh pemerintah?  

  Tertarik ga bu? 

A : Mm pernah, ga begitu tertarik sih 

S : Tapi anak ibu sebelumnya pernah di vaksinasi? Penting ga buat ibu dan  

  anak ibu? 

A : Pernah, ya penting juga sih 

S : Ibu tau darimana tentang imunisasi? Tau ga divaksin campak kapan? 

A : Dari tetangga-tetangga aja.Ga tau kapan, emang penting yah? 

S : Iya bu penting donk, anak ibu pernah kena campak ga?  

A : Alhamdulillah ngga tuh. 

S : Tapi udah di imunisasi campak kan sekarang? Dimana? 

A : Udah, di puskesmas abis deket sih. 
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S :  Bagus ga pelaksanaan imunisasi di daerah ini bu? 

A : Ya saya ga tau pasti yah, tapi banyak kok yang antusias ama imunisasi. 

 

Informan 30 

S : Permisi bu, mo ditanya-tanya dulu bentar boleh bu? 

A : Boleh mba. 

S : Bu, pernah denger tentang program imunisasi yang diadakan pemerintah?  

  Menurut ibu gimana? 

A : Pernah, ya baguslah kan buat mencegah penyakit2 pada anak ntarnya. 

S : Anak ibu pernah divaksin ga? Penting ga buat ibu? 

A : Di vaksin lengkap kok kaya yang dikartu. Penting lah kan untuk jaga- 

  jaga juga. 

S : Bu tau dari mana tentang imunisasi? Tau kan imunisasi campak kapan? 

A : Dari petugas puskesmas yang suka nerangin. Aduh saya mah ngikutin  

  jadwal di kartu aja mba, ga tau pastinya kapan. 

S : Tapi anak ibu ga pernah kena campak kan? 

A : ngga kok 

S : Udah diimunisasi campak kan? Dimana imunisasinya? 

A : Udah di puskesmas 

S : Bagaimana pelaksanaan imunisasi didaerah sini bu? 

A : Bagus kok selama yang saya dengar selama ini. 

S : Petugas puskesmasnya ngebantu ga bu? 

A : Mm, iya ngebantu banget kok. 

 

Informan 31 

S :  Selamat siang bu..Saya mo tanya2 sedikit tentang imunisasi ya bu? 

A : Silakan mba 

S :  Tau ga tentang program imunisasi yang diadakan oleh pemerintah?  

A : Pernah denger aja sih, tapi baguslah klo sekrang diadain seperti itu. 

S : Anak ibu udah diimunisasi? Penting ga bu? 

A : Udah, penting sih biar ga gampang penyakitan juga anaknya. 
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S : Tau dari mana ttg imunisasi bu? Tau kpn imunisasi campak? 

A : Dari selebaran2 aja kadang suka ada yang nyebarin pamfletnya. Aduh   

  klo pastinya kapan sih gatau saya mah ngikutin jadwal di kartu. 

S : Anak ibu pernah kena campak? 

A : Ngga 

S : Udah di imunisasi campak? 

A : Kayanya mah belum yah abis anak saya masih 2 bulan. 

S : Disini pelayanan buat imunisasinya bagus kan bu? 

A : Bagus kok,,kadang kita juga yang suka diingetin ama petugas  

  puskesmasnya. 

 

Informan 32 

S : Siang bu,minta waktunya bentar buat nanya-nanya yah.. 

A : Mari mba.. 

S : Tau ttg imunisasi yang diadain ama pemerintah ga? Menurut ibu gimana? 

A : O iya pernah denger tuh. Yah bagus2 aja lah. 

S : Anak ibu udah di imunisasi? Penting ga bu? 

A : Oya penting atuh kan buat mencegah penyakit ya 

S : Tau darimana bu ttg imunisasi? Tau ga imunisasi campak kapan? 

A : Dari petugas di puskesmas aja..Klo ga salah 9 bulan kan 

S : Iya bu betul.Anak ibu pernah kena campak ga? 

A : Alhamdulillah ngga. 

S : Anaknya udah diimunisasi campak? 

A : Udah kok 

S : Disini pelaksanaan buat imunisasinya bagus ga? 

A : Lumayan lah 

S : Petugas puskesmasnya berperan ga bu? 

A : Banyak membantu kok klo menurut saya. 

 

Informan 33 

S : Punten bu, minta waktu sebentar mo ngobrol2 nih 
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A : Mangga. 

S : Ibu tau ttg imunisasi yang diadakan oleh pemerintah? Gimana pendapat  

  ibu? 

A : Iya tau. Menurut saya sih bagus ya apalagi sekarang banyak penyakit  

  baru yah 

S : Anak ibu udah di imunisasi? Penting ga bu? 

A : Penting donk biar ga gampang kena penyakit. 

S : Tau darimana bu ttg imunisasi? Tau ga imunisasi campak kapan? 

A : Suka liat di pamflet2 gitulah. 9 bulan kan imunisasinya. 

S : Pernah kena campak bu anaknya? 

A : Ngga kok. 

S : Udah diimunisasi campak anaknya? Dimana? 

A : Udah kok di puskesmas deket rumah 

S : Gimana pelaksaan buat imunisasi di daerah sini? 

A : Bagus kok petugas2nya juga banyak yang ngingetin 

 

Informan 34 

S : Permisi bu, mo ditanya-tanya dulu bentar boleh bu? 

A : Boleh 

S : Tau ttg imunisasi yang diadain ama pemerintah ga? Menurut ibu gimana? 

A : Bagus,terutama buat pencegahan yah. 

S : Anak ibu udah diimunisasikan? Penting ga? 

A : Udah, yah cukup penting lah 

S : Tau darimana bu ttg imunisasi? Tau ga imunisasi campak kapan? 

A : Tetangga aja banyak yang ngomong. 

S : Pernah kena campak bu anaknya? 

A : Ngga 

S : Tapi anaknya udah di vaksin kan? Dimana? 

A : Udah kok di puskesmas ga jauh dari sini kok. 

S : Gimana pelaksanaan imunisasi disini bu? 

A : Bagus kok selama in yang saya tau 
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S : Petugas puskesmasnya berperan ga bu 

A : Iyah berperan. 

 

Informan 35 

S : Permisi bu,tanya-tanya dulu bentar boleh bu? 

A : Boleh mba 

S : Tau ttg imunisasi yang diadain ama pemerintah ga? Menurut ibu gimana? 

A : Lumayanlah,penting buat anak2 biar ga gampang sakit  

S : Anak ibu udah diimunisasikan? Penting ga? 

A : Udah, penting lah 

S : Tau darimana bu ttg imunisasi? Tau ga imunisasi campak kapan? 

A : Dari petugas puskesmas,oh 9 bulan kan 

S : Iya. Pernah diimunisasi campak anaknya? Dimana? 

A : Iya pernah dipuskesmas deket rumah 

S : Pelaksanaanya bagus bu? 

A : Iyah bagus kok 

S : Petugas puskesmasnya banyak bantu bu? 

A : Iyah banyak pada ngingetin. 

 

Informan 36 

S : siang bu..maaf bisa minta waktunya sebentar? 

R : boleh de..  

S : punten bu saya dari kedokteran Maranatha,mau nanya-nanya tentang PIN  

  di tempat ibu  

R : oh iya mangga.  

 

S : punten,anak ibu udah diimunisasi campak??dmana bu??  

R : sudah,,di posyandu daerah rumah  

S : umur anak ibu berapa??  

R : 11 bulan 

S : kenapa ibu tertarik di imunisasi  di posyandu dekat rumah?  
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R : soalnya dari dulu disini de,ibu kadernya sudah pada mengerti  

S : apa manfaat imunisasi bu? 

R : biar membuat anak2 dicegah penyakitnya de. 

S : dari mana ibu tau imunisasi? 

R : dari ibu-ibu kader disini  

S : bu,kalo anak ibu ada yang kena penyakit campak ga?  

R : alhamdulillah engga de  

S : bu,gmana sih pelaksanaan imunisasi campak di daerah rumah ibu?  

R : pelaksanaannya baru bulan februari de,biasanya ibu-ibu kader yang  

  mengadakannya   

S : terus bu,gimana pelaksanaan imunisasi di daerah ibu?  

R : alhamdulillah lancar,,  

S : gimana peranan petugas puskesmas bu?  

R : mereka yang mempersiapkan  buat imunisasi de,mereka semuanya baik- 

  baik menjelaskan dengan baik dan lengkap   

 

Informan 37  

S : punten bu,ganggu ga? 

F : engga,mangga we atuh neng.  

S : bade naroskeun,perkawis imunisasi PIN  

F : sumuhun,naon anu bade di taroskeun? 

S : Ibu tertarik program PIN dan campak?kenapa bu?  

F : soalnya gratis de imunisasinya,terus sudah disiaPIN semuanya ,tapi saya  

  di imunisasinya di dokter de 

S : eh, ari anak ibu teh berapa taun umurnya?  

F : 10 bulan de,  

S : ibu tau apa manfaat imunisasi? 

F : manfaatnya bisa terhindar dari penyakit,terus bisa sehat de,ih takutkan  

  sekarang banyak penyakit-penyakit gitu de.  

S : ibu tau dari mana penjelasan tetntang imunisasi ?  

F : dari TV,Radio  
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S : Ibu tau umur berapa harus diimunisasi campak?  

F : 9-15 bulan ya de..  

S : wah ibu hebat ya tau,,soalnya bu banyak yang ga tau lhow,tadi aja   

  banyak yang ga tau bu,bu anak ibu udah diimunisasi campak?  

F : udah de, kmaren di dokter  

S : kenapa di dokter bu?  

F : soalnya sekalian ke dokter kemarin, 

S : ibu,apakah imunisasi di daerah ibu tergolong cukup berhasil?  

F : kurang taun de,soalnya saya jarang bergaul di daerah sini.  

S : makasih ya bu waktunya,,nuhun pisan ya.  

F : sama-sama   

 

Informan 38 

S : punten...  

T : mangga..  

S : ibu, mau nanya-nanya tentang imunisasi anak ibu, saya dari FK   

  Maranatha,mau nanya-nanya buat ngebantu skripsi bu .  

T : oh iyah,  

S : Ibu tertarik ga dengan program PIN dan Campak?  

T : iya tertarik de,emang kenapa gitu  

S : iya sekarang kan bu anak-anak harus di imunisasi,biar sehat, ibu tau  

  imunisasi dari mana?  

T : dari ibu-ibu kader disini de,dari pak RW,dari Televisi juga  

S : ibu tau manfaat imunisasi apa? 

T : buat mencgah penyakit,terus biar sehat,soalnya de sekarang banyak  

  penyakit ya de.  

S : iya bener bu,ibu tau umur berapa harus diimunisasi?  

T : gatau de,,tapi yang pasti balita  

S : anak ibu pernah kena campak ga??  

T : alhamdulillah engga de,  

S : Ibu anaknya udah diimunisasi campak??dmana bu? 
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T : Udah de,di posyandu deket rumah,baru minggu lalu de  

S : bu peranan imunisasi di rumah ibu gmana terus kira-kira berhasil ga??  

T  : oh tentu berhasil de, 

S : Peranan petugas puskesmas gmana bu?  

T : iya,dia yang ngebantu ama yang ngebuat penyuluhan-penyuluhan de,  

S : makasih banyak ya bu atas waktunya   

 

Informan 39 

S : ibu,punten ganggu,lagi nyapu ya bu,bu bisa ganggu bentar ga?  

G : ga apa-apa,ada apa de?  

S : mau nanya-nanya tentang PIN,ibu tertarik program imunisasi ga?  

G : boleh,oh iya tertarik de,soalnya sekalian anak-anak maen di posyandu  

S : ibu tau apa manfaat posyandu,terus anak ibu udah di imunisasi?  

G : ga tau de,tapi udah diimunisasi,saya sih ikut-ikutan aja  

S : anak ibu,ada yang kena campak ga?alasan ibu apa imunisasi anaknya bu?  

G : alhamdulullah ga ada,alasannya kata ibu-ibu yang lain biar sehat  

S : gimana bu pelaksanaan imunisasi campak di daerah ibu?  

G : alhamdulillah baik,banyak yang ksini ko de.   

S : pelaksanaan imunisasi di tempat ibu gmana?berhasil ga bu?terus peranan   

  petugas puskesmas apa bu?  

G : berhasil de,penuh terus ko de,petugas itu ngebantu-bantu de waktu  

  imunisasi   

 

Informan 40 

S : punten ganggu ga bu,mau wawancara bentar  

J : ga apa-apa,  

S : ibu tau tentang imunisasi PIN dan campak ga?  

J : iya,imunisasi untuk nyegah penyakit itu ya de,  

S : Manfaat imunisasi ibu tau?  

J : yang ibu tau buat nyegah penyakit ya.  

S : ibu tau umur  harus diimunisasi ga?terus anak ibu udah diimunisasi  
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  campak?  

J : ga tau de,yang pasti balita ya,udah diimunisasi ko  

S : kemana bu di bawa imunisasinya?terus alasan ibu apa?  

J : di puskesmas,soalnya biar sehat  

S : gmana bu pelaksanaan imunisasi di daerah ibu? 

J : baik de banyak yang dating ko neng  

S : peranan petugas puskesmas apa bu?  

J : gat au de.  

 

Informan 41 

S : damang bu,,punten bade ngaganggu sakedap.  

D : teu nanaon de,aya anu bade di bantos  

S : bu,ibu terang  program imunisasi campak dan PIN?  

D : oh iya,buat nyegah penyakit campak dan polio ya.  

S : ibu tau manfaat imunisasi?  

D : buat apa ya de ga tau, yang ibu tau buat disuntik-suntik ya  

S : anak ibu ada yang kena penyakit campak ga?  

D : ga ada  

S : anak ibu udah diimunisasi?terus diimunisasi dimana?  

D : di puskesmas,udah sih,ikut-ikutan ibu RT.  

S : pelaksanaan PIN di ibu lancar-lancar  aja ga?peranan petugas ngapain aja  

  bu?  

D : lancar,tapi ga tau aja ngapain aja... 

 

 Informan 42 

S : siang bu punten ganggu   

H : iya tak apa-apa,ada apa ya de?  

S : saya mau wawancara sebentar bu,boleh?  

H : oya boleh-boleh  

S : ibu punya anak balita kan, sudah di imunisasi bu?dimana?  

H : sudah. diposyandu, 
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S : ibu tau apa manfaat imunisasi?  

H : biar sehat, biar ga kena penyakit   

S : apakah ibu tau saat usia berapa anak harus mendapat imunisasi campak?   

H : duh yang pasti balita ya de..  

S : ibu tau dari mana imunisasi?  

H : tau dari ibu-ibu kader  

S : apa anak ibu ada yang kena penyakit campak?  

H : ga ada de alhamdulillah  

S : bagaimana pelaksanaan imunisasi  di tempat tinggal ibu?  

H : sukses de,,banyak yang datang sekalian gosip-gosip  

S : menurut ibu pelaksanaan PIN campak di puskesmas tempat ibu tinggal  

  telah berhasil dengan baik?  

H : berhasil,soalnya banyak yang datang   

S : Bagaimana peranan petugas puskesmas?  

H : mereka membantu ibu-ibu kader,terus memberi penyuluhan-penyuluhan   

 

Informan 43 

S : punten,ibu nuju ngepel tiasa ngaganggu sakedap  

H : mangga neng,  

S : ibu tau tentang imunisasi dan program PIN ga? 

H : iya tau  

S : ibu tau manfaat imunisasi? 

H : iya biar sehat,ga kena penyakit  

S : ibu tau umur berapa ga imunisasi campak dilakuin?  

H : 9 bulan  

S : apa alasan ibu ngelakuin imunisasi campak? 

H : biar ga kena campak  

S : kemana ibu ngebawa anak ibu untuk di imunisasi?  

H : ke posyandu  

S : bagaimana pelaksanaan imunisasi di tempat ibu? 

H : berhasil,dengan baik  
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S : apakah menurut ibu pelaksanaan PIN campak di puskesmas tempat ibu  

  tinggal telah berhasil dengan baik?  

H : sudah baik.  

S : bagaimana peranan petugas puskesmas?  

H : sangat membantu  

 

Informan 44  

 S : permisi bu 

H : ya de,bisa ibu bantu.  

S : saya mau nanya gimana pelaksanaan campak di daerah ibu?  

