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Azizah Noormala Dewi. R0106019. 2010. Hubungan Pengetahuan Tentang Kanker 
Serviks Dengan Partisipasi Wanita Dalam Program Deteksi Dini Kanker Serviks di 
Kelurahan Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Program Studi           
D IV Kebidanan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Kanker serviks merupakan penyakit keganasan wanita yang menduduki tempat 
kedua dalam urutan keganasan wanita yaitu 16 orang per 100.000 wanita di 
Indonesia. Kanker ini dapat dideteksi secara dini melalui pemeriksaan skrining 
secara berkala minimal satu tahun sekali sejak wanita berhubungan seksual. Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang kanker serviks 
dengan partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker serviks di Kelurahan 
Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 
 
Metode yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Penelitian dilakukan pada 155 sampel wanita usia subur. Teknik 
pengambilan sampel adalah probability sampling dengan teknik cluster random 
sampling. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang kanker serviks dengan 
partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker serviks, teknik analisis yang 
digunakan adalah chi square test pada tingkat kepercayaan 95% dan diolah dengan 
program SPSS versi 16. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 155 sampel, didapatkan pengetahuan 
tentang kanker serviks baik (23,9%), cukup (50,3%), kurang (25,8%). Sedangkan 
partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker serviks tergolong tinggi (9%) 
dan rendah (91,9%). Hasil analisis hubungan pengetahuan tentang kanker serviks 
dengan partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker serviks diperoleh nilai 
r=20.219> r.tabel=5.99 dan nilai signifikansi p=0,000 < p=0,05 
 
Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan tentang kanker serviks dengan partisipasi wanita dalam program deteksi 
dini kanker serviks di Kelurahan Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. 
Semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang kanker serviks, semakin baik pula 
partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker serviks. 
 
Kata kunci: Pengetahuan Kanker Serviks, Partisipasi, Deteksi Dini Kanker 

Serviks 
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Azizah Noormala Dewi. R0106019. 2010. Relationship of Knowledge about 
Cervical Cancer with Woman Participation in Cervical Cancer Early Detection 
Programs at Joho's Sub-districts, Mojolaban's District, Sukoharjo's Regency. 
Diploma IV Kebidanan’s Study Program. Sebelas Maret University. 
 
Cervical cancer is a woman chronic disease that becoming the second position of 
woman cancers which is 16 people per 100.000 women at Indonesian. This cancer 
can be detected early by a screening test periodically minimal once every year for all 
sexually active women. This research was purposed to know relationship of 
knowledge about cervical cancer with woman participation in cervical cancer early 
detection programs at Joho's Sub-district Mojolaban's District Sukoharjo's Regency. 
 
Research method is analytic observational with cross sectional approaching. 
Research is done on 155 lush age woman samples. Samples taking technique is 
probability sampling with cluster random sampling technique. To know relationship 
of knowledge about cervical cancer with woman participation in cervical cancer 
early detection programs, analysis’s technique that used is chi square test on 95% 
trusty zoom and be processed with 16th version SPSS'S program. 
 
This observational result points out that of 155 samples, gotten by knowledge about 
cervical cancer about good science (23,9%), adequately science (50,3%), 
insufficiently science(25,8%). Meanwhile woman participation in cervical cancer 
early detection programs comes under tall (9%) and low (91, 9%). Analysis’s result 
from relationship of knowledge about cervical cancer with woman participation in 
cervical cancer early detection programs was gotten the value r = 20.219 >                 
r. table=5.99 and significance value p=0,000 < p=0.05. 
 
Conclusion of this research was got significant relationship that among knowledge 
about cervical cancer with woman participation in cervical cancer early detection 
programs at Joho's sub-district, Mojolaban's district, Sukoharjo's regency. Excelsior 
of knowledge level about cervical cancer, woman participation in cervical cancer 
early detection programs getting better too. 
 
Keyword: Cervical Cancer Knowledge, Participation, Cervical Cancer Early 
Detection 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Riset Kesehatan Dasar 2008, tumor atau kanker merupakan 

penyebab kematian nomor tujuh di Indonesia. Survei Kesehatan Rumah Tangga 

(SKRT) menunjukkan proporsi penyebab kematian akibat kanker semakin 

meningkat, dari 1,3% pada tahun 1976 menjadi 3,4% pada tahun 1980, 4,3% 

pada tahun 1986 dan 4,8% pada tahun 1992, kemudian menjadi 6% pada tahun 

2001 dan 5,7% pada tahun 2008. Prevalensi tumor atau kanker di Indonesia 

adalah 4,3 per 1000 penduduk (Darnindro dkk, 2007;Gustia, 2010). 

