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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual hubungan tingkat  persepsi ibu tentang 

imunisasi dengan Kelengkapan imunisasi dasar pada anak  

Keterangan : 

  = Diteliti 

  = Tidak diteliti 

Faktor yang mempengaruhi persepsi  

            

  Internal :       Eksternal : 

- Alat indera  - objek yang dipersepsi 

- Perhatian  - informasi  

- Pengalaman  - budaya/lingkungan 
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- Sikap 
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Persepsi mempengaruhi sikap ibu 
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 Menurut Jallaludin Rachmat 2005 ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi 

persepsi seseorang yaitu faktor Internal seperti alat indera (reseptor) merupakan 

alat untuk menerima stimulus, perhatian digunakan merupakan langkah pertama 

sebagai suatu persiapan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas 

individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek, serta 

pengalaman yang mempengaruhi kecermatan persepsi. Pengalaman tidak selalu 

lewat proses belajar formal. Pengalaman bisa bertambah melalui rangkaian 

peristiwa yang pernah dihadapi. Faktor eksternal seperti  objek yang dipersepsi 

(objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor), 

informasi, serta budaya/ lingkungan (kebudayaan adalah segala sesuatu yang 

dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh para anggota suatu 

masyarakat).  

 Setiap orang akan mempunyai persepsi yang berbeda (baik, cukup baik 

atau kurang baik), meskipun mengamati objek yang sama. Dan persepsi yang 

orang tua miliki akan mempengaruhi tindakan mereka. Persepsi yang baik akan 

mempengaruhi orangtua untuk tidak mengimunisasikan anaknya secara lengkap. 

Imunisasi dasar untuk anak  dikatakan lengkap jika sudah mendapatkan vaksin 1 

dosis hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-hepatitis B, 4 dosis polio, dan 1 

dosis campak. 

 

3.2 Hipotesis Penelitian  

Terdapat hubungan antara persepsi ibu tentang imunisasi dengan kelengkapan 

imunisasi dasar pada anak. Semakin baik persepsi orangtua tentang imunisasi 

semakin tinggi kelengkapan imunisasi dasar pada anak. 

 


