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ABSTRACT
Introduction: Health cadres are the spearhead in conveying health information to the public regarding
health programs, one of which is vaccination. Therefore, it is necessary to provide counseling to health
cadres in order to have a good understanding of knowledge about vaccination and vaccination
programs organized by the government. Objective: To determine the effect of increasing knowledge and
attitudes of health cadres before and after counseling. Methods: The activities were carried out using
the public education method. The steps taken were Pretest, Vaccination Counseling, Provision of
interpersonal communication materials, Interpersonal communication practice, Posttest and
commitment signing and monitoring. The participants of the training activity were the people of
Tawangbanteng Village with a sample of 35 respondents, to obtain the results of the study, T-test
analysis was used on the pretest and post-test with P value <0.05. Results: Based on the results of the
training through the community education method, it can be concluded that after carrying out
community service activities there are significant differences in the knowledge and attitudes of health
cadres in Tawangbanteng Village, Purbaratu Tasikmalaya before and after being given counseling.
This means that counseling is effective to improve the capacity of cadres.
Keywords: vaccination, knowledge of cadres, attitude of cadres
ABSTRAK
Pendahuluan: Kader kesehatan merupakan ujung tombak dalam menyampaikan informasi kesehatan
kepada masyarakat mengenai program kesehatan salah satunya adalah vaksinasi. Oleh karena itu perlu
adanya penyuluhan terhadap kader kesehatan agar memahami dengan baik mengenai pengetahuan
mengenai vaksinasi dan program vaksinasi yang diselenggarakan pemerintan. Tujuan: Untuk mengetahui
pengaruh peningkatan pengetahuan dan sikap kader kesehatan sebelum dan sesudah dilakukan
penyuluhan. Metode: Kegiatan dilakukan dengan metode pendidikan masyarakat langkah yang dilakukan
adalah Pretest, Penyuluhan vaksinasi, Pemberian materi komunikasi antar pribadi, Praktek komunikasi
antar pribadi, Postest dan Penandatangan komitmen serta monitoring. Peserta kegiatan pelatihan adalah
masyarakat Desa Tawangbanteng dengan sampel sebanyak 35 responden, untuk memperoleh hasil
penelitian digunakan analisa uji T pada pretest dan post test dengan P value <0,05. Hasil: Berdasarkan
hasil pelatihan melalui metode pendidikan masyarakat di dapat kesimpulan bahwa setelah dilaksanakan
kegiatan pengabdian masyarakat terdapat perbedaan yang signifikan pengetahuan dan sikap kader
kesehatan di Desa Tawangbanteng Purbaratu Tasikmalaya sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan.
Ini artinya penyuluan efektif untuk meningkatkan kemampuan kader.
Kata kunci: vaksinasi, pengetahuan kader, sikap kader
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I. PENDAHULUAN
. Indeks Pemabangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang dapat menentukan tolak ukur
keberhasilan pembangunan pemerintah (Hanum et al., 2020; Novitasari & Hapitri, 2019). Salah satu
indikator IPM adalah bidang kesehatan. Kesehatan menjadi bagian terpenting dalam menyiapkan
Sumber Daya Manusia yang handal dan mampu bersaing dengan bangsa lain (Novitasari & Hapitri,
2019). Di sisi lain Akhir tahun 2019 virus Corona Virus Disease 2019 atau yang lebih di kenal dengan
(COVID-19) ditemukan di Wuhan China (Ciotti et al., 2020; Hornuss et al., 2020; Lowe & Bopp, 2020;
Velavan & Meyer, 2020; Yang et al., 2020). Seketika virus itu menyebar hampir ke seluruh dunia tidak
terkecuali Indonesia.
Pemerintah telah menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana
non alam. Kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia menurut data Kementerian Kesehatan, terjadi
peningkatan yang sangat drastis pada pertengahan tahun 2021, khususnya di beberapa provinsi tertinggi
seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur walaupun saat ini terjadi
penurunan kasus tetapi masih belum mengalami penurunan yang signifikan. Jumlah kasus yang
terkonfirmasi Covid-19 sampai akhir Oktober 2021 sebesar 4,24 juta dengan kematian 143 ribu. Di
Jawa Barat sebagai salah satu barometer nasional juga tercatat dengan jumlah kasus konfirmasi
yang tinggi di angka 705 ribu lebih dengan jumlah kematian 14,7 ribu atau menyumbang 10 %
kematian nasional. (Pikobar, 2021) Sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya menurut data dari website
resmi sigesit Dinas Kesehatan, kasus terkonfirmasi Covid-19 mencapai 7 ribu lebih kasus dengan
jumlah kematian 347 orang. (Sigesit, 2021)
Pandemi COVID-19 memberi tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan
masyarakat Indonesia dan berdampak terhadap sistem kesehatan Indonesia yang terlihat dari
penurunan kinerja pada beberapa program kesehatan (Syakurah & Moudy, 2020; Telaumbanua, 2020).
Hal ini disebabkan prioritasi pada penanggulangan pandemi COVID-19 serta adanya kekhawatiran
masyarakat dan petugas terhadap penularan COVID-19. Di beberapa wilayah, situasi pandemi
COVID19 bahkan berdampak pada penutupan sementara dan/atau penundaan layanan kesehatan
khususnya di posyandu dan puskesmas.
Oleh karena itu, perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol
kesehatan namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif untuk memutuskan mata rantai
penularan penyakit, yaitu melalui upaya vaksinasi (Astuti et al., 2021; Dewi, 2021). Upaya telah
dilakukan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan vaksin yang ideal
untuk pencegahan infeksi SARS-CoV-2 .
Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19,
menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di
masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara
sosial dan ekonomi . Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi
dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai
dari sisi ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan dengan upaya
pengobatan.(Kemenkes RI, 2020)
Dalam upaya peningkatan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata melalui peningkatan akses
terhadap layanan vaksinasi yang berkualitas dan sesuai standar, termasuk dalam rangka pelaksanaan
pelayanan vaksinasi COVID-19 dibutuhkan proses perencanaan yang komprehensif. Namun upaya