Penyebab utama tingginya angka kejadian kanker serviks di negara 

berkembang adalah tidak adanya program skrining yang efektif untuk deteksi 

dini dan penatalaksanaan lesi pra kanker. Hanya 5 % wanita di negara 

berkembang yang menjalani deteksi dini selama 5 tahun terakhir (Ocvyanti, 

2009). 

Di Indonesia, kanker serviks menduduki tempat kedua dalam urutan 

keganasan pada wanita yaitu 16 orang per 100.000 penduduk wanita. Berdasar 

data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 2007, kejadian kanker serviks 
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sebanyak 5.786 kasus atau 11,78% dari keganasan lainnya. Angka kejadian 

kanker serviks meningkat dari jumlah kasus pada 2006 sebanyak 4.696 kasus 

atau 11,07% dan sekitar 70% penderita berada dalam stadium lanjut (Aditama, 

2010). Kanker ini terbanyak berkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sekitar 89,48% 

(Tresna, 2009). Di Jawa Tengah pada tahun 2005 sebanyak 2076 kasus atau 

sekitar 19,70 % (Budiharjo, 2009). Pada tahun 2008, angka kejadian kanker 

serviks di Kabupaten Sukoharjo menempati angka tertinggi dalam kurun waktu 

5 tahun terakhir yaitu terdapat 173 kasus atau sekitar 8,3% dari seluruh kejadian 

penyakit tidak menular dan 9 kasus diantaranya atau sebesar 5,2% terdapat di 

Kecamatan Mojolaban. (Dinkes, 2008) 

Pencegahan dan pengobatan prakanker serviks masih merupakan masalah 

kesehatan masyarakat di antara wanita dewasa di Indonesia. Menurut ketua 

umum YKI (Yayasan Kanker Indonesia), diperkirakan 15.000 penderita baru per 

tahun,     dan 8.000 penderita meninggal tiap tahun. Karena itu, deteksi dini dan 

pengobatan prakanker serviks perlu menjadi prioritas (Moerdijat dkk, 2008) 

Setiap wanita yang telah melakukan hubungan seksual mempunyai risiko 

menderita kanker serviks. Oleh karena itu, deteksi dini perlu dilakukan segera 

setelah ada aktivitas seksual. Pemeriksaan ini bukan sekali seumur hidup, 

melainkan dilakukan rutin tiap tahun sampai usia 70 tahun. (Ocvyanti, 2009) 

Upaya penanggulangan penyakit kanker serviks telah dilakukan yaitu 

dengan melakukan program skrining kanker serviks, namun hasil-hasil 

penelitian di beberapa negara masih menunjukkan kurangnya partisipasi wanita 

untuk mengikuti program skrining (Rachmadahniar, 2005). Sebagian besar 
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penderita kanker datang sudah dalam stadium lanjut sehingga prosesnya sulit 

atau tak mungkin lagi disembuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan 

masyarakat tentang kanker serviks masih tergolong rendah, sehingga kesadaran 

masyarakat untuk skrining kanker serviks juga rendah (Tyastuti, 2001). 

Oleh karena itu, perlu adanya suatu usaha untuk meningkatkan motivasi 

wanita agar lebih berperan aktif mengikuti program skrining kanker serviks. 

Salah satunya adalah dengan pemberian informasi tentang bahaya kanker serviks 

dan pentingnya skrining bagi wanita dalam upaya deteksi dini kanker serviks. 

Dengan adanya pengetahuan yang baik tentang kanker serviks dan 

permasalahannya, diharapkan wanita dapat berpartisipasi aktif dalam program 

skrining kanker serviks. 

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang permasalahan di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan pengetahuan 

tentang kanker serviks dengan partisipasi wanita dalam program deteksi dini 

kanker serviks di Kelurahan Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 

 

B. Perumusan Masalah 

Adakah hubungan pengetahuan tentang kanker serviks dengan partisipasi 

wanita dalam program deteksi dini kanker serviks di Kelurahan Joho Kecamatan 

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 
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Untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang kanker serviks 

dengan partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker serviks. 