H : berjalan dengan lancar sekali de,banyak di support oleh berbagai pihak  

  de.  

S : ibu tau apa manfaat imunisasi?  

H : buat kekebalan tubuh  

S : apakah anak ibu telah diimunisasi?   

H : iya sudah diimunisasi,di dokter de.  

S : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak?  

H : alhamdulillah  ga kena penyakit campak,mdh2an aja ga kena ya de.  

S : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di tempat tinggal ibu?  

H : alhamdulillah,lancar da..  

S : bagaimana peranan petugas puskesmas?  

H : biasanya dia saling membantu dengan ibu-ibu kader supaya semua  

  masyarakat ikut berpartisipasi dalam pekan imunisasi   

 

Informan 45 

S : siang bu,  

L : siang  

S : ibu mau nanya-nanya tentang imunisasi di daerah sini boleh?  

L : boleh 

S : bu,bagaimana dengan pengalaman imunisasi di daerah sini?  

L : baik dan berhasil, 
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S : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak?  

L : mudah-mudahan tidak kena ya  

S : apakah anak ibu telah diimunisasi campak?terus dimana bu?  

L  : sudah,di puskesmas  

S : bagaimana pelaksanaan imunisasi di tempat ibu tinggal?  

L : lancar-lancar  

S : bagaimana peranan petugas puskesmas?  

L : biasanya Bantu-bantu  

  

Informan 46  

S : maaf mengganggu bu,boleh saya wawancara sebentar.   

K : ya boleh,tapi tidak lama-lama ya de ,mau wawancara tentang apa ni de?  

S : tentang imunisasi campak bu,bagaimana pengalaman ibu tentang  

  imunisasi?  

K : pengalaman saya baik de,soalnya ibu-ibu kadernya sangat membantu  

  dalam pecan imunisasi  

S : anak ibu sudah diimunisasi?terus dimana bu di imunisasinya?  

K : sudah,di posyandu yang suka diadain de  

S : bagaimana pelaksanaan imunisasi di tempat tinggal ibu? 

K : lancar ko de,banyak yang bantu  

S : apakah menurut ibu pelaksanaan PIN campak di puskesmas tempat  

  tinggal ibu sudah berhasil dengan baik?  

K : ya sudah baik ko de.  

S : biasanya bu peranan petugas puskesmas itu apa suh?  

K : biasanya membantu meyiapkan untuk PIN  

S : apakah anak ibu sudah kena penyakit campak?  

K : alhamdulillah tidak de  

 

Informan 47 

S : punten..  

H : mangga  
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S : pak,maaf bisa bicara dengan ibunya?  

H : bisa,tunggu sebentar ya de..  

S : ibu,maaf mengganggu,saya sendika dari fk Maranatha,boleh berbincang- 

  bincang sebentar  

H : boleh  

S : ibu bisa nyeritain pengalaman tentang imunisasi?  

H : imunisasi disini mah baik-baik orangnya de,sangat menbantu sekali  

S : ibu tau umur berapa harus di imunisasi campak?  

H : umur 9 bulan ya..  

S : anak ibu udah di imunisasi bu?dimana?  

H : udah di imunisasi,di puskesmas  

S : apa anak ibu udah kena penyakit campak?  

H : alhamdulillah engga ada  

S : bagaimana pelaksanaan imunisasi di tempat tinggal ibu?  

H : lancar sekali de,banyak yang ngebantu,kemarin juga ada dokternya  

S : apakah menurut ibu pelaksanaan PIN campak di tempat tinggal telah  

  berhasil dengan baik?  

H : alhamdulillah telah berhasil  

S : biasanya peranan pegawai puskesmas itu apa ya bu?  

H : biasanya mereka membantu dalam hari pelaksanaannya  

 

Informan 48  

S : ibu,lagi jaga warung ya,bisa minta waktunya sebentar untuk  

  mengobrol,boleh?  

B : boleh ko de  

S : bu,ibu tau tentang program PIN campak ga?terus ibu kan punya anak  

  balita ya bu,apa ibu udah ngebawa anak ibu untuk mengikuti program  

     imunisasi belum?  

B : iya tau de,waktu itu sya ngebawa anak saya ke posyandu deket rumah    

    untuk di imunisasi.  

S : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi?  
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B : dari berita-berita banyak ko de,biasanya juga dari ibu-ibu di sekitar  

  rumah..  

S : anak ibu ada yang pernah penyakit campak ga?  

B : ga ada  

S : gimana bu pelaksanaan imunisasi campak di daerah sini?  

B : alhamdulillah banyak yang Bantu de dari masyarakat sekitar   

S : apakah menurut ibu pelaksanaan PIN campak di daerah rumah ibu  

  berhasil dengan baik?  

B : iya berhasil dengan baik,  

S : ibu tau ga biasanya peranan apa aja yang suka dilakuin ama pegawai  

  puskesmas?  

B : biasanya mereka yang memberi tau apabila mau ada kegiatan posyandu  

 

Informan 49-52 

Pada siang hari saya mendatangi ternyata sedang ada program posyandu yang 

sedang dilaksanakan di posyandu cempaka, Antapani tengah. 

Jadi sekalian mewawancarai ibu-ibu di posyandu tersebut  

S : siang ibu-ibu saya sendika dari FK Maranatha,boleh saya berbincang- 

  bincang dengan ibu-ibu semua?  

D, F, G, H: boleh..boleh  

S : apakah ibu tertarik dengan program PIN?  

D : iya pasti lha ya jeng. 

F : ya iyalah 

G : iya bagus tuh  

H : iya saya tertaril jeng..  

S : gimana nih pengalaman ibu-ibu dengan pengalaman imunisasi?  

D : pengalamannya alhamdulillah senang de,,sekalian gossip-gosip ni  

F : iya.iya rame ya  

G : pengalamannya nyenengin ko orang-orangnya baik-baik , jadi seneng  

  ngebawa anaknya kesini de.  

H : saya senang,ibu-ibu ayng ngeimunisasinya baik,dan kayanya ga pernah  
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ada ya di daerah sini yang kaya di televisi yang katanya suka meninggal  

    abis diimunisasi  

S : ibu-ibu tau manfaat imunisasi?  

D : biar sehat ya..  

F : biar ga sakit juga jeng  

G : iya..  

H : iya ya..  

S : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi?  

D : saya dari ibu kader  

F : saya dari TV  

G : saya dari ibu kader juga.  

H : dari koran-koran  

S : ibu-ibu tau ga umur berapa anaknya harus diimunisasi?  

D : umur 9 bulan ya.  

F : balita deh pokonya  

G : iya..iya balita  

H : yang saya tau sih 9 bulan  

S : apakah anak-anak ibu pernah terkena penyakit campak?  

  D, F, G,H:duh mudah-mudahan engga ya, jangan sampai  

S : Apakah anak ibu sudah di vaksinasi? terus dimana?  

D : di posyandu,sudah lah.  

F : ya udah lah,disini  

G : udah..  

H : udah juga  

S : bagaimana pelaksanaan imunisasi di tempat tinggal ibu?  

D : berjalan dengan baik  

F : lancar ko de  

G : malahan banyak yang bantu ko..  

H : rame terus ko  

S : Apakah menurut ibu pelaksanaan PIN campak di tempat tinggal ibu telah  

  berhasil dengan baik?  
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D : iya sudah berhasil ni kayanya  

F : baik ko de  

G : iya..iya baik  

H : baik dan banyak yang Bantu  

S : Bagaimana peranan petugas puskesmas?  

D : biasanya nyiaPIN-nyiaPIN gitu  

F : oh iya Bantu-bantu biasanya  

G : ngebantuin waktu PIN  

H : iya tuh Bantu-bantu  

S : makasih ya bu..  

  

Informan 53 

S : pagi bu...maaf ganggu ya..  

R : ya ga apa-apa  

S : apakah ibu tertarik dengan program PIN?  

R : iya tertarik banget nih,,soalnya biar anak-anak pada sehat ya  

S : pengalaman ibu tentang imunisasi gimana? 

R : pengalamannya baik,tidak meresahkan ko  

S : ibu tau manfaat imunisasi?  

R : meningkatkan kekebalan imun ya.  

S : ibu tau ga umur brapa anak diberi imunisasi?  

R : umur 9 bulan ya  

S : ibu anaknya udah diimunisasi belum?terus dimana?  

R : udah di rumah sakit. 

S : apakah anak ibu sudah pernah kena penyakit campak?  

R : belum  

S : dimana ibu mendapat penjelasan tentang imunisasi?  

R : di rumah sakit  

S : apakah menurut ibu pelaksanaan PIN campak di puskesmas tempat ibu  

  tinggal telah berhasil atau tidak?  

R : saya rasa berhasil,soalnya tetangga saya banyak yang kesana.  
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S : ibu biasanya peranan petugas puskesmas itu apa?  

R : biasanya mereka yang memberi tau warga sekitar akan diadakannya  

  imunisasi  

Informan 54  

S : sore,maaf mengganggu,,bisa saya mewawancarai ibu  

A : boleh..boleh  

S : Apa ibu tertarik dengan program PIN?  

A : iya saya tertarik dengan program PIN  

S : dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman tentang PIN?  

A : pengalaman saya puas di PIN  

S : apakah anak ibu sudah diimunisasi?  

A : tentu sudah,  

S : apakah ibu sudah tau berapa umur anak diimunisasi?  

A : sekitar 9 bulan ya. 

S : apakah anak ibu sudah di imunisasi campak?  

A : sudah  

S : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di tempat ibu tinggal?  

A : baik ko de,  

S : apakah menurut ibu pelaksanaan PIN campak di tempat ibu tinggal   

  telah berhasil dengan baik?  

A : sudah berhasil dengan baik  

S : Bagaimana peranan petugas puskesmas?  

A : mereka sangat membantu ko  

S : Bagaimana peranan petugas puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi?  

A : peranannya memberi tahu warga sekitar tentang akan diadakannya PIN  

 

Informan 55 

S  : Assalamualaikum ...  

B : walaikum salam , ada apa yaaa? 

S : saya dari kedokteran Maranatha mau meneliti tentang imunisasi,  
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  sebelumnya apakah dari keluarga ibu ada yang pernah terkena campak?  

B  : Alhamdulillah ga ada, jangan sampe… 

S  :  kebetulan saya mau meneliti tentang Pekan Imunisasi Nasional, kalo  

  boleh tau, ibu punya anak balita? 

B  : Ini anak ibu cuman satu – satunya…si boy namanya!!! 

S  : ih lucu juga bu!! Berapa umurnya? 

B  : 9 bulan… 

S  : bagaimana dengan program PIN bu? 

B  : ibu sangat tertarik dengan program tersebut, setiap tahun juga ibu selalu  

  mengikuti, soalnya, menurut informasi dapat mencegah penyakit campak,  

    dan polio bukan? 

S  : betul bu. Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu  

  tentang imunisasi? 

B  : yang rutin paling imunisasi yang buat campak ma polio itu doank paling. 

S  : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi? 

B  : dari tetangga!! 

S  : apakah ibu tahu saat usia berapa anak harus mendapat imunisasi campak? 

B : tepatnya sih saya ga tau ya, 9 – 15 bulan kan? 

S : sebenernya si bisa sampai dengan 4 tahun, tapi alangkah lebih baik kalau  

  dari kecil. 

B : ooooooh gitu 

S  : bagaimana pelaksanaan, pelayanan PIN di posyandu dekat sini bu ? 

B  : pelaksanaannya memuaskan, pelayanannya  baik dan ramah, juga  

  disiplin.. ibu cukup puas dengan apa yang diselenggarakan oleh  

     pemerintah ... 

S  : jadi ibu tidak berencana PIN diluar ? 

B  : ga ah bayar…hehehehe!  

S  : oh baiklah bu terimakasih banyak  

B  : sama-sama de ....... 

 

Informan 56 
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S  : Selamat siang ... 

T  : Siang ada perlu apa ya de? 

S  : Saya Sendika dari fakultas kedokteran Maranatha, ingin meneliti soal  

  Pekan Imunisasi Nasional yang pernah dilakukan disini 

T  : Ooooh .... Boleh,,,, 

S  : Bu kalo boleh tahu apakah ibu tertarik dengan program Pekan Imunisasi  

  Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini ? 

T  : Oooooh ....  mengenai PIN .... tahun ini juga anak ibu baru ikut PIN. 

S  : Memang anak ibu usianya berapa tahun ? 

T  : baru 13 bulan 

S  : oooh. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi, bagaimana dengan program  

  PIN? 

T  : iya ibu selalu mengikuti program imunisasi nasional dari pemerintah,  

  soalnya gratis, terus biar anak ibu tercegah dari polio. Meskipun banyak  

  yang bilang karena gratis  adi bisa bikin sakit .. padahal alhamdulillah  

  sampai saat ini anak ibu sehat . 

S  : Menurut ibu bagaimana pelaksanaan PIN di tempat ibu ? 

T  : Cukup berjalan lancar dan dibantu sama ibu-ibu PKK dari kelurahan sini  

  juga dan cukup cekatan dalam pelayanannya... 

S  : Terimakasih bu atas waktu dan informasinya .. maaf menganggu 

T  : aduh sama sama ya de, maaf ga disediain apa apa 

S  : gapapa bu , makasih banyak ... selamat siang 

 

Informan 57 

S  : permisi bu, ibu namanya siapa ? 

J  : ibu jasmine 

S  : Apakah ibu tertarik dengan program PIN (khususnya PIN Campak) yang  

  dilaksanakan oleh pemerintah?Mengapa? 

J  : ibu sangat tertarik dengan program tersebut, setiap tahun juga ibu selalu  

  mengikuti, soalnya, menurut informasi dapat mencegah penyakit campak,  

  dan polio. Makanya itu penting banget 
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S  : Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu tentang  

  imunisasi? 

J  : imunisasi dilakukan saat anak masih kecil antara 9-14 bulan  

S  : Apa manfaat imunisasi  selain yang telah ibu sebutkan tadi? 

J  : eh ya ga tau 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak?Bila pernah, di usia  

  berapa anak ibu terkena penyakit campak? Apa yang ibu lakukan saat  

    itu? Berapa kali anak ibu terkena penyakit campak? 

J  : alhamdulillah, sampai hari ini anak ibu sehat – sehat aja 

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

J  : sudah de, baru kemarin-kemarin tuh 

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

J  : supaya anak ibu sehat kedepannya, biar ga kena campak dan polio 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas daerah tempat ibu  

  tinggal/ tempat ibu mendapatkan imunisasi bagi sang anak? 

J  : pelayanannya sudah cukup baik de, mungkin harus jauh lebih  

  ditingkatkan 

S  : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

J  : selama yang ibu liat, peranan petugas puskesmas sangat membantu  

  jalannya PIN di Puskesmas sini 

S  : terima kasih yab atas waktu dan informasinya 

J  : sama – sama de 

 

Informan 58 

S  : Selamat siang bu, apakah saya mengganggu ? 

B  : Oh engga de, silahkan masuk dulu de,,,, ada apa dan dari mana yah ? ... 

S  : makasih bu, saya sendika nugraha nurul tatika, dari kedokteran  

  Maranatha, sedang meneliti tentang pekan imunisasi nasional 

B  : oh iya ibu tahu tentang itu, beberapa bulan kemarin,  memang anak ibu  

  juga baru di PIN 



148 

 

S  : ibu tau kegunaan dari PIN itu apa ? 

B  : tau de, PIN itu kan untuk mencegah anak kita dari bahaya campak dan  

  folio kan ? 

S  : betul sekali bu, ibu tau informasi manfaat PIN dari mana ?  

B  : ibu memang dari dulu juga sudah tahu, anak ibu yang pertama sudah di  

  PIN sekarang anak ibu yang kedua baru 14 bulan, belum di PIN,  

  mungkin beberapa bulan lagi ibu akan bawa anak ibu ke posyandu untuk  

    di PIN lagi, tahun kemarin juga ibu ikut yang gratis gitu de ,,,, 

S  : oh seperti itu bu, bagaimana pelaksanaan, pelayanan PIN di posyandu    

  dekat sini bu ? 

B  : pelaksanaannya memuaskan, pelayanannya pun baik dan ramah, juga  

  disiplin.. ibu cukup puas dengan apa yang diselenggarakan oleh  

  pemerintah ... 