tersebut tidak akan memberikan hasil optimal jika tidak didukung oleh tingginya partisipasi
masyarakat.
Cakupan vaksinasi covid-19 di kabupaten Tasikmalaya dengan sasaran 1.481.602 sampai
akhir bulan Oktober 2021 baru mencapai 686.898 sasaran atau baru mencapai 43,36 %. Cakupan
tertinggi di kecamatan Bojongasih yang telah mencapai 72,70% serta salah satu cakupan terendah di
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kecamatan Sukaratu masih dibawah 50%, dimana kecamatan Sukaratu terdapat 7 desa dengan
cakupan terendah di desa Tawangbanteng dan Gunungsari.(Dinas Kesehatan, 2021)
Rendahnya cakupan vaksinasi dapat terjadi karena berbagai faktor, sebagaimana hasil
wawancara dengan kader diantaranya pengetahuan kader kesehatan yang tidak merata,
mendapatkan informasi yang keliru karena simpang siurnya berita / informasi yang beredar di media
sosial seperti banyaknya berita yang beredar mengenai efek vaksin yang belum dapat dibuktikan

kebenarannya, serta kurangnya dukungan dari keluarga.
Masyarakat saat ini menghadapi situasi yang disebut sebagai pandemic fatigue dan
infodemic. Pandemic fatigue mengacu pada pengertian bahwa masyarakat mengalami kelelahan dan
secara perlahan mengalami kemunduran motivasi untuk melaksanakan tiga perilaku kunci
pencegahan COVID-19. Infodemik atau banjir informasi mengacu pada banyaknya informasi yang
disebarkan – baik yang akurat maupun tidak – melalui berbagai media daring dan luring di
masyarakat. Situasi ini menyebabkan masyarakat menjadi sulit untuk memilah info yang benar dan
mana yang salah atau tidak akurat; dan sulit dalam memilah sumber informasi yang bisa dipercaya atau
tidak
Peranan kader kesehatan sangat vital dalam menyukseskan program vaksinasi ini. Peranan kader
kesehatan menjadi optimal jika dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang vaksinasi covid-19.
Sehingga perlu peningkatan pengetahuan kader yang dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti
FGD, edukasi dan simulasi edukasi kelompok.
Melalui kegiatan ini, para kader dibekali pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi
sehingga diharapkan kader dapat berperan aktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, baik
kepada sasaran maupun kepada keluarga sasaran sehingga mereka dapat mendukung di keluarganya
untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Selain itu, diharapkan para kader mampu memobilisasi sasaran
untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 sehingga cakupan vaksinasi akan semakin meningkat