2.  Tujuan khusus: 

a. Mengetahui pengetahuan wanita tentang kanker serviks 

b. Mengetahui partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker serviks 

c. Menganalisis hubungan pengetahuan tentang kanker serviks dengan 

partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker serviks. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai pertimbangan masukan, 

menambah wawasan dan pengalaman penelitian terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan mengenai hubungan pengetahuan tentang kanker serviks dengan 

partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker serviks. 

2. Manfaat Aplikatif  

a. Profesi: menambah wawasan tenaga kesehatan untuk meningkatkan 

program deteksi dini kanker serviks. 

b. Masyarakat: meningkatkan pengetahuan wanita tentang kanker serviks 

dan partisipasi wanita dalam melakukan deteksi dini secara rutin. 

c. Institusi: menjadi acuan bagi institusi terkait dalam mengembangkan 

penelitian sejenis dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

penelitian lebih lanjut sehingga bermanfaat bagi kita semua. 
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E. Keaslian Penelitian 

Karya Tulis Ilmiah mengenai kanker serviks pernah dilakukan oleh Siti 

Tyastuti dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran UGM 

dengan judul “Hubungan Pengetahuan Tentang Kanker Serviks Uteri dengan 

Perilaku Upaya Pap Smear di Kelurahan Brontokusuman Yogyakarta” pada 

tahun 2001. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

pengetahuan tentang kanker serviks uteri dengan perilaku upaya pap smear. 

Sedangkan penelitian ini memuat tentang hubungan pengetahuan tentang kanker 

serviks dengan partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker serviks di 

Kelurahan Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu, 

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh 

Siti Tyastuti. Perbedaannya yaitu mengenai tempat, waktu, subjek, metode, dan 

variabel yang diteliti sehingga diharapkan penelitian ini mendapat hasil yang 

berbeda pula. 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

A. Tinjauan Teori 

1. Pengetahuan 
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Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh 

manusia melalui pengamatan inderawi. Pengetahuan muncul ketika seseorang 

menggunakan indera atau akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian 

tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya (Meliono, 

2007) 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

angket  yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek 

penelitian atau responden (Notoatmodjo, 2003) 

Menurut Meliono (2007), pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya: 

a. Pendidikan  

Pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang, maka ia akan mudah menerima hal-hal baru dan mudah 

menyesuaikan dengan hal baru tersebut. 

 

 

b. Media 

Menurut Machfoedz dkk (2005), media yang dimaksud pada 

hakikatnya adalah alat bantu pendidikan/AVA (Audio Visual Aids). Alat-

alat pendidikan dalam bidang kesehatan merupakan alat saluran (channel) 

untuk menyampaikan kesehatan karena alat-alat tersebut digunakan untuk 
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mempermudah penerimaan pesan-pesan kesehatan bagi masyarakat atau 

klien. Media dibagi menjadi tiga berdasarkan fungsinya sebagai 

penyaluran pesan-pesan kesehatan yaitu media cetak (booklet, leaflet, 

flyer), media elektronik (televisi, radio, video), dan media papan 

(billboard). 

c. Keterpaparan informasi 

Dalam RUU Teknologi Informasi, informasi diartikan sebagai suatu 

teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, 

mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan tujuan 

tertentu. Sedangkan informasi sendiri mencakup data, teks, image, suara, 

kode, program komputer, database yang diteruskan melalui komunikasi. 

Seseorang dengan sumber informasi yang lebih banyak akan mempunyai 

pengetahuan yang lebih luas. 

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan yang tercakup dalam 

domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu: 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik 

dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. 

Oleh sebab itu, tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. 

b. Memahami (comprehension) 
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Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan 

materi tersebut secara benar. 

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. 

d. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam suatu 

struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis merupakan suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang 

baru. Dengan kata lain, sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun 

formulasi baru dari formulasi yang ada. 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian itu didasarkan pada 

suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang 

telah ada. 

2. Kanker Serviks 

Kanker serviks adalah pertumbuhan sel-sel yang tidak normal pada 

jaringan leher rahim (serviks), suatu daerah pada organ reproduksi wanita 
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yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara uterus dan 

vagina (Diananda, 2009). 

Menurut data Departemen Kesehatan RI, penyakit kanker serviks saat 

ini menempati urutan kedua daftar kanker yang diderita kaum wanita, yang 

disebabkan oleh infeksi virus HPV (Human Papilloma Virus) pada saluran 

reproduksi wanita. (Diananda, 2009).  