S  : jadi ibu tidak berencana PIN diluar ? 

B  : sepertinya tidak de, cukup lah disini juga  

S  : makasih bu  

B  : sama-sama de ....... 

 

Informan 59 

S  : bu selamat sore .. 

D  : sore ... bisa dibantu de ? 

S  : maaf bu saya ganggu, saya mahasiswa dari fakultas kedokteran  

  Maranatha mau menanyakan tentang imunisasi di daerah ibu ... 

D  : kebetulan 2 minggu yang lalu kebelakang anak ibu baru di PIN, tapi  

  bukan ikut ke posyandu disini ,, kebetulan minggu kearin ibu lagi diluar  

    kota.. 

S  : tapi menurut ibu, pelaksanaan PIN didaerah ibu sudah terlaksana dengan  

  baik ? 

D  : Tahun kemarin yang ibu lihat didaerah sini, bagus juga kok 

S  : Menurut ibu apa manfaat dari PIN tersebut, sepengetahuan ibu ? 

D  : menurut ibu, manfaat PIN itu bisa mencegah campak dan polio atau  
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  lumpuh pada balita, ya kan? 

S  : Betul sekali bu, ternyata ibu cukup paham tentang PIN, memang anak ibu  

  umur berapa ? 

D  : anak ibu sekarang sudah berumur 18 bulan, 

S  : OooOooh begitu ... ibu mendapat informasi tentang PIN dari mana ? 

D  : Ibu paham mengenai PIN dengan melihat brosur dan spanduk di  

  Posyandu deket rumah ibu  

S  : informasinya ternyata sudah sampai kesini dengan baik ya, kalo begitu  

  terima kasih banyak informasinya ya bu 

D  : sama sama de, mudah mudahan lancar penelitiannya .. 

S  : makasih bu atas informasinya ... 

 

Informan 60-64 

S  : Ibu-ibu punten ganggu belanja sayaurnya.. 

D,K,C,M : iya.. 

S  : ini ibu-ibu ada yang punya anak umur 9-15 bulan? Tadi saya nanya bu  

  RT katanya ibu-ibu lagi belanja jadi langsung aja saya kesini.. 

D  : iya memang neng kita ini berempat yang punya anak ( sambil menunjuk  

  ibu lain yang memiliki anak usia 9-15 bulan) 

M  : mau tanya apa neng? 

C  : tong di jalan atuh!!kadieu calik di teras!!(mengajak ke teras depan  

  rumahnya sambil melambaikan tangannya tanda ajakan) 

S  : saya sendika dari kedokteran Maranatha..ingin tahu tentang pelakanaan  

  PIN didaerah sini..apa ibu-ibu pernah dengar tentang PIN?tertarik ga bu  

  sama program PIN yang dilaksanakan sama pemerintah?alasannya apa? 

K  : ooh..pernah denger…tertarik..ya soalnya ada PIN dari pemerintah selalu  

  tepat waktu jadinya anak-anak untuk di imuisasi.. 

C  : ng..ya sering denger..saya tertarik pisan..sangat bermanfaat untuk ibu-ibu  

  kaya kita ini.. 

M  : tertarik! Soalnya saya jadi tau kapan harus di PIN dan anak saya harus di  

  PIN apa saja.. 
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D  : tertarik sekali..ga perlu repot dan gratis pula hahaha.. 

C  : dasar si deden mah beuki nu gratisan wae! 

S  : bisa ibu ceritakan pengalaman ibu-ibu tentang imunisasi?seperti  

  manfaatnya juga.. 

C  : nih sayah dulu ogah bawa anak di vaksin da takut ah yang ngevaksin ibu- 

  ibu puskesmas takut teu bisaeun.. tapi ternyata sebenerna mereka tos  

  terlatih..ada dokterna juga..setelah diberitau kalow imunisasi itu penting  

  baru saya datang neng.. 

D  : saya juga sama dulu gitu.. tapi gratis neng!! Jadi mau-mau aja..kan biar  

  anak kita juga sehat. 

K  : daridulu saya ga pernah telat bawa anak-anak saya untuk di imunisasi  

  soalnya manfaatnya itu sampai anak-anak saya besar nanti supaya kuat  

  daya tahan tubuhnya dari penyakit-penyakit membahayakan.. 

M  : Iya saya juga ga pernah kelewat..apalagi di Indonesia pemerintah sudah  

  rutin teratur lengkap dari hepatitis, campak, polio, BCG.. 

S  : Darimana ibu mendapat penjelasan tentang imunisasi? 

C&D : kader! 

M  : kader iya..dari tv juga ada.. 

K  : dari iklan-iklan kaya selembaran-selembaran yang diedarkan, puskesmas,  

  dokter.. 

S  : apa ibu tau usia barapa anak harus di imunisasi campak? 

C  : ga apal pastina.. 

M  : 9-15 bulan.. 

K  : iya gitu??bukannya 6 bulan! 

D  : ah anak masih pada bayi bukan harusna di imunisasi! 

S  : apa ada anak ibu yang pernah terkena campak? 

K& M : tidak.. 

D  : ih amit-amit jangan.. 

C  : teu acan! 

S  : kemana ibu-ibu biasanya membawa anak untuk di imunisaasi? 

C  : urang  sadaya mah sok di posyandu pan?(sambil melihat ke arah ibu-ibu  
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  yang lain) 

M  : iya biasanya ke posyandu..paling kalau anak saya pas PIN sakit kan jadi  

  nyusul tuh di PINnya jadi langsung di bawa ke puskesmas.. 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di puskemas tempat ibu tinggal? 

M  : lancar 

K  : rutin 

D  : teratur 

C  : yah lancar 

S  : Apa menurut ibu-ibu pelaksanaan PIN campak di puskesmas tempat ibu  

  tinggal sudah berhasil dengan baik? 

D  : sudah 

C : sudah 

M  : berhasil 

K  : mmm ya ya ya.. 

S  : bagaimana peranan petugas puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

M  : baik karena selalu memberikan pengetahuan tentang penting inya  

  imunisasi..waktu itu juga ada pertemuan khusus membahas campak  

  disini! 

C  : sabar petugasnya ngasih informasinya.. 

K  : peranan sudah baik hanya perlu terus digali pengetahuan ibu-ibu  

  kadernya yang masih kurang pengetahuannya.. 

D  : sudah baik.. 

S  : terimakasih ya ibu-ibu waktunya.. 

 

Informan 65 

S   : siang bu.. maaf ganggu..saya ingin wawancarai ibu seputar pelaksanaan  

    PIN campak .bisa.. 

K  : bisa.. tapi ga apa-apa ya di luar soalnya anak saya didalam lagi main suka  

  ganggu.. 

S  : iya bu tidak apa-apa..apa ibu pernahm mendengar tentang imunisasi, PIN  
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K  : ya.dari pemerintah itu kan!! 

S  : betul..apa ibu tertarik?alasannya? 

K  : tertarik..ya semua pada pergi di PIN, saya mah ikut aja.. 

S  : apa manfaat imunisasi? 

K  : ya supaya jangan sakit anak saya.. 

S  : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi? 

K  : dari ibu-ibu puskesmas.. 

S  : apakah ibu tahu saat usia berapa sang anak harus mendapat   imunisasi  

  campak? 

K  : setengah taun umumnya! 

S  : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak? 

K  : ga pernah, jangan sampe! 

S  : apakah anak ibu telah di imunisasi campak? 

K  : ya pernah 

S  : apakah alasan ibu melakukan imunisasi kepada anak ibu? 

K  : ya supaya anak saya jangan sakit.. 

S  : kemana ibu membawa sang anak untuk di imunisasi dan apa alasannya? 

K  : posyandu…sekalian timbang berat badan.. 

S  : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di Puskesmas tempat ibu mendapatkan  

  imunisasi bagi sang anak? 

K  : baik 

S  : Apakah menurut ibu pelaksanaan PIN Campak di puskesmas daerah ibu  

  tinggal telah berhasil dengan baik? 

K  : ya baik buktinya anak saya ga sakit aneh-aneh kok, paling cuma pilek  

  batuk.. 

S  : Bagaimana peranan petugas Puskesmas dalam melakukan program  

  imunisasi? 

K  : berperan baik… 

S  : terimakasih ya bu..kalau ada yang kurang saya kemari lagi ya bu.. 

K  : iya tapi jangan siang.. pagi atau sore aja.. 

 



153 

 

Informan 66 

S : Punten bu,, bisa minta waktunya sebentar? 

A : Boleh, mangga neng. 

S : Ibu pernah mendengar program PIN yang diadakan oleh pemerintah?  

  Tertarik ga bu? 

A : pernah, ga begitu tertarik sih 

S  : kenapa bu ga tertarik? 

A  : males aja ngantri suka panjang 

S : Tapi anak ibu sebelumnya pernah di vaksinasi? Penting ga buat ibu dan  

  anak ibu? 

A : Pernah, ya penting  

S : Ibu tau darimana tentang imunisasi? Tau ga divaksin campak usia  

  berapa? 

A : Dari tetangga-tetangga aja, kader paling...Ga tau kapan sih neng? 

S : umur 9-15 bulan bu, kalo anak ibu pernah kena campak ga?  

A : oh gitu..Alhamdulillah ngga tuh. 

S : Tapi udah di imunisasi campak kan sekarang? Dimana? 

A : Udah, di puskesmas abis deket sih. 

S :  Bagus ga pelaksanaan imunisasi di daerah ini bu? 

A : Ya saya ga tau pasti yah, tapi banyak kok yang antusias dengan  program  

  PIN apalagi gratis. 

 

Informan 67 

S  : permisi bu..bisa mengganggu sebentar? 

H  : bisa..(sambil berhenti menyapu taman rumahnya).. 

S  : ibu pernah dengar program PIN yang dilaksanakan pemerintah? 

H  : ya pernah.. 

S  : tertarik ga bu? Kenapa? 

H  : tertarik..bagus itu untuk ningkatkan taraf kesehatan anak 

S  :  anak ibu sudah di imunisasi? Manfaat yang terasa apa bu dari imunisasi? 

H  : sudah.. manfaatnya tubuh menjadi lebih kuat dari penyakit berbahaya..  
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S  : di imunisasi dimana? Kenapa milih disitu? 

H  : puskesmas..ya sama aja dimana juga..bedanya kalo di dokter bayar, disini  

  engga.. 

S  : ibu tau usia berapa anak harus di imunisasi campak? 

H  : 9 bulanan 

S  : ibu dapat info tentang imunisasi dari mana? 

H  : dari petugas puskesmas..dari rubrik kesehatan juga suka.. 

S  : pelaksanaan PIN campak di puskesmas sini gimana bu? Peranan  

  petugasnya gimana? 

H  : kata kader disini sih udah 100% anak di imunisasi..berarti bagus! Peran  

  petugasnya juga baik. kemarin baru ada lomba katanya terus menang  

  soalnya pelaksanaan di RW sini rapih, teratur..kan keliatan dari  

  posyandunya juga rame banyak hiasan juga yang buat anak-anak senang  

  datang kesana.. 

 

Informan 68 

S  : siang bu..maaf bisa minta waktunya sebentar? 

O  : boleh de..  

S : punten bu saya dari kedokteran Maranatha,mau nanya-nanya tentang PIN  

  di tempat ibu  

O : mangga.  

S : anak ibu udah diimunisasi campak??dmana bu??  

O : sudah,,di posyandu daerah rumah  

S : umur anak ibu berapa??  

O :10 bulan 

S : kenapa ibu tertarik di imunisasi  di posyandu dekat rumah?  

O : dari dulu disini de,ibu kadernya sudah pada mengerti dan dekat jadi kalau  

  ada apa-apa gampang..  

S : apa manfaat imunisasi bu? 

O : biar membuat anak2 dicegah penyakitnya de. 

S : dari mana ibu tau imunisasi? 
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O : dari ibu-ibu kader disini  

S : bu,kalo anak ibu ada yang kena penyakit campak ga?  

O : alhamdulillah engga de  

S : bu,gmana sih pelaksanaan imunisasi campak di daerah rumah ibu?  

O : biasanya ibu-ibu kader yang mengadakannya barengan sama ibu dari  

  puskesmas..yah gitu de kita diajakin ini itu untuk kebaikan anak tapi.. 

S : terus bu,gimana pelaksanaan imunisasi di daerah ibu?  

O : alhamdulillah lancar,,  

S : gimana peranan petugas puskesmas bu?  

O : mereka yang mempersiapkan  buat imunisasi de,petugas menjelaskan  

  dengan baik dan lengkap  sampe kita ngerti.. 

S : nuhun ya bu waktosna.. 

 

Informan 69 

S  : Assalamualaikum ...  

P : walaikum salam  

S : saya dari kedokteran Maranatha mau meneliti tentang imunisasi,  

  sebelumnya apakah dari keluarga ibu ada yang pernah terkena campak?  

P  : Alhamdulillah ga ada, jangan sampe… 

S  : kebetulan saya mau meneliti tentang Pekan Imunisasi Nasional, kalo  

  boleh tau, ibu punya anak balita? 

P : punya..perempuan 1taun tapi lagi pergi sama bapanya.. 

S  : bagaimana dengan program PIN bu? 

P : ibu sangat tertarik dengan program tersebut, setiap tahun juga ibu selalu  

  mengikuti, soalnya, menurut informasi dapat mencegah penyakit campak,  

     dan polio bukan? 

S  : betul bu. Dapatkah ibu menceritakan pengetahuan dan pengalaman ibu  

  tentang imunisasi? 

P : rutin paling imunisasi yang buat campak ma polio..vitamin a baru  

  kemarin. 

S  : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi? 
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P  : bu dokter di puskesmas 

S  : apakah ibu tahu saat usia berapa anak harus mendapat imunisasi campak? 

P : kalo engga salah sih ya, 9 – 15 bulan bukan? 

S  : mmm iya..bagaimana pelaksanaan, pelayanan PIN di posyandu dekat sini  

  bu ? 

P  : pelaksanaannya memuaskan, pelayanannya  baik dan ramah, juga  

  disiplin.. ibu cukup puas dengan apa yang diselenggarakan oleh  

    pemerintah ... 

S  : jadi ibu tidak berencana PIN diluar ? 

P  : engga..udah cocok disini..udah jatuh hati…hehehehe!  

S  : heheh ibu bisa aja..baiklah bu terimakasih banyak  

P  : sama-sama de ....... 

 

Informan 70 

S : ibu, maaf sedang sibuk?bisa minta waktunya sebentar untuk  

  mengobrol,boleh?  

B : boleh ko de ibu lagi ga ada kerjaan ko 

S : bu,ibu tau tentang program PIN campak ga?terus ibu kan punya anak  

  balita ya bu,apa ibu udah ngebawa anak ibu untuk mengikuti program  

    imunisasi belum?  

B : iya tau de, sudah saya bawa anak saya ke posyandu..rutin ko de. 

S : darimana ibu mendapatkan penjelasan tentang imunisasi?  

B : biasanya juga dari ibu-ibu di sekitar rumah..yah yang jadi kader   

S : anak ibu ada yang pernah penyakit campak ga?  

B : ga ada  

S : gimana bu pelaksanaan imunisasi campak di daerah sini?  

B : alhamdulillah banyak yang partisipasi de dari masyarakat sekitar   

S : apakah menurut ibu pelaksanaan PIN campak di daerah rumah ibu  

  berhasil dengan baik?  

B : iya berhasil dengan baik,  

S : ibu tau ga biasanya peranan apa aja yang suka dilakuin ama pegawai  
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  puskesmas?  

B : biasanya mereka yang memberi tau apabila mau ada kegiatan posyandu   

  lewat surat atau langsung.. jadi kita juga nyempatkan diri untuk datang  

    karena tidak dadakan beritanya.. 

S : terimakasih ya bu 

 

Informan 71 

S : punten,ibu nuju istirahat? Bade tumaros sakeudap tiasa? 

H : mangga neng,  

S : ibu tau tentang imunisasi dan program PIN? 

H : iya tau  

S : manfaat imunisasi menurut ibu bagaimana? 

H : iya biar sehat,ga kena penyakit  

S : ibu tau umur berapa ga imunisasi campak didapatkan sang anak?  

H : 9 bulan  

S : apa anak ibu sudah di imunisasi campak? Alasannya? 

H : sudah..ya jelas biar ga kena campak  

S : kemana ibu ngebawa anak ibu untuk di imunisasi?  