II. METODE
Metode pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui metode pendidikan masyarakat dengan cara
memberikan penyuluhan kepada kader kesehatan di Desa Tawangbanteng Kecamatan Sukaratu
Kabupaten Tasikmalaya. Populasi dan sampel penelitian yaitu semua kader di Desa Tawangbanteng
Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya yang berjumlah 35 orang. Untuk mengukur pengetahuan
dan sikap diberikan kuesioner kepada seluruh kader kesehatan sebelum dan sesudah melaksanakan
program pelatihan yang dilakukan.
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:
1. Pretest
Pretest digunakan untuk mengukur pengetahuan dan sikap sebelum dan sesudah diberikan
penyuluhan mengenai vaksinasi.
2. Penyuluhan vaksinasi
Penyuluhan vaksinasi kepada kader digunakan agar memahami dengan baik apa itu vaksin dan
bagaimana manfaat vaksin untuk masyarakat luas.
3. Pemberian materi komunikasi antar pribadi
Pelatihan IPC (Interpersonal Communication) Komunikasi Antar Pribadi Vaksinasi COVID-19
Bagi Kader Kesehatan bertujuan agar kader memiliki komunikasi yang baik dan bisa mempengaruhi
masyarakat dalam menggalakkan program vaksinasi masal.
4. Praktek komunikasi antar pribadi
Praktek komunikasi antar pribadi merupakan implikasi dari materi yang sudah didapat dalam
pemberian materi komunikasi antar pribadi.
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5. Postest
Setelah dilakukan pelatihan dan penyuluhan kemudian diberikan postest untuk mengetahuan
pengetahuan dan sikap mengenai pentingnya vaksinasi. Kegiatan Post-test, bertujuan untuk menilai
seberapa besar peningkatan pengetahuan responden terhadap materi yang telah disampaikan. Kegiatan
ini dilakukan setelah tim pengabdi masyarakat melaksanakan pelatihan. Post test dilaksanakan dengan
membagikan pertanyaan yang sama seperti pre test.
6. Penandatangan komitmen serta monitoring
Penandatanganan komitmen bertujuan agar kader di kesehatan di daerah bekerjasama dengan
dinas kesehatan untuk percepatan program vaksinasi. Kemudian dilakukan program monitoring agar
kader kesehatan dapat ikut memberikan kontribusi yang baik terhadap program percepatan vaksinasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pelaksanaan pengabdian dilaksanakan secara luring dengan menerapkan protokol
kesehatan yang ketat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2021. Pembukaan dihadiri
langsung oleh kepala dinas kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dan Kepala Puskesmas setempat.
Tampak di foto sebagai berikut:

Gambar 1. Pembukaan Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebelum kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu di ukur pengetahuan dan sikap yang terdiri dari
13 pernyataan pengetahuan dan 10 pernyataan mengenai sikap. Pengukur pengetahuan dan sikap kader
kesehatan dilakukan dengan memberikan kusioner yang dibagikan hasilnya adalah sebagai berikut:
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Tabel 1 Statistika Deskriptif Pretest
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Pretest_Pengetahuan

35

.00

11.00

6.14

2.70232

Pretest_Sikap

35

.00

6.00

2.54

1.19663

Valid N (listwise)

35

Berdasarkan data tersebut bahwa skor rata-rata pretest pengetahuan adalah 6,14 dan skor rata-rata
pretest sikap adalah 2,54. Berdasarkan skor rata-rata tersebut perlu dilakukan penyuluhan agar
pengetahuan dan sikapnya dapat ditingkatkan. Kegiatan penyuluhan dimulai dengan pemberian materi
mengenai vaksinasi dan dilanjutkan dengan komunikasi antar pribadi. Pemateri silih berganti
menyajikan materinya kepada seluruh peserta kader. Tampak tampilan materi yang diberikan oleh tim
sebagai berikut:

Gambar 2 Materi yang disajikan
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Peserta antusias dengan kegiatan yang dilakukan dengan harapan mendapatkan pemahaman yang
baik mengenai vaksinasi dan program vaksinasi yang digalakkan oleh pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya sebagai program vaksinasi Nasional. Foto kegiatan pelaksanaan penyuluhan dapat terlihat
sebagai berikut:

Gambar 3 Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan secara langsung dan praktik untuk meningkatkan pemahaman
kader yang ada di Desa Tawangbanteng Sukaratu Tasikmalaya. Kemudian setelah dilaksanakan dua
materi oleh tim kemudian diukur postesnya hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2 Statistika Deskriptif Postest
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Postest_Pengetahuan

35

6.00

13.00

11.2571

2.00504

Postest_Sikap

35

3.00

10.00

6.7714

1.57341

Valid N (listwise)

35

Berdasarkan data tersebut baik pengetahuan maupun sikap mengalami peningkatan sebelum dan
ssesudah dilakukan penyuluhan. Skor rata-rata pengetahuan adalah 11,25 sedangkan untuk sikap adalah
6,77. Hasil ini menunjukan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh tim berdampak kepada peningkatan
pemahaman kader. Perbandingan pretes dan postes pengetahuan dan sikap dapat digambarkan sebagai
berikut:
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Gambar 4 Rata-rata Pretest dan Postest Pengetahuan
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Gambar 5 Rata-rata Pretest dan Postest Sikap

Berdasarkan diagram batang gambar 4 dan 5 terlihat perbedaan yang signifikan antara pretest dan
postest baik pengetahuan maupun sikap. Kemudian dilanjutkan analisis statistik dengan hasil sebagai
berikut:
Tabel 3 Uji Statistik
Test Statistics
Nilai SIgnifikansi
Pengetahuan (pre and post)

0,000

Sikap (pre and post)

0,000

Berdasarkan hasil perhitungan statistik menggunakan uji Wilcoxon maka didapat nilai
signifikansi untuk keduanya adalah 0,000 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan pengetahuan dan sikap kader kesehatan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan.
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Penyuluhan merupakan sarana yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk dapat memberikan
informasi kepada kader untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai pengetahuan dan sikap.
Vaksinasi pada dasarnya adalah bertujuan agar imun tubuh seseorang, mengurangi resiko penularan
virus, sampai dengan menurunkan angkat resiko kematian seseorang (Ciotti et al., 2020; Lowe & Bopp,
2020; Yang et al., 2020). Sedangkan vaksinasi masal yang diselenggarakan oleh pemerintah bertujuan
untuk menciptakan kekebalan komunitas tetapi perlu diingat bahwa orang yang sudah di vaksin masih
harus tetap menerapkan protokol kesehatan (Dewi, 2021).
Kegiatan diakhiri dengan foto bersama seluruh kader kesehatan dan penandatanganan komitmen
bersama sebagaimana berikut:

Gambar 4 Penandatanganan Komitmen Bersama Setelah Kegiatan Dilaksanakan
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Semua kegiatan dilaksanakan dengan baik dan semua peserta antusias dalam menerapkan ilmu
yang sudah didapat setelah pelaksanaan kegiatan ini.

IV. SIMPULAN
Berdasarkan hasil pelatihan melalui metode pendidikan masyarakat di dapat kesimpulan bahwa
setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat terdapat perbedaan yang signifikan pengetahuan
dan sikap kader kesehatan di Desa Tawangbanteng Purbaratu Tasikmalaya sebelum dan sesudah
diberikan penyuluhan. Ini artinya penyuluan efektif untuk meningkatkan kemampuan kader. Melalui
kegiatan ini disarankan bahwa perlu adanya kegiatan pelatihan lanjutan yang dapat memberikan
pemahaman lebih serta pendampingan yang terus harus dilaksanakan kepada kader
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