Faktor-faktor risiko kanker serviks diantaranya setiap wanita yang telah 

melakukan aktivitas seksual, hubungan seks pertama kurang dari 20 tahun, 

pasangan seksual lebih dari satu, merokok, kurang menjaga kebersihan alat 

kelamin, penurunan kekebalan tubuh, kurang mengkonsumsi sayur-sayuran 

dan buah-buahan (Ocvyanti, 2009). 

Lesi pra-kanker dan kanker stadium dini biasanya asimtomatik dan 

hanya dapat terdeteksi dengan pemeriksaan sitologi (Diananda, 2009). Boon 

dan Suurmeijer melaporkan bahwa sebanyak 76% kasus tidak menunjukkan 

gejala sama sekali. Jika sudah terjadi kanker akan timbul gejala yang sesuai 

dengan penyakitnya, yaitu dapat lokal atau tersebar. Gejala yang timbul dapat 

berupa perdarahan pasca-sanggama atau dapat juga terjadi perdarahan di luar 

masa haid dan pasca menopause. Jika tumornya besar, dapat terjadi infeksi 

dan menimbulkan cairan (duh) berbau yang mengalir keluar dari vagina. Bila 

penyakitnya sudah lanjut, akan timbul nyeri panggul, gejala yang berkaitan 

dengan kandung kemih dan usus besar (Laras, 2009). 

Karsinoma serviks biasa timbul di daerah yang disebut squamo-

columnar junction (SCJ) atau sambungan skuamo-kolumnar (SSK), yaitu 
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batas antara epitel yang melapisi ektoserviks (porsio) dan endoserviks kanalis 

serviks, dimana secara histologik terjadi perubahan dari epitel ektoserviks 

yaitu epitel skuamosa berlapis dengan epitel endoserviks yaitu epitel 

kuboid/kolumnar pendek selapis bersilia. Letak SSK dipengaruhi oleh faktor 

usia, aktivitas seksual, dan paritas. Pada wanita muda SSK berada di luar 

ostium uteri externum, sedangkan pada wanita berusia di atas 35 tahun SSK 

berada di dalam karnalis serviks. Oleh karena itu pada wanita muda, SSK 

yang berada di luar ostium uteri externum ini rentan terhadap faktor luar 

berupa mutagen yang akan memicu displasia dari SSK tersebut. Pada wanita 

dengan aktivitas seksual tinggi, SSK terletak di ostium uteri eksternum karena 

trauma atau retraksi otot oleh prostaglandin (Laras, 2009). 

Pada masa kehidupan wanita terjadi perubahan fisiologis pada epitel 

serviks. Epitel kolumnar akan digantikan oleh epitel skuamosa yang diduga 

berasal dari cadangan epitel kolumnar. Proses pergantian epitel kolumnar 

menjadi epitel skuamosa disebut proses metaplasia dan terjadi akibat 

pengaruh pH vagina yang rendah. Aktivitas metaplasia yang tinggi sering 

dijumpai pada masa pubertas. Akibat proses metaplasia ini maka secara 

morfogenetik terdapat 2 SSK, yaitu SSK asli dan SSK baru yang menjadi 

tempat pertemuan antara epitel skuamosa baru dengan epitel kolumnar. 

Daerah di antara kedua SSK ini disebut daerah transformasi (Laras, 2009). 

Fase prakanker disebut juga displasia merupakan perubahan 

premalignan (prakeganasan) dari sel-sel serviks. Displasia mencakup 

pengertian berbagai gangguan maturasi epitel skuamosa yang secara sitologik 
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dan histologik berbeda dari epitel normal, tetapi tidak memenuhi persayaratan 

sel karsinoma. Fase prakanker inilah yang diharapkan untuk ditemukan pada 

saat penapisan (Laras, 2009).  

Displasia dibagi menjadi 3 tipe yaitu ringan, sedang dan berat. Sekarang 

ini, tipe displasia dibagi 2 yaitu Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion 

(displasia ringan) dan High Grade Squamous Intraepithelial Lesion (displasia 

sedang dan berat). Displasia ringan dapat kembali ke sel normal tanpa 

pengobatan dengan persentase lebih dari 70%, meskipun demikian displasia 

ringan juga dapat berkembang menjadi kanker. Displasia sedang dan berat 

harus segera diobati bila ditemukan karena peluang untuk menjadi kanker 

jauh lebih besar dibanding displasia ringan. Beberapa penelitian menunjukkan 

persentase kejadian kanker serviks pasca displasia adalah 12 % setelah 5 

tahun, 18 % setelah 10 tahun dan     30 % setelah 20 tahun (Sanif, 2002) 