H : ke posyandu  

S : bagaimana pelaksanaan imunisasi di tempat ibu? 

H : berhasil,dengan baik  

S : apakah menurut ibu pelaksanaan PIN campak di puskesmas tempat ibu  

  tinggal telah berhasil dengan baik?  

H : sudah baik.  

S : bagaimana peranan petugas puskesmas?  

H : sangat membantu  

 

Informan 72 

S : siang bu,  

L : siang  

S : ibu mau nanya-nanya tentang imunisasi di daerah sini boleh?  
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L : boleh 

S : bu,bagaimana dengan pengalaman imunisasi di daerah sini?  

L : baik dan berhasil, 

S : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak?  

L : belum..muda-mudahan jangan kena 

S : apakah anak ibu telah diimunisasi campak?terus dimana bu?  

L : sudah,di puskesmas  

S : kenapa ibu membawa ke puskesmas? bagaimana pelaksanaan imunisasi  

  di tempat ibu tinggal?  

L : sekarang layanan di puskesmas semakinbaik dan terpercaya karena  

  itu saya kesana..pelaksanaannya lancar-lancar saja 

S : bagaimana peranan petugas puskesmas?  

L : aktif 

S : terimakasih ya bu.. 

 

Informan 73 

S : permisi bu 

H : ya,bisa ibu bantu.  

S : saya mau nanya gimana pelaksanaan campak di daerah ibu?  

H : berjalan dengan lancar sekali de,banyak di pendukungnya..antusias ibu- 

  ibu tinggi juga 

S : ibu tau apa manfaat imunisasi?  

H : kekebalan tubuh  

S : apakah anak ibu telah diimunisasi?   

H : iya sudah diimunisasi,di dokter de.  

S : alasannya bawa ke dokter kenapa? 

H : waktu itu PINgin ke posyandu taunya penuh terus nunggunya panas  

  pisan.. pas papahnya ikut nganter kan ga sabaran jadi aja langsung 

PINdah  

  ke dokter..padahal di dokter suka mahal.. 

S : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak?  
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H : alhamdulillah  tidak   

S : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di tempat tinggal ibu?  

H : alhamdulillah,lancar da..  

S : bagaimana peranan petugas puskesmas?  

H : biasanya ibu-ibu kader kompak saling membantu tugasnya masing- 

  masing dengan baik  supaya semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam  

    pekan imunisasi   

 

Informan 74 

S : siang bu punten ganggu   

H : ada apa ya de?  

S : saya mau wawancara sebentar bu,boleh?  

H : boleh-boleh  

S : ibu punya anak balita kan,sudah diimunisasi campak bu?dimana?  

H : sudah.diposyandu, 

S : alasannya dibawa ke posyandu kenapa? 

H : tak apa-apa sih de..sama saja dimana pun.. 

S : ibu tau apa manfaat imunisasi?  

H : biar tak terkena campak  

S : apakah ibu tau saat usia berapa anak harus mendapat imunisasi campak?   

H : aduh yang pasti bayi-bayi ya de.. tepatnya tak tahu 

S : ibu tau dari mana imunisasi?  

H : tau dari ibu-ibu kader  

S : apa anak ibu ada yang kena penyakit campak?  

H : tak ada de, alhamdulillah  

S : bagaimana pelaksanaan imunisasi  di tempat tinggal ibu?  

H : sukses de,,banyak yang datang   

S : menurut ibu pelaksanaan PIN campak di puskesmas tempat ibu tinggal  

  telah berhasil dengan baik?  

H : berhasil,soalnya banyak yang datang   

S : Bagaimana peranan petugas puskesmas?  
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H : mereka membantu ibu-ibu kader,terus memberi penyuluhan-penyuluhan   

 

 

Informan 75 

S : permisi bu 

L : ya de,bisa ibu bantu.  

S : saya mau bertanya ke ibu tentang pelaksanaan campak di daerah ibu?  

L : ya silahkan  

S : ibu tau apa manfaat imunisasi?  

L : pencegahan penyakit  

S : apakah anak ibu telah diimunisasi?   

L : iya sudah diimunisasi.. 

S : dimana ? 

L : di posyandu anggrek 

S  : kenapa ibu bawa anak ibu kesana? 

L : soalnya di posyandu itu selain murah juga tempatnya bersih  

S : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak?  

L : alhamdulillah  belum pernah 

S : Bagaimana pelaksanaan imunisasi di tempat tinggal ibu?  

L : alhamdulillah juga lancar 

S  : kalau ibu tahu kapan anak harus di PIN campak? 

L : pas umurnya  setengah tahun kalau ga salah mah 

S : bagaimana peranan petugas puskesmas?  

L : disini keberutan kadernya aktif beritahu ibi-ibu kalau ada acara jadi  

  perannya menurut ibu sudah baik 

 

Informan 76 

S : siang  

L : siang  

S : ibu saya mau nanya-nanya tentang imunisasi di daerah sini boleh?  

L : tentu boleh dik 
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S : ibu sendiri tertarik tidak dengan kegiatan PIN yang dilakukan  

  pemerintah?  

L : Sangat tertarik 

S : kenapa? 

L : penting loh itu. Daripada anak ibu kena polio camapak atau hepatitis  

  kalau ga di vaksin..ih takut kan!! Biaya juga nanti jadi lebih berat.. 

S : apakah anak ibu pernah terkena penyakit campak?  

L : nah disini kelihatan pentingnya.. ga ada anak ibu yang kena penyakit  

  campak atau polio.. kan semuanya sudah di imunisasi..bermanfaat kan.. 

S : dimana biasanya ibu membawa anak ibu untuk di imunisasi?  

L : ke posyandu juga sudah cukup kan ada dokternya juga datang 

S : bagaimana pelaksanaan imunisasi di tempat ibu tinggal?  

L : lancar-lancar saja  

S : bagaimana peranan petugas puskesmas?  

L : bagus..selalu ada cara yang berbeda untuk mendekati ibu-ibu lain yang  

  kadang suka tidak mau di imunisasi sampai akhirnya posyandu bejubel  

  sama ibu-ibu yang mau anaknya di PIN.. 

S : memang caranya gimana? 

L : kadang suka ada demo kesehatan, ada juga yang kalo udah ditimbang  

  anak kita dikasih balon, macem-macem sih.. 

S : kreatif juga ya bu..hehehe..terimakasih ya bu informasinya..maaf ni  

  mengganggu 

L : ckckck adik ini kaya kesiapa aja..hati-hati dijalan ya dik..  

 

Informan 77 

S : met pagi bu,maaf nih ngeganggu  

I  : oh iya gga apa-apa de,mungkin ada yang bisa ibu bantu 

I : oh iya de ibu tahu soalnya anak ibu kemarin baru di PIN? 

S : ibu tau ada program PIN tersebut darimana? 

I : kemarin ibu liat iklannya di televisi… 

S : terus anak ibu di PINnya di posyandu?atau ditempat lain?? 
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I : karena ibu percaya dan biar dekat rumah,ibu daftar yang dekat rumah. 

S : menurut ibu bagaimana pelayanan di posyandu? 

I : sangat baik dan orangnya ramah-ramah dan cepat tanggap. 

S : kalo gitu makasih ya bu udah ganggu waktu ibu 

I : sama-sama de,gga ngeganggu ko! 

S : selamat pagi bu 

I : pagi…. 

  

Informan 78 

S : met siang bu 

L : siang 

S : ibu lagi nyuaPIN ya bu? 

L : betul de, biar sehat terus. 

S : oh iya bu waktu ada program PIN anak ibu di PIN dimana? 

L : waktu PIN kemarin anak ibu di PINnya di pos PIN,daerah adik ibu. 

S : kenapa bu di PINnya jauh-jauh 

L : soalnya kebetulan lagi ada di rumah adik. 

S : klo boleh tau anak ibu umurnya berapa tahun? 

L : usia anak ibu sekarang 11 bulan.  

S : terus ibu tahu ada PIN dari mana? 

L : ibu di kasih tau adik ibu,klo gga di kasih tahu mungkin ibu ngga akan  

  tahu.. 

S : ooh…tapi ibu paham mengenai PIN tersebut? 

L : ya itu tadinya ibu ngga ngerti sama sekali 

S : untung adik ibu paham,klo gitu ma kasih udah ganggu waktu ibu 

L : sama-sama de 

 

Informan 79 

S : maaf bu,ganggu nih 

S : saya sendika nugraha,dari fakultas kedokteran Maranatha. 

P : sedang ada pkl ya de? 
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S : oh gga bu saya sedang ada penelitian  

P : penelitian tentang apa ya de, klo ibu boleh tau? 

S : mengenai ini lho bu, PIN yang baru dilaksanakan. 

P : oh memangnya ada PIN ya de?ibu sama sekali gga tau 

S : tapi ibu punya anak yang masih balita? 

P : ada si bungsu umurnya baru 1 tahun 

S : trus ikut di PIN ngga bu? 

P : ya itu de karena ngga tau jadi  ngga ibu PIN. 

S : wah bahaya dong bu,soalnya kalo di PIN itu biar bebas polio dan campak 

P : emang polio itu apa ya de? 

S : biar anak ibu terbebas dari kelumpuhan dan campak 

P : ooh berarti tahun depan ibu wajib ikut dong? 

S : betul soalnya gratis tanpa pungutan biaya… 

P : klo gitu tahun depan ibu harus ikutan, biar anak ibu sehat 

S : iya harus ikuta biar anak ibu,terbebas dari campak dan polio 

P : duh makasih atas informasinya ya de 

S : sama-sama, klo gitu saya pamit ya bu 

P : oh iya de…hati-hati di jalan ya de!  

 

Informan 80 

S : selamet sore bu.. 

H : sore.. 

S : lagi masak ya bu, duh maaf nih ganggu 

H : oh iya gga apa-apa ko de 

S : ibu kalo sore jual masakan ya? 

H : betul de, buat nambah penghasilan. 

S : saya sendika dari fakulas kedokteran Maranatha,mau penelitian 

H : klo boleh tahu penelitian mengenai apa ya de? 

S : mengenai PIN yang diselengggarakan seminggu kemarin….. 

H : oh anak ibu baru di PIN ko! 

S : oh anak ibu di PIN memang usia anak ibu berapa tahun? 
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H : baru 6 bulan. 

S : ibu tahu ada PIN darimana? 

H : ibu di kasih tahu sama petugas PIN,kebetulan tetanggaan. 

S : ow berarti ibu mengerti dong tentang PIN? 

H : ngerti soalnya di beri penjelasan tentang manfaatnya PIN. 

S : emangnya siapa bu yang memberikan penjelasannya? 

H : mba petugas PINnya yang memberikan penjelasan…. 

S : oh iya deh klo gitu ma kasih ya bu, penjelasannya  

H : oke, sama-sama 

 

Informan 81 

S : tok-tok ? ibu maaf mau nanya, betul ini rumahnya bu dewi? 

D : oh betul,,saya sendiri ko bu dewi, ada yang bisa ibu Bantu mungkin de?? 

S : maaf nih mengganggu  waktu ibu 

D : oh ngga apa-apa ko de , kebetulan lagi santai nih ibu,.. 

S : saya sendika , mahasiswa dari fakultas kedokteran Maranatha, kebetulan  

  saya sedang ada penelitian mengenai PIN? 

D : memang dua hari kemarin  anak ibu baru di PIN. 

S : memang di PINnya di daerah mana? Di tempat terdekat atau di daerah  

  lain? 

D : duh kebetulan, anak ibu di PINnya di luar kota. Karena suami ibu sedang  

  dinas jadi ibu ikut suami. 

S : tapi pelayanan di sana memuaskan atau ngga bu? 

D : allhamdulilah memuaskan dan petugasnya ramah dan baik, seperti ade  

  gini. 

S : ah ibu bisa aja jadi malu saya… 

D : terus ibu di beri penjelasan manfaatnya PIN tersebut, kata petugasnya  

  bilang, kalau PIN itu bisa mencegah polio dan campak… 

S : anak ibu pernah terkena campak atau polio?? 

D : allhamdulilah sampai saat ini sih Belum pernah tuh de1 ah tapi jangan  

  sampai deh, ngeri jadinya ibu. 
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S : memangnya anak ibu yang di PIN usianya berapa tahun? 

D : 6 bulan lebih satu minggu,pas di PIN kemarin itu 

S  : aduh terima kasih nih bu, udah mau bantu saya dalam penelitian  

  ini..kalau gitu saya pamit,assalamualaikum 

D  : wallaikumsalam 

 

Informan 81 

S  : selamat siang bu ?? 

E  : siang de.. 

S  : maaf bu nama saya sendika dari fakultas kedokteran Maranatha,saya  

  sedang ada penelitian 

E : memangnya penelitian mengenai apa de? 

S  : apakah ibu paham mengenai imunisasi campak? 

E  : duh ibu mah kurang paham tuh neng sama yang gituan teh!! 

S  : tapi ibu punya anak usia balita? 

E  : ada anak ibu usianya 9 bulan ?memangnya kenapa ya neng?? 

S  : pas kemarin ada program PIN anak ibu di imunisasi atau ngga? 

E  : aduh ibu teh pas kemarin teh ngga tahu kalau di daerah ibu itu ada  

  program PIN.jadi ajah ibu teh di rumah 

S  : terus anak ibu sekarang gimana sehatkan bu? 

E  : ya itu neng anak ibu teh jadi sering demam, kemarin aja panasnya tinggi! 

S  : mungkin bu gara-gara ngga ikut PIN jadi anak ibu sakit. 

E  : wah jadi imunisasi itu Sangat penting yah pada anak usia balita.wah  

  berarti ibu harus ke puskesmas terdekat! 

S  : betul itu bu biar anak ibu sehat,bu saya ngga akan lama harus penelitian  

  lagi. 

E  : oh iya neng kalo gitu ma kasih banyak ….untung ibu di kasih tau  

  eneng!!! 

 

Informan 82 

S : assalamualaikum. Aduh punten nih udah ganggu 
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F : oh ngga apa-apa silakan masuk neng 

S : nama saya sendika dari facultas kedokteran Maranatha, saya sedang ada  

  penelitian nih bu. Maaf kalau ibu sendiri siapa? 

F : oh nama ibu?farah,eneng sedang penelitian apa? 

S : saya sedang penelitian tentang imunisasi campak dan polio,mungkin ibu  

  tau mengenai manfaat imunisasi? 

F : oh manfaat imunisasi, ibu ngerti imunisasi itu untuk mencegah campak  

  dan polio bukan begitu neng? 

S : oh iya betul, ibu tau tentang manfaat imunisasi tersebut dari mana? 

F : dari petugas PIN, di daerah rumah ibu. 

S : ibu tahu ngga saat usia berapa anak ibu harus di imunisasi? 

F : saat usia 5 bulan sampai 5 thn.kebetulan anak ibu sekarang usianya 8 

bulan! 

S : terus anak ibu di imunisasinya dimana? 

F : ah ibu mah di posyandu deket rumah aja neng. 

S : kenapa ibu ngga di dokter? 

F : ah di posyandu juga udah bagus, selain itu ibu udah kenal semua.  

  Soalnya anak ibu yang pertama juga di posyandu ini. 

S : bagaimana pelaksanaannya? Apa udah cukup baik? 

F : sejauh ini menurut ibu udah baik dan orangnya pun ramah semuanya. 

S : nah bu satu lagi nih, peranan petugas PIN di tempat ibu bagaimana? 

F : ibu rasa sudah baik, karena di sini sudah rutin bila ada program imunisasi 

S : kalau begitu terima kasih ya bu maaf sudah mengganggu 

F : ah ngga apa-apa ko neng. 

 

Informan 83 

S : selamat pagi pak, maaf apa betul ini rumahnya ibu nina? 

P : oh betul silahkan masuk neng, sebentar bapak mau panggil ibu dulu. 

S : selamat pagi bu, saya sendika dari facultas kedokteran Maranatha 

N : oh , silahkan masuk neng . ada yang bisa ibu bantu? 

S : begini saya sedang ada penelitian mengenai imunisasi, apa ibu tau  
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  manfaat mengenai imunisasi? 