 

 

International Federation of Gynecologists and Obstetricians Staging 

System for Cervical Cancer (FIGO) pada tahun 2000 menetapkan suatu 

sistem stadium kanker sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Stadium Kanker Serviks menurut Laras (2009) 

Stadium Karakteristik Kanker Serviks 

0 Lesi belum menembus membran basalis 

I Lesi tumor masih terbatas di serviks 

IA1 Lesi telah menembus membrana basalis <3 mm dengan diameter 
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permukaan tumor <7 mm 

IA2 Lesi telah menembus membrana basalis >3 mm tetapi <5mm dengan 

diameter permukaan tumor <7 mm 

IB1 Lesi terbatas di serviks dengan ukuran lesi primer <4 cm 

IB2 Lesi terbatas di serviks dengan ukuran lesi primer >4 cm 

II Lesi telah keluar dari serviks (meluas ke parametrium dan sepertiga 

proksimal vagina) 

IIA Lesi telah meluas ke sepertiga proksimal vagina 

IIB Lesi telah meluas ke parametrium tetapi tidak mencapai dinding 

panggul 

III Lesi telah keluar dari serviks (menyebar ke parametrium dan atau 

sepertiga vagina distal) 

IIIA Lesi menyebar ke sepertiga vagina distal 

IIIB Lesi menyebar ke parametrium sampai dinding panggul 

IV Lesi menyebar keluar organ genetalia 

IVA Lesi meluas ke rongga panggul dan atau menyebar ke mukosa vesika 

urinaria 

IVB Lesi meluas ke mukosa rektum dan atau meluas ke organ jauh 

 

Kanker serviks bukan penyakit keturunan sehingga sebagian besar 

kanker dapat dicegah dengan menghindari faktor-faktor risiko dan melakukan 

kebiasaan hidup sehat diantaranya tidak merokok, suami dikhitan, makan 

makanan berwarna hijau, menjaga kebersihan kelamin, menghindari 

kebiasaan pencucian vagina dengan antiseptik (Ocvyanti, 2009) 

Prognosis kanker serviks tergantung dari stadium penyakit. Umumnya,         

5-years survival rate untuk stadium I lebih dari 90%, untuk stadium II 60-

80%, stadium III kira - kira 50%, dan untuk stadium IV kurang dari 30% 

(Laras, 2009). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

xxv 
 

WHO menyatakan bahwa sepertiga sampai setengah dari semua jenis 

kanker dapat dicegah. Sepertiga lagi dapat disembuhkan bila ditemukan pada 

tahap awal atau stadium dini. Sisanya dapat diringankan penderitaannya. Oleh 

karena itu, upaya mencegah kanker dan menemukan kanker pada stadium dini 

merupakan upaya penting. Kanker ditemukan lebih dini dan diobati dengan 

cepat dan tepat, maka lebih besar kemungkinannya untuk sembuh (Diananda, 

2009) 

3. Deteksi Dini Kanker Serviks 

 Dalam penanggulangan kanker serviks, deteksi dini adalah cara 

pencegahan yang paling efektif. Ada beberapa macam pemeriksaan seperti tes 

Pap (Pap Smear), Pap net, servikografi, Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), 

tes HPV, kolposkopi dan sitologi berbasis cairan (Thin-Layer Pap Smear 

Preparation) (Laras, 2009). 

 Namun metode yang sekarang ini sering digunakan adalah Tes Pap 

(Pap Smear) dan Inspeksi Visual Asetat (IVA). Tes Pap memiliki sensitivitas 

51% dan spesifisitas 98% (Laras, 2009). Sensitifitas adalah probabilitas 

bahwa seseorang menderita penyakit dapat diidentifikasi dengan benar 

melalui uji klinis. Spesifisitas adalah probabilitas bahwa seseorang tidak 

berpenyakit akan secara tepat teridentifikasi melalui uji klinis (Kumala dkk, 

1998). Selain itu pemeriksaan Pap Smear masih memerlukan penunjang 

laboratorium sitologi dan dokter ahli patologi yang relatif memerlukan waktu 

dan biaya besar. Sedangkan IVA memiliki sensitivitas sampai 96% dan 

spesifisitas 97% untuk program yang dilaksanakan oleh tenaga medis yang 
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terlatih. Hal ini menunjukkan bahwa IVA memiliki spesifisitas yang hampir 

sama dengan sitologi serviks (Pap smear) sehingga dapat menjadi metode 

skrining yang efektif pada negara berkembang seperti di Indonesia (Laras, 

2009) 