N : tahu neng, mungkin manfaatnya itu untuk kecerdasan anak  

S : bukan bu tapi ini untuk mencegah itu lho bu, campak dan polio 

N : oh gitu ya neng, kalo itumah ibu ngga tau atuh.jadi malu nih ibu 

S : memang ibu ngga mendapatkan penjelasan mengenai imunisasi tersebut? 

N : ya itu neng salahnya ibu ngga pernah nanya, dan ngga pernah gaul. 

S : usia anak ibu memangnya sekarang berapa tahun? 

N : oh kalau anak ibu sih baru 9 bln,ibu baru nikah Kira-kira dua tahun .jadi  

  yah maklum neng hehe… 

S : tapi pernah ngga anak ibu terkena penyakit campak? 

N : allhamdulilah sih anak ibu sehat, tapi klo gitu ibu harus periksa anak ibu   

  ke puskesmas terdekat,biar tidak terkena campak. 

S : ibu tau mengenai program imunisasi campak di daerah ibu 

N : duh klo itu ibu kurang tau,wah klo situ ibu harus nanya-nanya deh ke  

  petugas imunisasi    

S : iya deh bu, klo begitu ma kasih ya,saya pamit dulu 

N : oh iya sama-sama neng 

 

Informan 84 

S : selamat sore bu 

K : sore…ada yang bisa ibu bantu mungkin de? 

S : saya sendika dari facultas kedokteran Maranatha,maaf ganggu bu. 

K : oh ngga apa-apa silahkan masuk de 

S : saya mau bertanya nih bu,waktu ada PIN kemarin anak ibu di imunisasi  

  ngga? 

K : oh kebetulan yang bungsu kemarin baru di imunisasi 

S : memangnya si bungsu usianya berapa tahun? 

K : si bungsu itu usianya 11 bln 

S : terus si bungsu di imunisasinya di mana bu? 

K : ke dokter, soalnya ibu kapok anak ibu yang pertama tadinya di 

  puskesmas deket rumah. Tapi pelayanannya kurang memuaskan dan  
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  judes-judes 

S : oh jadi itu ya bu sebabnya kenapa anak ibu ngga di puskesmas deket  

  rumah? 

K : iya de, bukannya ibu belagu,tapi orangnya ngga welcome.. 

S : klo gitu makasih ya bu udah luangin waktunya. 

K : oh iya de sama-sama….. 

 

Informan 85 

S : selamat siang bu,maaf ganggu 

P : oh ngga ko neng,kebetulan ibu lagi santai 

S : saya sendika dari fakultas kedokteran Maranatha,sedang penelitian  

  tentang imunisasi campak dan polio? 

P : ooh sedang ada penelitian mengenai campak yah. 

S : nah kalau anak ibu di PINnya dimana? 

P : ibu daftarin imunisasinya di puskesmas deket rumah,yang  

  diselenggarakan oleh pemerintah selain itu gratis lagi….. 

S : mungkin anak ibu pernah terkena campak? 

P : iya sebulan kemarin anak ibu kena campak! 

S : terus udah ibu tanggulangi 

P : allhamdulilah langsung saya bawa ke puskesmas 

S : jadi itu mungkin alasan ibu  memberikan imunisasi kepada anak ibu? 

P : betul sekali neng 

S : menurut ibu bagaimana peranan petugas di daerah ibu? 

P : baik dan memuaskan kerjanya pun ngga banyak ngomong,makanya ibu  

  imunisasinya di daerah ibu saja. 

S : oke deh bu kalo situ ma kasih ya udah mau meluangkan waktunya 

P : oke,sama-sama juga 

 

Informan 86 

S : sore mba maaf ganggu 

L : sore juga  
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S : saya sendika dari facultas kedokteran Maranatha,maaf nih udah ganggu  

  waktu mba, mungkin mba tau manfaat imunisasi? 

L : oh tau-tau 

S : mba tau manfaat imunisasi tersebut darimana 

L : kebetulan kaka mba yang bertugas di puskesmas tersebut. 

S : terus usia anak mba sekarang berapa tahun?dan sejak kapan mulai harus  

  di imunisasi ? 

L : usia anak saya sekarang sudah 1,5 thn dan dulu mulai di imunisasi sejak  

  usia 9 bln. 

S : anak mba pernah terkena campak ? 

L : allhamdulilah sampai sekarang belum pernah kena campak,soalnya saya  

  rutin periksa ke puskesmas 

S : mba ikut ngga program PIN yang diselenggarakan oleh pemerintah? 

L : oh iya dong jelas ikut. 

S : ikutnya di deket rumah atau di tempat lain? 

L : saya ikut yang di deket rumah, soalnya pelayanan dari petugasnya sangat  

  memuaskan dan ramah-ramah. 

S : wah mba kalo begitu terima kasih banyak  

L : sama-sama 

 

Informan 87 

S : selamat pagi bu 

Z : pagi 

S : saya sendika dari fakultas kedokteran Maranatha 

Z : ada yang bisa ibu bantu mungkin de 

S : ibu mengerti tentang manfaatnya imunisasi bagi anak balita? 

Z : untuk mencegah anak dari kelumpuhan 

S : ada juga bu selain itu,imunisasi baik juga untuk mencegah campak  

Z : ooh gitu ya de soalnya yang ibu tau hanya itu de hehe 

S : darimana ibu tau manfaat imunisasi tersebut? 

Z : ibu tau sendiri ko de, makanya ada yang salah 
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S : nah ibu tahu,kapan harus di imunisasi anak ibu 

Z : mungkin sejak dini 

S : anak ibu udah di imunisasi campak atau belum? 

Z : udah dua hari kemarin 

S : kenapa ibu rutin imunisasi campak? 

Z : supaya anak ibu terbebas dari campak dan kelumpuhan 

S : usia anak ibu berapa tahun? 

Z : sepuluh bulan,dan allhamdulilah sehat  

S : ibu daftar imunisasi dimana? 

Z : yah yang deket rumah aja biar gampang,dan udah bagus pelayanannya 

S : pelaksanaan PIN di tempat ibu bagaimana? 

Z : allhamdulilah lancar,mungkin berkat dukungan dari semua pihak  

S :oh, kalo begitu terima kasih banyak ya bu 

Z : oh sama-sama de    

 

Informan 88 

S : selamat siang  

T : selamat siang  

S : maaf bu mengganggu, saya sendika dari fakultas kedokteran Maranatha  

T : oh ngga apa-apa de 

S : apa ibu tau tentang manfaatnya imunisasi? 

T : aduh ibu teh kurang paham de mengenai imunisasi teh. 

S : tapi ibu punya anak usia balita?  

T : ada de,anak ibu yang pertama,usianya sekarang 17 bln dan satu-satunya  

    Lagi (si mata wayang) 

S : apakah anak ibu pernah  terkena campak? 

T : pernah de ibu kaget karena anak ibu sampai kejang-kejang dulu usianya  

  baru 9 bulan,udah gitu anak ibu satu-satunya. 

S : terus gimana bisa sembuh 

T : allhamdulilah ada suami yang paham tentang imunisasi,jadi suami ibu  

  langsung bawa ke dokter anak dan langsung di imunisasi campak  
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S : nah sekarang ada program PIN,terus ibu mau ikut yang di mana? 

T : mungkin saya mau ke dokter,soalnya udah biasa ke dokter itu 

S : tapi ibu tau ada program dari pemerintah  

T : tau,tapi ibu kurang yakin,soalnya dulu tetangga sebelah setelah di PIN  

  malah sakit dan ibu kurang paham juga soal PIN. 

S : baik bu kalo gitu terima kasih karena masih banyak nih tugas saya. 

T : oh iya de, hati-hati di jalan,santai aja ngga usah buru-buru 

 

Informan 89 

S : selamat sore bu, 

J : sore 

S : maaf bu saya mengganggu,saya sendika dari fakultas kedokteran  

  Maranatha 

J : oohh,mungkin ada yang bisa ibu bantu de? 

S : iya nih bu saya sedang ada penelitian mengenai imunisasi campak,ibu  

  tahu tentang imunisasi 

J : paham de,kebetulan ibu kerja di puskesmas. 

S : jadi ibu tahu dong manfaatnya imunisasi itu? 

J : ya manfaat imunisasi itu ialah,untuk mencegah dari penyakit campak dan  

  polio 

S : terus bu saat usia berapa baiknya anak di imunisasi itu? 

J : saat usia menginjak 9 bln,itu bisamencegah anak dari penyakit campak  

  dan polio 

S : anak ibu pernah terkena campak? 

J : allhamdulilah anak ibu tidak terkena campak,karena rutin di imunisasi 

S : kalo imunisasi yang sekarang anak ibu sudah di PIN? 

J : sudah tiga hari yang lalu  

S : terus di imunisasinya di daerah atau di yang lain? 

J : kebetulan ibu kerja di puskesmas,jadi ibu bawa aja ke puskesmas ibu  

  kerja. 

S : berarti ngga yang di daerah rumah dong? 
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J : iya soalnya ibu yang netesin sendiri ke anak ibu 

S : terus bagaimana pelaksanaan imunisasi di daerah ibu? 

J : kelihatannya sih berjalan lancar di sana juga petugasnya cepat tanggap. 

S : kalo begitu ma kasih ya bu atas informasinya  

J : sama-sama  

 

Informan 90 

S : punten... 

K : mangga,silahkan masuk 

S : maaf bu ganggu saya sendika,dari fakultas kedokteran Maranatha  

K : ada yang bisa ibu bantu neng? 

S : iya nie bu saya sedang ada penelitian mengenai PIN/ imunisasi campak 

K : ooh begitu ya neng.. 

S : apa ibu tau manfaat imunisasi campak/polio? 

K : kalo imunisasi ibu ngerti soalnya kemarin ibu baru nganter cucu ibu. 

S : jadi ibu tuh udah punya cucu? 

K : iya kebetulan itu cucu ibu yang pertama. 

S : terus darimana ibu mendapatkan penjelasan tersebut? 

K : dari tetangga sebelah kebetulan beliau jadi petugasnya 

S :  mungkin ibu tau sejak usia berapa cucu ibu harus di imunisasi? 

K :  oh yang ibu tau sih sejak 9 bulan ya neng 

S : terus apa cucu ibu pernah terkena campak? 

K : allhamdulilah cucu ibu sehat walafiat,mungkin karena rutin ke posyandu 

S : cucu ibu di imunisasinya dimana? 

K : ah ibu mah nge PINnya di tempat deket rumah aja,kebetulan petugasnya 

 tetangga jadi ibu ngga cemas 

S : pelayanan dri petugas PIN bagaimana? 

K : semuanya baik-baik dan pelayanannya memuaskan 

S : terima kasih bu ya atas waktunya! 

K : oh iya sama-sama neng 
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Informan 91 

S : selamat siang bu? 

F : siang 

S : ibu lagi sibuk ya? 

F : oh ngga juga neng 

S : maaf nih bu apakah ibu punya anak yang masih balita? 

F : oh ada, anak ibu yang paling kecil 

S : usianya berapa bulan ya bu? 

F : usianya kalo ngga salah baru 13 bulan 

S : terus ibu ikut program PIN yang dilaksanakan oleh pemerintah? 

F : aduh ibu malah ngga tau kalo ada program tersebut 

S : jadi ibu ngga imunisasi anak ibu dong? 

F : iya ,karena ibu ngga tau, jadi aja ngga ibu imunisasi. 

S : tapi apa anak ibu pernah terkena campak atua polio? 

F : allhamdulilah belum 

S : jadi ibu sama sekali ngga tau dong 

F : ngga neng, untung neng nanya-nanya ibu,ah kalo ntar ada lagi ibu mau  

  ikut takut anak ibu terkena campak. 

S : iya bu harus ikut biar anak ibu sehat, ya klo gitu saya pamit ma kasihya  

  bu 

F : sama neng ibu juga udah di kasih tau sama neng 

 

Informan 92 

S : assalamualaikum,  

G : wallaikum sallam 

S : maaf ganggu bu, saya sendika dari fakultas kedokteran Maranatha 

G : oh ngga neng ada apa ya neng? 

S : saya sedang ada penelitian tentang imunisasi campak/polio 

G : oh tadi siang ibu baru dari puskesmas udah imunisasi anak ibu 

S : oh baru di imunisasi ya,memang usianya berapa tahun? 

G : baru 10 bulan, usia anak ibu 
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S : terus di imunisasinya dimana? 

G : di puskesmas tapi bukan yang dekat rumah 

S : kenapa ibu ngga yang di dekat dumah? 

G : karena tempatnya kurang bersih, jadi ibu kurang percaya 

S : apa anak ibu pernah terkena campak? 

G : belum tuh de,selama ini sehat-sehat aja 

S : jadi ibu rutin dong imunisasi anak ibu? 

G : iya soalnya ibu takut anak ibu terkena campak, jadi ibu cegah sejak dini 

S : wah pengetahuan ibu luas, ma kasih ya bu atas waktunya.saya mau pamit  

  dulu 

G : oh iya de sama-sama,ati-ati di jalannya 

 

Informan 93 

S : tok-tok, selamat siang bu 

E : selamat siang  

S : maaf bu saya sendika dari fakultas kedokteran Maranatha,maaf saya udah  

  ganggu waktu ibu 

E : oh nggga ko de silahkan masuk. 

S : saya sedang ada penelitian tentang imunisasi campak di daerah ibu ini...! 

E : oh tentang campak ya de? Ibu juga baru imunisasi anak ibu seminggu  

  kemarin. 

S : maaf bu usia anak ibu berapa tahun? 

E : usia anak ibu sekarang baru 14 bulan  

S : ibu tau pengetahuan imunisasi darimana? 

E : dari kaka ibu soalnya dia jadi petugasnya,jadi ibu di beri penjelasan 

S : apa alasan ibu mengikuti program imunisasi? 

E : biar anak ibu terbebas dari campak dan polio 

S : terus ibu mengimunisasinya didaerah ibu? 

E : oh ngga ibu ikut di puskesmas adik ibu soalnya udah ibu percaya dan  

  pelayanannya bagus 

S : oh kalo gitu ma kasih ya bu atas waktunya! 
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E : oh iya sama-sama de... 

 

 

Informan 94 

S : maaf ganggu bu 

Y : oh iya,ngga apa-apa ada yang bisa ibu bantu 

S : saya sendika dari fakultas kedokteran Maranatha 

Y : memangnya sedang ada penelitian ya neng? 

S : betul bu saya sedang ada penelitian mengenai imunisasi campak  

Y : oh ibu baru imunisasi anak ibu 

S  : memang usia anak ibu berapa tahun? 

Y : usia anak ibu sekarang baru 1 tahun 

S : ibu tau kapan pertama kali anak ibu di imunisasi? 

Y : kalo ngga salah pas usianya 9 bulan udah di PIN campak 

S : terus di PINnya di daerah ibu atau di tempat lain? 

Y : ibu ikut di tempat yang jauh soalnya ibu udah terbiasa disana,udah pada  

  kenal dengan petugasnya.. 

S : oh ibu udah ngerti dong,kalo gitu saya pamit.ma kasih atas waktunya ya  

  bu! maaf udah ganggu waktu ibu 

Y : ah ngga ko neng,ati-ati di  jalannya ya neng   

 

Informan 95 

S : selamat siang bu, bisa minta waktunya sebentar ! 

D : Iya Boleh, dari mana ya de ? 

S : enggak bu, saya cuma mau tanya-tanya tentang PIN dan Imunisasai di  

  daerah ibu ? 

D : wah, apa gak sebaiknya ke ketua ibu PKK nya saja! 

S : oh, enggak kok bu, pertanyaan ini buat siapa aja, dan kebetulan sekarang  

  saya bertanya kepada ibu. 

D : Oh, begitu, silahkan kalau begitu! 

S : Oh ya, maaf dengan ibu siapa ya? 
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D : Ibu Devi. 

S : Oh ya Bu Devi, apa ibu sudah memiliki anak yang sudah di di Imunisasi  

D : Sudah, anak saya yang bungsu, dia sudah berumur 12 bulan. Kebetulan  

  baru bulan kemaren 

S : Oh Ya bu, Manfaat apa yang paling ibu rasakan dengan anak ibu ikutan  

  program PIN 

D : wah banyak sekali, salah satu yang paling terasa yaitu anak saya jadi  

  tidak mudah sakit, lebih kuat dan tahan terhadap penyakit! 

S : wah, rupanya ibu devi sangat tahu tentang Imunisasi, dan rupanya ibu  

  sangat mendukung program PIN dari pemerintah ya bu! 