Deteksi dini kanker serviks yang sering digunakan di Indonesia yaitu: 

a. Pap Smear 

Pap Smear adalah suatu metode pemeriksaan sel-sel yang diambil 

dari serviks dan kemudian diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat 

perubahan-perubahan yang terjadi dari sel tersebut. Tujuannya untuk 

melihat adanya sel yang mengalami displasia. Metode ini digunakan 

sebagai salah satu metode skrining kanker serviks. Tes ini ditemukan 

pertama kali oleh Dr. George Papanicolau. Perubahan sel-sel serviks yang 

terdeteksi secara dini akan memungkinkan beberapa tindakan pengobatan 

diambil sebelum sel-sel tersebut dapat berkembang menjadi sel kanker. 

Pap Smear dapat dilakukan oleh Bidan atau Dokter Ahli Kandungan 

dengan menggunakan alat yang dinamakan spekulum (Diananda, 2009). 

Menurut Anna (2008), indikasi Pap Smear adalah: 

1) Wanita yang berusia antara 18-70 tahun dan sudah menikah 

2) Wanita yang menikah di usia dini dan melakukan senggama di bawah        

20 tahun 

3) Wanita yang melahirkan lebih dari 3 kali 

4) Wanita yang memakai alat kontrasepsi lebih dari 5 tahun terutama 

IUD dan kontrasepsi hormonal 
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5) Wanita yang mengalami perdarahan setiap hubungan seksual dan 

mengalami keputihan atau gatal pada vagina 

6) Wanita multipartner seks 

b. IVA Tes 

IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) tes adalah tes visual dengan 

menggunakan larutan asam cuka (asam asetat 3-5%) dan larutan iodium 

lugol pada serviks dan melihat perubahan warna yang terjadi setelah 

dilakukan olesan. Tujuannya untuk melihat adanya sel yang mengalami 

displasia sebagai salah satu metode skrining kanker serviks. Pemeriksaan 

ini tidak direkomendasikan pada wanita pasca menopause, karena daerah 

zona transisional seringkali terletak di kanalis servikalis dan tidak tampak 

dengan pemeriksaan inspekulo (Laras, 2009) 

Tes kanker atau prakanker dianjurkan bagi semua wanita berusia             

30 sampai 45 tahun. Kanker serviks menempati angka tertinggi di antara 

wanita berusia 40 hingga 50 tahun, sehingga tes harus dilakukan pada usia 

dimana lesi prakanker lebih mungkin terdeteksi, biasanya 10 sampai 20 

tahun lebih awal. Wanita yang memiliki faktor risiko juga merupakan 

kelompok yang paling penting untuk mendapat pelayanan tes (Laras, 

2009). Tes IVA dapat dilakukan kapan saja dalam siklus menstruasi, 

termasuk saat menstruasi, pada masa kehamilan dan saat asuhan nifas atau 

pasca keguguran (Laras, 2009). 

4. Partisipasi Wanita  
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Partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau 

alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan 

sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil (Mardikanto, 2009).  

Partisipasi wanita adalah proses ketika wanita sebagai individu 

maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta untuk ikut 

mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-

kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Soemarto, 2003). 

Partisipasi wanita dalam kesehatan yaitu keikutsertaan wanita sebagai 

anggota masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatannya sendiri. 

Institusi kesehatan hanya sekedar memotivasi dan membimbingnya 

(Notoatmodjo, 2007) 

Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi di dalam mengatasi 

masalah-masalah kesehatan. Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan 

menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sebagai sarana dimana individu, 

keluarga, maupun masyarakat umum ikut bertanggung jawab terhadap 

kesehatan diri, keluarga, ataupun kelompok masyarakat di lingkungannya. 

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan bukan semata-

mata karena ketidakmampuan pemerintah dalam upaya pembangunan 

kesehatan, melainkan memang disadari bahwa masyarakat mempunyai hak 

untuk mengenal dan memecahkan masalah kesehatan yang dihadapinya, 

mengingat sebagian besar masalah kesehatan disebabkan oleh perilaku 

masyarakat itu sendiri (Depkes, 2001) 
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5. Partisipasi Wanita dalam Program Deteksi Dini Kanker Serviks 

Partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker serviks adalah 

keikutsertaan wanita secara aktif melakukan deteksi dini kanker serviks 

(Rachmadahniar, 2005). 

Menurut Ahdani, dkk (2004), faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi wanita dalam program skrining kanker serviks yaitu: 

a. Pengetahuan 

Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang mengenai 

kesehatan, semakin menyadarkan seseorang untuk berperilaku hidup 

sehat termasuk partisipasi wanita dalam kesehatan (Meliono, 2007). 

b. Sosial ekonomi 

Sosial ekonomi yaitu jumlah penghasilan (income) tiap bulan untuk 

menunjang kehidupan seseorang dalam rangka mencari nafkah. Sosial 

ekonomi dapat mempengaruhi partisipasi wanita dalam program skrining 

kanker serviks. Wanita yang mempunyai sosial ekonomi tinggi 

mempunyai kecenderungan berpartisipasi lebih besar dalam program 

skrining kanker serviks dibanding wanita yang mempunyai sosial 

ekonomi kurang (Ahdani dkk, 2004). 

c. Minat dan dukungan 

Minat dan dukungan adalah pertukaran sumber daya diantara 

sekurang-kurangnya dua individu dengan maksud untuk meningkatkan 

kesejahteraan      si penerima (Rachmadahniar, 2005).  
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Menurut Ahdani dkk (2004), minat dari diri sendiri dan dukungan 

sosial dari luar terutama suami secara paralel dapat meningkatkan 

keinginan wanita untuk berpartisipasi dalam program skrining kanker 

serviks. 

d. Pelayanan kesehatan 

Pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan (Notoatmodjo, 2003). Dalam hal ini, 

pelayanan kesehatan yang dimaksud yaitu pelayanan kesehatan yang memiliki 

fasilitas untuk melakukan program deteksi dini kanker serviks. 

Sebagai upaya penanggulangan kanker yang bertujuan untuk 

menurunkan angka kematian karena kanker, diharapkan partisipasi aktif oleh 

wanita sebagai ancaman kanker serviks yang menjadi penyebab kematian 

nomor dua dari jenis kanker yang menyerang wanita. Keberhasilan program 

deteksi dini kanker serviks sangat dipengaruhi oleh partisipasi wanita (Ahdani 

dkk, 2004) 

 

 

 

 

 

B. Kerangka Konsep 

     Variabel bebas         Variabel terikat 

 Pengetahuan tentang 
kanker serviks 

Partisipasi program deteksi 
dini kanker serviks 
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    Variabel luar        Variabel luar 

 

 

 

 

      Variabel yang diteliti 

        Variabel yang tidak diteliti 

 

C. Hipotesis 

“Ada hubungan antara pengetahuan tentang kanker serviks dengan partisipasi 

wanita dalam program deteksi dini kanker serviks” 

BAB III 

METODOLOGI 
 
 
 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional untuk mempelajari hubungan antara paparan pengetahuan 

tentang kanker serviks dengan partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker 

serviks. Peneliti hanya melakukan pengamatan, atau pengukuran terhadap berbagai 

variabel penelitian menurut keadaan apa adanya dan tidak memberikan intervensi atau 

manipulasi pada subjek penelitian. Dalam penelitian ini, variabel bebas (faktor risiko) 

Sosial ekonomi 
Minat 
Dukungan 
Pelayanan kesehatan 

Sosial ekonomi 
Pendidikan 
Informasi 
Media 
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dan variabel tergantung (variabel terikat atau efek) diobservasi hanya sekali pada waktu 

yang sama (Taufiqurrahman, 2008).  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten 

Sukoharjo. Waktu pengumpulan data adalah pada bulan April 2010 – Mei 2010. 

 

C. Populasi 

1. Populasi target 

Populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran aktif yang 

parameternya akan diketahui melalui penelitian, tetapi tidak mungkin semua subjek 

dalam populasi target akan diamati (Taufiqurrahman, 2008). Populasi target pada 

penelitian ini adalah WUS (Wanita Usia Subur) 

2. Populasi aktual 

Populasi aktual yaitu populasi yang lebih kecil sehingga memungkinkan 

diukur untuk mendapatkan informasi tentang populasi sasaran (Taufiqurrahman, 

2008). Populasi aktual pada penelitian ini adalah WUS (Wanita Usia Subur) di 

Kelurahan Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Sampel dan Teknik Sampling 

1. Sampel 

Sampel merupakan hasil pemilihan subjek dari populasi untuk memilih 

karakteristik populasi (Taufiqurrahman, 2008). Sampel dalam penelitian ini adalah 

WUS yang ada di Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo yang 
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memenuhi kriteria inklusi. Berdasarkan Arikunto (2006), apabila subjek lebih dari 

100 orang, maka dapat diambil antara 10%-25% dari jumlah subjek yang akan 

diteliti. Penggunaan sampel sebesar 10%-20% untuk subjek dengan jumlah lebih dari 

1000 dipandang sudah cukup (Nursalam, 2008). 