D : Iya dong, saya sangat mendukung, malah kalau saya bisa sarankan  

  pemerintah bukan cuma mengadakan PIN untuk anak-anak saja, tapi  

  mengadakan Program sehat untuk orang dewasa dan lainnya, ya....itu  

  juga kalau bisa sih. 

S : wah, saran ibu sangat bagus sekali. Mudah-mudahan saja cita-cita ibu itu  

  nanti bisa terwujud, memang betul kok bu, ada baiknya juga pemerintah  

  memperhaikan kesehatan orang dewasa juga. Wah..rupanya sudah cukup  

  pertanyaan-pertanyaan saya, terima kasih atas waktunya, maaf sudah  

  menganggu! 

D : oh, sama-sama, tidak apa-apa kok. 

 

Informan 96 

S : Assalamu’alaikum, maaf mengganggu, boleh saya minta waktu sebentar  

  untuk tanya-tanya tentang PIN di daerah ibu ! 

W : Wa’alaikumussalaam. Boleh-boleh, silahkan masuk! Kita bicara di dalam  

  saja (sambil mempersilahkan masuk ke ruang tamu)  

S : aduh maaf ya bu, dengan ibu siapa ya? 

W : Nama saya Wati! 

S : Oh, Ibu wati. Langsung aja mungkin ya bu. Bagaimna menurut ibu  

  tentang kinerja petugas PIN di daerah ibu. 
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W : Oh, itu...kebetulan baru 2 minggu kemarin anak saya dibawa ke 

posyandu  

  untuk di Imunisasi. Menurut saya kinerja para petugas PIN di daerah  

  saya sudah cukup  bagus, semua petugasnya bertugas dengan cepat,  

  tekun dan teliti. 

S : Oh, begitu ya bu. Ngomong-ngomong berapa usia anak ibu? 

W : aduh sebentar ya mas,  saya sampai lupa bikin minum, susi....susi... tolog  

  bikin minum (seraya memanggil pembantunya).  

S : wah tidak usah ngerepotin bu, saya suma sebentar kok! 

W : tidak apa-apa kok. Cuma air saja kok. Oh iya samapi dimana  

  tadi ya, saya sampai lupa! 

S : Ooh, tadi sampai usia anak ibu yang sudah diimunisasi. 

W : Iiya, anak saya sudah berumur 13 bulan, sedang lucu-lucunya. 

S : Apa ibu rutin mengikuti kegiatan PIN ini. 

W : Oh iya dong, saya kan ingin memberikan yang terbaik untuk anak saya.  

  Dengan Imunisasi kan si anak jadi tidak mudah sakit. 

(setelah pembantunya datang dengan membawa iair minum, maka si ibu 

mempersilahkan saya untuk minum) 

S : Wah bu, rupanya pertanyaan saya sudah cukup dan saya harus kembali  

  berkeliling untuk yang lain. 

W : Oh begitu ya, padahal tidak usah buru-buru, kebetulan ibu tidak ada  

  kerjaan, jadi seneng kalau ada teman ngobrol! 

S : Aduh sayangnya kita masih banyak pekerjaan lainnya.lain kali mungkin  

     kita mampir lagi  

W : oh ya boleh, lain kali kalau bukan lagi bertugas juga gak apa-apa, 

mampir  

     aja kesini jangan malu-malu. 

S : Iya bu, makasih banyak atas waktunya ya bu! 

W : Ya, sama-sama. 

 

Informan 97 
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S : Assalamu’alaikum (sambil mengetuk pintu) 

G : Wa’alaikum salam (sambil membuka pintu) 

G : Ya, darimana ya. 

S : maaf, apa benar ini rumah ibu Gudiono ketua PKK di RW.13 

G : Iya benar, ade dari mana ya! 

S : Oh, ini bu saya ingin tanya-tanya tentang kegiatan PIN di daerah ibu,  

  barangkali kalau tidak mengganggu booleh minta waktunya sebentar! 

G : Oh, tidak apa-apa silahkan masuk dulu atuh. 

S : Makasih Bu. 

S : maaf, bagaimana kegiatan PIN di daerah ibu, animo masyarakat disini  

  bagaimana?  

G : Oh, alhamdulillah semuanya sudah bagus,dan masyarakat disini juga  

  sudah mengerti sekali akan pentingnya Imunisasi bagi anak-anak mereka,  

    jadi saya yang bertugas sangat mudah untuk mengarahkannya 

S : bagaimana dengan fasilitas dan alat-alat yang dipergunakan disini dan  

  bantuan dari pemerintah? 

G : Oh, itu  alhamdulillah semua lancar. Peralatan disini sudah cukup  

  memadai dan bantuan dari pemerintah pun tidak pernah ada kendala,  

  tidak pernah terlambat atau apa gitu! 

S : oh, begitu syukurlah. Oh...iya, kira-kira menurut ibu, apa yang perlu  

  diperbaiaki dari prorgam PIN ini. 

G : saya kira untuk program PIN itu sendiri sudh cukup bagus ya, paling  

  kalau mau ditambah mungkin ditambah dengan obat-obat yang lain yang  

  kira-kira diperlukan untuk anak secara gratis agar si ibu minimal sudah  

     ada sedikit persiapan untuk pertolongan pertama bagi anaknya. 

S : Begitu ya bu, baiklah terima kasih atas waktunya bu, kebetulan saya  

  harus berkeliling kembali!  

G : Oh ya mari.  

 

Informan 98 

S : Permisi, selamat siang bu. Bisa mengganggu sebentar bu. 
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N : Oh boleh, dari mana ya! 

S : ini... sayaingin bertanya-tanya tentang PIN. 

N : oh ya, kenapa gitu! 

S : ibu sudah memiliki anak yang sudah di Imunisasi? 

N : belum, soalnya kebetulan anak saya baru 3 bulan ! 

S : terus ibu mungkin sudah tahu tentang PIN ya bu. 

N : sudah sih sedikit! 

S : Apa saja yang ibu ketahui tentang PIN. 

N : aduh ... kebetulan saya tidak banyak tahu paling yang saya tahu usia bayi  

  yang berumur 9 sampai 15 bulan sebaiknya di Imunisasi, gitu aja,  

  selainnya masih belum jelas, atau barangkali mas bisa menernagkan lebih  

     jelas! 

S  : Oh iya bu. Jadi PIN adalah program pemerintah untuk masyarakat  

  Indonesia yang memiliki bayi berusia 9-15 bulan agar anak-anak tidak  

  mudah terkena penyakit, dan program itu dilaksanakan secara gratis, agar  

  masyarakat indonesia sehat. 

N : oooh begitu, terus apa saja yang diberikan di PIN itu sendiri. 

S : di PIN itu sendiri nanti anak ibu akan diperiksa tentang keadaannya,  

  kesehatannya dan juga nanti diberikan vitamin-vitamin yang sangat  

      diperlukan oleh si anak. 

N : begitu ya, baiklah nanti kalau anak saya sudah berumur 9 bulan saya  

  akan bawa ke pos PIN. 

S : ya sebaiknyamemang begitu bu, oh masih ada lagi yang mungkin ingin  

  ibu tanya kepada saya. 

N : rupanya untuk sekarang sudah cukup jelas, nanti mungkin kalau sudah  

  waktunya. Makasih lho mas udah cukup ngejelasin tentang PIN. 

S : sama-sama bu, itu memang sudah tugas saya, oh... ya, kalau tidak ada  

     lagi pertanyaan saya mau permisi. 

N  : Oh ya, marii.... silahkan! 

S : Terimaksih bu 

N : Sama-sama. 
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Informan 99 

S : selamat pagi bu, sedeang sibuk ya bu.   

R : oh tidak  

S : kalau boleh saya ingin bertanya tentang PIN di daerah ibu, boleh bu? 

R : Oh boleh-boleh, silahkan masuk dulu. 

S : terimakasih bu. 

S : maaf dengan ibu siapa ya? 

R : dengan ibu Reni! 

R : oh ya bu. Apa ibu mengetahui tentang program PIN yang  

  diselengarakan pemerintah? 

R : ya, sudah cukup tahu ! 

S : Ibu mengetahui tentang PIN dari mana? 

R : kebetulan di RW saya setiap bula diadakan kegiatan penyuluhan oleh  

  ibu-ibu PKK di Posyandu di RW saya, jadi warga masyarakat disini  

      cukup tahu tentang pentingnya Program PIN. 

S : oh begitu ya bu. Syukurlah kalau di daerah ibu para anggota PKKnya  

  sudah cukup aktif memberikan penyuluhan, jadi program PIN didaerah  

     sini pastilah sudah berjalan dengan baik. 

W : ya begitulah, mudah-mudahan sih terus lancar ya mas. 

S : baiklah bu kalau begitu saya pamit! 

W : ya, mari. Terimakasih ya sudah mau mampir. 

 

Informan 100 

S : assalaamua’alaikum, ibunya ada de? 

A : ada! Sebentar saya panggil dulu(kata si anak sambil berterika memanggil  

  ibunya) 

S : Aduh maaf bu mengganggu, kalau ada waktu boleh ga tanya-tanya  

  tentang PIN 

T : Oh, nggak apa-apa mari silahkan masuk. 

S : oh..ya nama ibu  
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T : Nama saya Tati 

S : Oh dengan ibu Tati, begini bu, apa di keluarga ibu sudah pernah ada yang   

  pernah terkena penyakit Campak atau polio 

T : wah, alhamdulillah tuh enggak pernah, kebetulan kaka saya seorang  

  Dokter, jadi selalu mengingatkan kepada kelurga tentang pentingnya  

  Imunisasi dan kesehatan keluarga, jadi Alhamdulillah keluarga saya  

  tidak pernah ada yang terkena penyakit tersebut. 

S : Oh begitu ya bu, baguslah. Dimana ibu biasanya mengikuti kegiatan PIN 

T : kebetulan diRW saya ada Pos PIN, jadi saya dapat dengan mudah  

  Mengikutinya. 

S : Bagaimana pelaksanaannya. 

T : oh sudah cukup bagus, para petugas disini sangat cekatan dan terlatih,  

  jadi saya para warga mendapatkan pelayanan yang baik dari para  

    petugas. 

S : begitu ya bu. Baiklah rupanya pertanyaan saya sudah cukup, saya  

  ucapkan terimakasih atas kerjasamanya.semoga kegiatan PIN didaaerah  

  ini tetap berjalan dengan baik. 

T : Amiin, mudah-mudahan, sama-sama, aduh maaf ya belum disuguhin apa- 

  Apa. Saya kira mau agak lama.  

 

Informan 101 

S : Maaf, selamat sore, apa ini benar rumahnya ibu Desi 

D : Ya,betul 

S : Apa benar ibu menjabat sebagai ketua PKK di RW ini. 

D : ya betul, ada apa ya. 

S : Ini bu kebetulan saya bertugas untuk mendata tentang kegiatan PIN  

  di daerah-daerah.dan kebetulan sekarang saya bertugas di daserah ibu. 

D : oh begitu, mari silahkan masuk. 

S : Terima kasih bu! Oh ya, bagaimana kegiatan PIN di daerah ibu?   

D : kalau dari animo masyarakatnya sudah bagus, tapi sayangnya sarana  

  dan prasarana di RW saya belum lengkap, dan kadang-kadang saya  
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  kekurangan bahan obat-obatan. Kalau bisa pemeritah lebih meningkatkan  

  lagi kinerja para petugas PIN. 

S : oh begitu, terus bagaimana tindakan para petugas PIN didaerah ibu 

D : saya selalu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memberikan  

  pelayanan dengan baik meskipun dengan pelayanan yang sangat  

      sederhana dan apa adanya. 

S : Ya, baiklah bu terimakasih atas informasinya, mudah-mudahan kedepan  

  kinerja para petugas PIN bisa lebih baik lagi. Mudah mudah ibu juga  

     tidak patah semangat untuk terus melaksanakan kegiatan ini. 

D : ya, sama-sama. 

 

Informan 102 

S : Assalau’alaikum, maaf.. bisa ganggu sebentar bu!. 

W : wa’alaikumussalam, ada apa ya de? 

S : saya ingin tanya-tanya tentang kegiatan PIN di daerah ibu. 

W : oh boleh, tapi saya tidak banyak tahu tentang PIN. 

S : tidak apa-apa kok bu.  

W : ya, kalau begitu silahkan masuk dulu. 

S : maaf, dengan ibu siapa ya 

W : dengan ibu Wiwin. 

S : maaf bu, apa ibu memiliki anak. 

W : ya, anak saya berusia 10 bulan ! 

S : anak ibu sudah di Imunisasi. 

W : sudah, karena anak saya sudah saatnya untuk di Imunisasi, kan anak-anak  

  yang berusia 9 sampai 15 bulan sebaiknya   di Imunisasi.   

S : ya betul itu bu. Terus, bagaimana para petugas disini ? 

W : mereka bekerja dengan baik melaksanakan tugasnya. Yang saya rasakan  

  mereka sudah cukup baik 

S : baiklah kalau begitu, terima kasih atas informasinya, maaf kalau saya  

  sudah mengganggu. 

W : tidak apa-apa de, sama-sama. 
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S : permisi bu, assalamu’alikum. 

W : Ya, Wa’alaikumussalaam. 

 

Informan 103 

S : assalaamu’alaikum, punten apa boleh saya mengganggu sebentar bu? 

Y : mangga, ade darimana ya? 

S : saya sendika dari FK maranatha mau nanya tentang pin campak 

Y : oh begitu, baiklah. 

S : maaf bu, apa ibu tahu tentang program pemerintah ”PIN” ? 

Y : ya, saya tahu. 

S : bagaimana pendapat ibu tentang program ini ?  

Y :wah, program ini menurut saya sangat bagus dan sangat penting untuk 

didikuti, soalnya kalau tidak maka akan lebih banyak warga masyarakat Indonesia 

yang kurang sehat. 

S : betul sekali bu! Maaf, apa barangkali ada dari keluarga ibu yang pernah  

  menderita penyakit polio dan lainnya. 

Y : ya, ada. Saudara saya yang ada di kampung Naga. Kebetulan disana  

  informasinya tidak semudah disini, dan dia kurang mengetahui manfaat  

  dari PIN itu sendiri, saya juga sangat menyesal dulu tidak memaksa  

  saudara saya itu utnuk mengikuti kegiatan PIN, makanya sekarang  

  anaknya terkea penyakit tersebut. 

S : saya turut berduka, mudah mudahan tidak ada lagi yang mengalami hal  

  seperti itu lagi. 

S : bagaimana dengan keluarga ibu?  

Y : alhamdulillah sih kalau keluarga ibu sendiri tidak ada, karena sejak awal  

  mengetahui pentingnya manfaat PIN tersebut saya selalu mengikuti  

  kegiatan tersebut. 

S : ya Syukurlah, baiklah bu terimakasih atas waktunya, maaf saya sudah  

  Mengganggu. 

Y : tidak apa-apa de, Sama-sama  
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Informan 104 

S : Maaf bu, nama ibu siapa?, boleh saya bertanya tentang PIN, mungkin ibu  

  sudah kenal ya bu! 

K : Boleh, nama saya Komariah, emangnya ade siapa? dari mana? 

S : Saya dari F.K Maranatha sedang melakukan penelitian tentang PIN di  

  daerah ibu, bisa saya minta informasinya kepada ibu tentang kegiatan  

    PIN di daerah ini. 

K : boleh, boleh! yang saya tahu PIN itu Pekan Imunisasi Nasional, bukan!  

S : iya betul bu. 

K : tentang apa lagi yang ade mau tanyakan. 

S : contohnya kegiatan apa yang ibu ketahui dari PIN ? 

K : contonya ya seperti penimbangan, pemberian obat vitamin A, vitamin  

  yang ditetes dan suntik imunisasi. 

S : bagaimana pendapat ibu tentang kegiatan PIN di daerah ibu? 

K : oh, menurut saya kegiatan PIN didaerah saya sudah berjalan dengan baik.  

Dari segi pelayanan sudah cukup baik, dari sarana yang ada sudah  

memadai dan petugas yang bertugas didaerah saya cukup cekatan.  

S : oh,begitu.terima kasih bu atas informasinya. 

K : sama-sama. 

 

Informan 105 

S : selamat siang bu, boleh mengganggu sebentar ! 

Su : oh, boleh. Ade dari mana. 

S : Saya Dari F.K Maranatha sedang mengadakan penelitian untuk tugas  

  Akhir. Maaf bu dangan ibu siapa ya! 

Su : Nama saya Susi. Susilawaty 

S : apakah ibu memiliki anak balita? 

Su : kebetulan punya, umurnya sudah 15 bulan. 

S : oh, begitu. Terus apa ibu suka mengikuti kegiatan PIN 

Su : tentu dong de, Imunisasi kan sangat penting untuk anak balita, selain  

untuk mencegah penyakit yang sangat berbahaya juga bisa menambah  
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kekebelan tubuh anak saya agar tidak mudah sakit. Alhamdulillah selama 

  pelaksanaan PIN disini, saya tidak pernah absen mengikutinya.  

S : Oh, begitu ya bu, rupanya ibu sudah sangat mengerti pentingnya PIN,  

  baiklah terima kasih atas waktunya ya bu, saya akan bertanya lagi ke  

    tempat lain. Mudah-mudahan ibu dan anak ibu selalu sehat. 

Su : Ya, makasih banyak, amiin. 

S : permisi bu! 

Su : ya, mari. 

 

Informan 106 

S : Assalamu’alaikum, bisa ganggu sebentar bu saya dari FK Maranatha  

  ingin bertanya tentang PIN, apa ibu sudah tahu tentang PIN? 

N : boleh, oh PIN itu ya. Pekan Imunisasi Nasional kan. 

S : Betul bu! 

S : maaf, dengan ibu siapa ya! 

N : nama saya Netty Nainggolan. 

S : oh ibu dari Sumatera ya bu. 

N : betul, saya dari Medan.  

S : maaf, apa ada dari keluarga ibu yang pernah mengalami penyakit campak 

N : Syukur alhamdulillah, kalau dari keluarga saya sih tidak pernah ada.  

Paling yang saya ingat sih didaerah tempat saya tinggal dulu ada 

beberapa yang mengalaminya, karena tempat itu cukup jauh ke kota, dan 

ketempat kesehatan, sumber informasi kurang, makanya orang disana 

mungkin agak susah untuk mengikuti kegiatan PIN, meskipun itu penting 

sebetulnya, makanya ada beberapa yang menderita penyakit campak, 

tapi, mungkin kalau sekarang sih kayaknya mereka sudah pada mengerti 

pentingnya PIN, mudah-mudahan.    

S : iya bu, mudah-mudahan! Bagaimana kegiatan PIN di daerah ini! 

N : sudah cukup bagus ! 

S : baiklah bu, terima kasih banyak atas waktunya. 

N : sama-sama 
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S : permisi ya bu. 

N : mari 

 

Informan 107 

S : Punten, bisa menggangu  sebentar bu! 

E : mangga neng teh darimana. 

S : Oh, ibu abdi ti F.K Maranatha bade naroskeun tentang PIN 

E : oh, mangga, mangga! 

S : dupi ibu gaduh murangkalih Balita. 

E : gaduh hiji anu bungsu, namina neng Rita usiana atos genep bulan!  

S : oh, kitu nya bu. Dupi ibu terang perkawis PIN. 

E : nya upami ngadangu mah sih sering, tapi upami ngajelaskeun mah duka  

  atuh  

S : wios ibu mah teu kedah nerangkeun, tapi panginten ibu gaduh  

  pengalaman ngiring kegiatan PIN. 

E : oh upami eta mah ibu kan gaduh murangkalih teh atos dua, nya ari nuju  

  nu kahiji mah si cikal nya ngiring upami aya kegiatan PIN di Posyandu  

    didesa teh.  

S : kumaha menurut ibu perkawis program Pamarentah PIN teh. 

E : ih, nya PPIN mah sae pisan atuh, kumargi PIN teh supados warga  

  masyarakat Indonesia sararehat, sanes kitu neng, sareng deui karaos ku  

  ibu mah si cikal oge jarang teu damang da sok ngiring rutin kagiatan PIN  

S : oh kitu nya bu, kumaha pelaksanaannana. 

E : saur ibu mah atos sae paling upami tisa mah pelayanana labih  

  ditingkatkeun deui. 

S : mudah-mudahan , mangga atuh ibu, hatur nuhun tos ngaluangkeun  

  waktosna!  

E : mangga atuh neng sami-sami. 

 

Informan 108 dan 109 
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Ketika berjalan mencari rumah salah seorang ibu yang momiliki anak usia 9-15 

bulan, kebetulan ada dua orang ibu yang sedang ngobrol berdua, maka saya coba 

bertanya kepada kedua ibu tersebut. 

S : Aduh maaf mengganggu, boleh bertanya tentang PIN kepada ibu-ibu 

Ibu N : boleh   

Ibu A : boleh 

S : maaf bisa tahu nama ibu. 

Ibu N : nama saya Nani  

S : dan ibu? 

A : oh, nama saya Ani. 

S : baiklah bu, hal apa yang ibu ketahui tentang PIN? 

Ibu N : siapa dulu nih, saya dulu aja ya. 

S : silahkan bu.siapa aja yang duluan 

Ibu N : PIN itu kan Pekan Imunisasi Nasional yang diselenggarkan oleh  

  pemerintah dalam rangka untuk mencegah dan mengurangi angka  

    penyakit Polio dan Campak warga Indonesia.bukan begitu bu Ani(sambil  

  menengok ke sebelah bu Ani). 

Ibu A : betul bu, paling saya cuma mau menambahkan selain dari itu juga PIN  

  kan memberi vitamin-vitamin agar si anak tidak mudah terkena penyakit,  

    ya kan neng!  

S : betul sekali, bu. Terus apa ibu mamiliki balita yang sudah dimunisasi. 

Ibu N : kalau saya sih anaknya sudah 3 tahun, tapi dulu waktu berumur 9 bulan  

  sampai 15 bulan suka rutin mengikuti kegitan PIN. 

 Ibu A : kalau saya masih punya balita berumur 1 tahun, jadi masih suka ikut rutin  

  kegiatan PIN, malah baru bulan kemarin saya ikut kegiatan itu.  

S : ya baiklah bu, rupanya sudah cukup, terima kasih atas kesediaannya.  

  Mudah-mudahan kegiatan PIN didaerah ini teap berjalan dengan baik. 

Ibu N : Ya, sama-sama neng. 

Ibu A : iya, saya juga sama-sama, sekarang mau kemana lagi neng. 

S : oh, saya mau berkeliling lagi untuk mencari responden yang lain.  

  Terimakasih 
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Ibu N & Ibu A : Mari !!! 

 

Informan 110 

S : Permisi, maaf mengganggu, boleh bertanya tentang PIN kepada ibu ? 

H : boleh, emang neng dari mana mau tanya-tanya tentang PIN, apa neng  

  petugas dari PIN. 

S : oh, bukan bu saya Cuma Mahasiswa dari FK Maranatha yang ingin  

  melakukan penelitian tentang pelaksanaan PIN di daerah ibu! 

H : oh begitu, baiklah. 

S : maaf, dengan ibu siapa ya? 

H : dengan ibu Heni! 

S : baiklah ibu Heni, bagaimana menurut ibu tentang kegiatan PIN di daerah  

  ibu ?, bagaimana kinerja petugasnya, bagaimana sarana yang dimiliki  

  oleh daerah ibu. 

H : waduh pertanyaannya langsung banyak ya! Baiklah, saya jawab satu-satu  

  ya. 

S : ya silahkan bu!  

H : pelaksanaannya sudah lumayan bagus, karena selalu berjalan dengan  

  lancar setiap ada kegiatan PIN disini. 

S : kalau kinerja petugasnya bu? 

H : oh itu juga sudah cukup bagus, para petugas sangat terampil dengan   

  kegiatan PIN ini. 

S : bagaimana dengan sarananya bu. 

H : sarana di saya meskipun tidak begitu besar dan peralatan pun cukup  

  sederhana namun cukup memadai untuk melakukan kegiatan PIN agar  

  berjalan dengan baik. 

  S : oh begitu  ya bu. Baiklah terima kasih atas informasi yang ibu berikan,   

  mudah mudahan keiatan ini bisa terus berlangsung dengan baik dan   

    lancar, pemisi ya bu, maaf kalu saya sudah mengganggu 

H : oh tidak apa-apa kok neng, sama-sama. 
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Informan 111 

S : maaf, selamat pagi. Bisa saya mengganggu sebentar. 

C : ya neng, bisa saya bantu! 

S : saya dari FK Maranatha sedang melkukan penelitian tentang PIN, apa ibu  

  bisa membantu saya untuk bisa menerangkan kegiatan PIN disini 

C : boleh, saya akan bantu semampu saya , sebanyak yang saya ketahui. 

S : maaf dengan ibu siapa ya. 

C : nama saya Cintami. 

S : saya harus panggil siapa ya Bu Cinta atau Bu Tami? 

C : oh, terserah aja sih, tapi basanya tetangga saya suka panggil saya ibu  

  Tami. 

S : Oh begitu ya bu, baiklah bu Tami, apa ibu memiliki balita? 

C : punya satu, namanya Donita. Singkatan dari nama suami saya Mas Doni  

  dan Saya Tami. 

S : oh, begitu ya bu, bagus sekali namanya. Gabungan nama yang sangat  

  Bagus. Usianya Donita berapa bu? 

C : dia sudah berumur 14 bulan. 

S : apa ibu suka mengikuti kegiatan PIN. 

C : alhamdulillah saya tidak pernah absen mengikuti kegiatan tersebut.,  

  karena saya ingin memiliki anak yang sehat seperti yang lainnya. Dengan  

  PIN kita bisa berkonsultasi dengan para petugas tentang apa yang terbaik  

    untuk anak-anak. Menurut saya program PIN itu sangat penting sekali. 

S : apa ada  yang pernah memiliki penyakit campak ataupun poli di keluarga 

C : alhamdulillah enggak pernah dan mudah-mudahan jangan ya. Soalnya  

  penyakit-penyakit itu banyak merenggut nyawa manusia.  

S : iya benar bu, baiklah bu terima kasih atas waktunya, maaf kalau saya  

  sudah mengganggu ibu Tami. 

C : oh tidak apa-apa kok, terima kasih kembali, selamat bertugas kembali. 

S : Terima kasih. 

 

Informan 112 
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S : permisi,  apa saya bisa mengganggu sebentar! 

K : ya, ada yang bisa dibantu neng! 

S : ya bu, saya dari FK Maranatha sedang meneliti kegiatan PIN di daerah- 

  daerah, barangkali ibu bisa sedikit menerangkannya.oh iya.. dengan ibu  

  siapa ya? 

K : Dengan ibu Kania. 

S : oh,bu Kania. Barangkali ibu bisa menerangkan tentang PIN. 

K : aduh saya mau menerangkan apa ya, paling yang saya tahu PIN itu kan  

  Pekan Imunisasi Nasional dimana disitu para ibu yang memiliki anak  

  balita akan diberikan pengecekan, vitamin dan obat untuk anak-anak  

    secara gratis. 

S : ya , ibu sudah cukup mengerti tentang PIN, kalau boleh tahu, ibu  

  mengetahui tentang PIN darimana ya bu? 

K : saya mngetahuinya dari kegiatan penyuluhan-penyuluhan yang suka  

  diadakan oleh ibu-ibu PKK disini 

S : berapa lama sekali kegiatan penyuluhan itu berlangsung! 

K : biasanya sih satu bulan sekali, selain arisan ibu-ibu PKK juga suka  

  mengadakan penyuluhan tersebut 

S : wah, rupanya rupanya ibu-ibu PKK disini aktif ya bu. 

K : ya begitulah. Namnya juga ibu-ibu, kalau mereka tidak mencari kegiatan   

  lain mungkin mereka akan bosan dengan kegiatan  yang cuma dirumah  

  saja. 

S : Baiklah bu, rupanya sudah cukup, saya ucapkan terima kasih atas  

  waktunya. Saya permisi dulu. 

K : baiklah, sama-sama,aduh maaf ya saya cuma tahu sedikit. 

S : tidak apa-apa kok bu, terima kasih. 

 

 

Informan 113 dan 114 

S : permisi, selamat siang, wah sedang asyik ya ibu-ibu, boleh mengganggu  

  sebentar, saya sedang meneliti tentang kegiatan PIN didaerah-daerah. 
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Ibu Ana: boleh   

Ibu Ani: boleh 

S : maaf bisa tahu nama ibu. 

Ibu Ana: nama saya Ani  

A : kalau nama saya Ani. Kebetulan saya kakak beradik, jadi namanya agak  

  dekat  

S : oh begitu, hebat juga ya dan sepertinya ibu berdua sangat kompak. 

Ibu Ani: ah, biasa aja, bukannya memang seharusnya kalau kakak beradik itu akur  

  Kan 

S : betul bu! 

S : baiklah, ibu-ibu ini sudah memiliki anak? 

Ibu Ana: ya sudah, anak  saya berumur 7 bulan dan anak teh Ani jalan 14 bulan ya  

  teh (sambil menengok ke Ibu Ani)   

Ibu Ani: ya, betul! 

S : oh iya...apa ibu mengetahui progran PIN dan apa ibu-ibu ini suka  

  mengikuti kegiatan PIN. 

Ibu Ana: ya, suka...malahan saya suka perginya barengan karena kita kan cuma  

  ibu rumah tangga, jadi kalau belanja atau ada kegiatan apa suka bareng,  

  malah kalau saya lupa atau teh Ani lupa kita suka lsaling ngingetin. 

Ibu Ana: Iya, betul 

S : dimana ibu biasa mengikuti kegiatan PIN tersebut? 

Ibu Ani: oh, kebetulan sekali posyandu disini dekat dan saya suka mengikuti  

  kegiatan PINnya disana aja soalnya dekat. 

S : Menurut ibu bagaimana tentang PIN. 

Ibu Ana: PIN kalau menurut saya sih penting sekali, ya kan teh Ani. 

Ibu Ani: betul,menurut saya juga begitu, karena yang saya rasakan dari PIN anak  

  saya jarang mengalami sakit yang parah kalau saya ssering rutin  

  mengikuti kegiatan PIN. 

S : rupanya ibuibu ini sangat mengerti akan pentingnya PIN, baiklah bu,  

  permisi dulu mau ketempat lain, terima kasih atas waktunya.  

Ibu Ani &Ana : mari, neng, hati hati ya neng. 
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Informan 115 

S : Permisi....permisi (sambil mengetuk pintu) 

D : (dari dalam) yaa... sebentar 

D : yaa.. ada yang bisa saya bantu? 

S : Aduh maaf bu mengganggu, saya dari FK Maranatha ingin bertanyatanya  

  tentang PIN di daerah sini. Apa boleh saya mengganggu sebentar watu  

  ibu. 

D : oh.. boleh..boleh silahkan masuk dulu. 

S : maaf ya bu, dengan ibu siapa ya. 

D : dengan ibu Dewi 

S : Ibu dewi mengetahui tentang PIN 

D : ya saya tahu, PIN kan progaram pemerintah untuk mengurangi angka  

  penyakit campak dan polio untuk mayarakat Indonesia, bukan begitu? 

S : menurut ibu, apakh pemerintah sudah cukup menginformasikan tentang  

  pentingnya PIN. 

D : kalau menurut saya sih sudah cukup, skarang kan di TV-TV di Radio , di  

  koran dan media elektronik lainnya sudah sering menginformasikan  

tentang pentingnya PIN, malahan kalau di daerah saya Puskesmas-

Puskesmas sering mengadakan penyuluhanpenyluhan untuk 

menerangkan pentingnya PIN, jadi menurut saya sih sudah cukup bagus 

ya pemerintah dalam hal ini. 

S : betul sekali bu. Maaf, apa ibu memiliki balita 

D : wah, kebetulan anak saya sudah agak besar. Yang pertama duduk di SMP  

  kelas 3 dan yang kedua di SD kelas 6, tapi kebetulan saya aktif di  

  kegiatan PKK di RW ini. 

S : Oh begitu, baiklah terima kasih bu. 

D : ya sama-sama, mari. 

  

Informan 116 

S : Permisi, Aduh maaf bu mengganggu, saya dari FK Maranatha ingin  
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  bertanya- tanya tentang PIN di daerah sini. Apa boleh saya mengganggu  

  sebentar waktu ibu. 

W : boleh, lebih baik kita mengobrolnya didalam aja ya neng. 

S : baiklah bu, terima kasih. Maaf ya bu, dengan ibu siapa ya. 

W : dengan ibu Wina 

S : Ibu dewi mengetahui tentang Imunisasi 

W : ya saya tahu, Imunisasi kan program pemerintah untuk mengurangi  

  angka penyakit untuk anak mayarakat Indonesia,karena dengan imunisasi  

  si anak akan lebih kebal terhadap penyakit 

S : apa yang sudah dilaksanakan oleh Puskesmas- Puskesmas yang berada  

  diwilayah ini?  

W : yang saya tahu mereka selalu rutin mengadakan kegiatan penyuluhan dan  

  Imunisasi terhadap warga masyarakat didaerah ini. 

S : ibu sua mengikuti kegiatan tersebut.   

W : wah, kalau penyuluhannya sih jarang ikut karena saya bekerja, tapi kalau  

  kegiatan Imunisasi nya sendiri saya sua ikut, soalnya saya masih  

  memiliki balita. 

S : Oh begitu, baiklah terima kasih atas waktu yang ibu luangkan.mohon  

  maaf apabila saya sudah mengganggu ibu! 

W : oh, tidak apa-apa, sama-sama, neng. 

 

Informan 117 

S  : permisi bu, barangkali tidak menggaggu, kalau boleh saya ingin bertanya  

  tentang kegiatan PIN campak di daerah ini  

E  : Boleh, emangnya ade darimana. 

S : oh saya dari FK Maranatha bu!, maaf dengan ibu siapa ya?. Bagaimana  

  pendapat ibu tentang PIN di daerah ibu?  

E : nama saya Ibu Edi, alhamdulillah selama ini warga antusias jadi tidak 

ada  

kendala yang cukup berati. Kendalanya paling hanya karena tempatnya  

yang sangat kecil jadi saya harus antri agak lama, itu aja, selainnya itu  
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sih lancar-lancar saja 

S  : para petugasnya bagaimana bu? 

E  : mereka cukup bagus. 

S  : semuanya ya 

E  : ya, saya sangat yakin, soalnya saya adalah salah satu yang dilayani  

  mereka 

S  : berarti kan tadi kendalanya hanya sarananya saja ya bu, selain itu ga ada  

  kendala lain yah? 

E  : alhamdulillah tidak ada. 

S  : baiklah bu, terima kasih banyak atas waktunya, permisi 

E  : sama-sama, mari. 

 

Informan 118 

S : permisi,  apa saya bisa mengganggu sebentar! 

R : ya, ada yang bisa dibantu neng! 

S : ya bu, saya dari FK Maranatha sedang meneliti kegiatan PIN di daerah- 

  daerah, barangkali ibu bisa sedikit menerangkannya.oh iya.. dengan ibu  

  siapa ya? 

R : Dengan ibu Rini. 

S : oh, Ibu Rini. Maaf, barangkali ibu bisa menerangkan tentang PIN. 

R : menurut saya PIN itu sangat penting bagi warga negara Indonesia, karena  

  dengan PIN kita akan terbantu untuk terhindar penyakit-penyakit yang  

  bahaya seperti campak dan polio. 

S : ya , betul bu, bagaimana menurut ibu tentang kegiatan Puskesmas disini  

  dalam menangani PIN, apa menurut ibu mereka sudah berhasil dalm  

    memberikan informasi pentingnya PIN dan sebabnya.  

R : menurut saya sih sudah cukup berhasil, soalnya yang saya tahu setiap  

  Ada kegiatan PIN disini tidak pernah ada yang tidak ikut, semua ibu yang  

  memiliki anak balita selalu ikut, dan alhamdulillah belum pernah saya  

  dengar di daerah ini ada yang mengidap penyakit campak atau polio, jadi  

  menurut saya mereka sudah berhasil dengan baik 
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S : Baiklah bu, rupanya sudah cukup, saya ucapkan terima kasih atas  

  waktunya. Saya permisi dulu. 

R : baiklah, sama-sama 

 

Informan 119 

S  : siang bu..sedang jaga warung ibu, apa saya bisa mengganggu sebentar? 

Y  : ya..ada apa ya neng.. 

S  : saya dari FK maranatha sedang penelitian tentang pelaksanaan PIN 

Campak, apa ibu bisa saya wawancara sebentar? 

Y  : ya boleh tapi ibu sambil jaga warung yah. 

S  : iya bu..maaf sebelumnya ibu dengan ibu siapa? 

Y  : yeti 

S  : kalau ibu punya anak usia berapa? 

Y : 12 bulan jalan 13 neng 

S  : ibu tau tentang PIN?apa ibu tertarik? 

Y  : tau neng, PIN itu Pekan Imunisasi Nasional, banyak kan beritanya di tv 

juga..tertarik ibu soalnya kan anak ibu juga ikut PIN.. 

S  : menurut ibu apa sih manfaatnya dengan ikut PIN? 

Y  : manfaatnya ya supaya anak terhindar dari penyakit yang 

membahayakan.. 

S  : biasanya ibu mendapat penjelasan tentang PIN dari mana? 

Y  : dari ibu uci, di itu kader.. 

S  : menurut pengetahuan ibu usia berapa anak harus diimunisasi campak? 

Y  : kalau ga salah yah neng sekitar 9 sampai 15 bulan.. 

S  : biasanya ibu membawa anak untuk di imunisasi kemana? 

Y  : ke puskesmas aja yang dekat..selain itu kan kalo kaya PIN campak gitu 

di puskesmas gratis, kalo di dokter bayar lagi..jadi ga beban neng apalagi 

ah ibu mah gini-gini aja usaha juga hanya warung aja neng..tapi tetep yah 

buat kesehatan anak mah nomer satu. 

S  : bagaimana pelaksanaan PIN campak di tempat ibu? Apa berjalan baik? 



196 

 

Y  : kalo dilihat dari petugasnya sih bagus neng soalnya mereka amat 

memperhatikan kita yah, kesehatan anak tuh bener-bener di perhatikan, 

kaya waktu itu ada yang anaknya panas tapi ibunya keukeuh pingin 

anaknya di PIN nah petugasnya ngasih penjelasan bahaya trus katanya pas 

susulan itu petugasnya yang dateng ke rumah ibu tadi.kan jadi ga kelewat 

tuh..tapi aduh kan tempatnya kecil neng jadi aja pusing ah nunggunya 

gerah anak-anak jadi banyak yang rewel.. 

S  : menurut ibu sendiri apa sudah berhasil pelaksanaannya?peranan 

petugasnya bagaimana menurut ibu? 

Y  : di bilang berhasil mah ya berhasil soalnya semuanya di PIN .peran ibu 

petugasnya juga baik yang tadi ibu bilang perhatiannya itu besar sama 

kesehatan. Tapi kalau bisa mah ya itu tempatnya di perbaiki supaya lebih 

nyaman yah kalau bawa anak ke posyandu. Soalnya teman saya juga ada 

yang malas ke posyandu gara-gara posyandunya ga nyaman.. 

S  : iya bu saya rasa cukup..terimakasih waktunya.. 

Y  : iya sama-sama..Ni ada teh botol sok minum dulu biar seger, gratis.. 

S  : waduh bu terimakasih, saya jadi merepotkan.. 

 

Informan 120 

S  : permisi.. 

T  : ya sebentar..(teriak dari dalam rumah) 

      Sambil membukakan pintu berkata ”cari siapa yah?” 

S  : ini saya dari maranatha sedang penelitian dan mau nanya-naya sebentar 

ke ibu seputar pelaksanaan PIN bisa? 

T  : bisa bisa..sebentar ya ibu rapihin dulu, ruangan tamunya kotor banget 

tadi anak ibu maen disitu sih.. 

S  : ga usah repot-repot bu.. udah di luar juga ga apa-apa.. 

T  : bener ga apa-apa di luar..ya udah mau nanya apa? 

S  : ibu tau PIN? 

T  : ya tau dong, kan kemaren anak ibu di PIN..PIN itu mah wajib kan 

program dari pemerintah.. 
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S  : menurut ibu apa manfaat PIN campak? 

T  : manfaat yang sangat terasa ya anak saya dava alhamdulillah tidak terkena 

campak. Dulu sebelum ada wajib kaya gini kan saya ga tau jadi kakaknya 

dava itu pernah pernah kena campak sampe 2x.. 

S  : usia berapa anak harus di PIN campak setahu ibu? 

T  : dava teh kemaren di PIN campak pas umur 9bulan..yah jadi sekitar 9 

bulan  sampai 1 tahun mungkin yah..tepatnya ibu juga kurang ngerti.. 

S  : dava di PIN dimana bu? 

T  : di puskesmas 

S  : apa alasannya ibu bawa dava ke puskesmas? 

T  : ibu kan taunya juga dari ibu-ibu dari puskesmas jadi udah percaya aja 

disitu.. 

S  : emang bagus gitu bu pelayanan sama obat-obatnya? 

T  : bagus neng..eh jangan salah obat mah sama aja katanya walaupun gratis 

tapi kualitasnya sama..paling kalo obat suka ditanya mau yang generik biar 

murah.. 

S  : biasanya ibu dapat pengetahuan tentang PIN campak darimana? 

T  : dari puskesmas, dokter.. 

S  : menurut ibu pelaksanaan PIN campak tahun ini di daerah ibu sudah 

berlangsung dengan baik atau belum?bagaimana peran petugas 

puskesmasnya dan kader posyandunya? 

T  : menurut saya sudah berlangsung baik karna semua ibu sudah membawa 

anaknya di imunisasi tapi masih ada kurangnya, seperti saya sebenarnya 

ada hal yang masih kurang saya pahami tentang campak..sejauh ini peran 

petugas dan kadernya sudah baik hanya saja perlu di tingkatkan lagi ya 

pengetahuannya jadi penyampaian ke warga juga lebih baik jadi warga 

benar mengerti. Jadi nanti mah ga ada lagi yang bingung-bingung 

neng..semua ikut di PIN karna memang mengerti sekali bukan karna ikut 

program saja sambil masih bingung.. 

S  : ibu mungkin sekian karena saya mau nanya ibu yang lainnya. 
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T  : eh itu tuh yang lagi jalan dia punya anak sama umurnya kaya dava, mau 

di panggilin ga buat nanya-nanya?tar yah..Bu dira, bu dira!!!sini.. 

D  : ada apa?(teriak dari jalan) 

T  : ini ada yang mau nanya tentang PIN campak..sok sekalian aja di rumah 

saya.. 

D  : udah neng ikut saya aja, anak saya di rumah takut bangun tadi sendirian 

lagi tidur soalnya saya tinggal ke warung, takut nangis..hayu ikut! Di 

rumah saya aja ya bu tari! 

T  : heueuh..(teriak ke ibu dira)..sok neng ikut sana..(menyuruh saya..) 

S  : ya bu..saya pergi dulu..terimakasih yah.. 

 

Informan 121 

Selama berjalan menuju rumah bu dira kami berbincang-bincang.. 

D  : neng teh tadi dari mana? 

S  : saya dari maranatha.. 

D : untuk apa neng nanyain campak? 

S  : untuk penelitian gitu bu.. 

D  : nah ini neng rumah ibu, sok masuk..duduk neng jangan malu-malu.. 

S  : iya bu nuhun..langsung aja ya bu.. 

D  : iya sok mumpun anak ibu masih tidur.. 

S  : anak ibu udah di PIN campak? 

D  : udah..tapi asalnya saya ga mau loh bawa anak saya di PIN di puskesmas 

sini.. 

S  : oh memang ibu bawa anaknya di PIN di puskesmas? 

D  : iya di puskesmas..asalnya sih pengen di dokter tapi mahal, nanya 

bayarnya teh dua ratus ribu gitu kalau ga salah.di puskesmas mah gratis 

tapi takut ah takut ga bener, eh ternyata ibu salah, padahal orang 

dipuskesmas udah terlatih dan sama dokter juga, baru aja saya mau.. 

S  : menurut ibu apa manfaat PIN? 
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D  : menjaga anak saya tetap sehat, terhindar dari penyakit mematikan jadi 

kalo udah di PIN itu seperti bentengnya yah, penyakit yang mau masuk 

jadi susah kan, jadi mental dulu gitu.. 

S  : ibu tau penjelasan tentang PIN dari mana? 

D  : dari puskesmas, ada juga dari selembaran-selembaran gitu 

S  : menurut ibu pelaksanaan PIN campak di daerah ibu tinggal sudah 

berjalan dengan baik? Dari segi pelayanan petugas puskesmasnya, 

obatnya, dll? 

D  : pelayanan sih sudah bagus yah soalnya sosisalisasi ke masyarakat juga 

bagus..obat sih kan sama aja..ada yang ga bagusnya tapi neng, 

posyandunya butut, sempit, panas..hehehe pengen bagus mah rumah sakit 

kali yah..tapi walaupun gitu semua kesehatan anak-anak sini ya dari situ 

yah fasilitasnya..makanya di daerah sini ga ada yang kena campak atau 

polio karena PIN udah berhasil yah 

S  : oh gitu bu..terima kasih waktunya ya bu..saya pamit dulu.. 

D  : ya sudah  kalo gitu mah..sama-sama.. 
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LAMPIRAN 4.  TABEL ANALISIS DATA KUALITATIF SECARA SISTEMATIK DENGAN MENGGUNAKAN KODING 

 

 

Open coding Axial coding Theoretical Code Main Code 

• Ikut-ikutan orang 

• Ibu tidak tahu pentingnya 

imunisasi 

• Imunisasi karena gratisan 

• Malas membawa anak 

imunisasi 

 

 

 

Kurangnya 

pengetahuan 

• Takut terjadi kasus-kasus 

seperti di televisi yang 

membahayakan 

• Takut akan efek samping 

• Takut obatnya berbeda 

(kualitasnya buruk) 

 

 

 

Rasa takut 

• Larangan agama untuk 

melakukan imunisasi 

 

 

Agama 

• Terbiasa diatasi oleh 

dokter pribadi 

• Lebih percaya ke dokter 

daripada ke puskesmas 

 

 

 

Kebiasaan 

 

• Ruangan  

• Tenaga Kerja 

Keterbatasan sarana dan prasarana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hambatan/ 

Kendala 

 

• Jika ada kejadian langsung 

diatasi 

• Mengingatkan waktu 

untuk diimunisasi  

• Jika ada yang belum atau 

terlambat diimunisasi 

 

 

Semangat kerja tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hambatan atau kendala  

yang ada, dapat diatasi dengan 

adanya peran aktif  

para petugas puskesmas  

dan kader posyandu  

sehingga terjalin suatu kerjasama 

yang baik.  

Maka tercapailah keberhasilan 

dalam pelaksanaan PIN Campak 

di wilayah kerja Puskesmas Griya 

Antapani pada tahun 2007 
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pihak puskesmas aktif 

datang untuk memberi 

imunisasi susulan 

• Giat dalam kegiatan 

kesehatan 

• Memberikan informasi 

yang lengkap kepada ibu-

ibu (seperti cara 

menyuntik yang benar, 

gejala yang timbul setelah 

imunisasi) 

• Penimbangan rutin 

• Penyuluhan 

• Penyampaian informasi 

secara formal & informal 

• Pelatihan bagi petugas 

puskesmas 

• Arahan 

• Brosur-brosur kesehatan 

• Evaluasi 

 

 

 

Program kesehatan 

• Posyandu dihiasi (seperti 

diberi balon warna-warni 

dan lain-lain) 

• Pemberian obat dan 

makanan gratis bagi yang 

tidak mampu 

• Pelayanan kesehatan gratis 

bagi ekonomi rendah 

• Undangan kumpul untuk 

pemberian info kesehatan 

• Komunikasi saat santai 

diselingi oleh info tentang 

kesehatan 

 

 

 

 

 

Menarik minat ibu-ibu dan anak 

untuk melakukan imunisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peranan aktif 

petugas puskesmas 

dan 

kader posyandu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hambatan atau kendala  

yang ada, dapat diatasi dengan 

adanya peran aktif  

para petugas puskesmas  

dan kader posyandu  

sehingga terjalin suatu kerjasama 

yang baik.  

Maka tercapailah keberhasilan 

dalam pelaksanaan PIN Campak 

di wilayah kerja Puskesmas Griya 

Antapani pada tahun 2007 
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