Dalam memperkirakan jumlah sampel, peneliti mengambil 10% dari jumlah 

subjek sebanyak 1551 wanita usia subur yang berada di Kelurahan Joho, Kecamatan 

Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Jadi estimasi besar sampel adalah 155 wanita.  

 

 

2. Teknik sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling 

dengan teknik cluster random sampling. Teknik ini digunakan jika objek yang diteliti 

atau sumber data sangat luas, yakni populasinya heterogen dan terdiri atas 

kelompok yang masing-masing heterogen (Hidayat, 2007). 

Kelurahan Joho dibagi menjadi 20 dukuh yang terdiri dari 13 RW. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil 3 dukuh sebagai sampel 

secara random dan mengambil keseluruhan sampel di dukuh tersebut sehingga 

terpenuhi sampel sebanyak 155 wanita.  

 

E. Kriteria Restriksi 

1. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2005).  

Wanita yang berada di lokasi pada saat dilakukan penelitian dengan kriteria: 
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a. Wanita yang berumur 23-50 tahun dan sudah menikah 

b. Bersedia menjadi subjek penelitian 

2. Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan /mengeluarkan subjek yang 

memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab (Notoatmodjo, 2005). 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah responden yang tidak bersedia menjadi 

subjek penelitian. 

F. Definisi operasional 

1. Variabel bebas : Pengetahuan tentang kanker serviks 

a. Definisi pengetahuan tentang kanker serviks adalah bagaimana hasil tahu dan 

paham tentang kanker serviks dan permasalahannya dengan batasan 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

1) Pengertian kanker serviks 

2) Gejala kanker serviks 

3) Faktor risiko kanker serviks 

4) Pencegahan kanker serviks 

5) Pengobatan kanker serviks 

6) Deteksi dini kanker serviks 

b. Skala pengukurannya adalah skala ordinal 

c. Alat ukur yang digunakan adalah dengan cara pembuatan kuesioner yang 

dibagikan kepada responden 

Menurut Nursalam (2008), skor yang didapatkan kemudian 

diklasifikasikan menjadi: 

1) Baik : Jika hasil jawaban terhadap kuesioner 76 – 100 % benar 
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2) Cukup : Jika hasil jawaban terhadap kuesioner 56 – 75 % benar 

3) Kurang : Jika hasil jawaban terhadap kuesioner <56 % benar 

Untuk keperluan statistik, maka skor baik diberi nilai 3, skor cukup diberi 

nilai 2, skor kurang diberi nilai 1 

 

2. Variabel terikat : Partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker serviks 

a. Definisi partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker serviks adalah 

partisipasi nyata wanita usia subur (WUS) yang pernah melakukan pemeriksaan 

deteksi dini kanker serviks baik berupa pap smear dan tes IVA minimal 1 kali. 

b. Skala pengukurannya adalah skala nominal 

c. Alat ukur yang digunakan adalah dengan kuesioner yaitu dengan mengingatkan 

kembali tentang tindakan deteksi dini kanker serviks yang dilaksanakan WUS, 

kemudian data dikuantifikasikan dengan nilai 1 untuk WUS yang telah 

melakukan program skrining kanker serviks, sedang nilai 0 untuk WUS yang 

belum pernah melakukan program skrining kanker serviks 

3. Variabel luar 

a. Pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang 

atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan (Meliono, 2007) 

b. Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, 

memanipulasi, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi 

dengan tujuan tertentu (Meliono,2007). 

c. Sosial ekonomi adalah penghasilan (income) responden tiap bulan untuk 

menunjang kehidupannya dalam rangka mencari nafkah. 
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d. Minat dan dukungan adalah pertukaran sumber daya diantara sekurang-

kurangnya dua individu dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan si 

penerima (Rachmadahniar, 2005) 

e. Media adalah alat-alat untuk mempermudah penerimaan pesan-pesan 

kesehatan bagi masyarakat atau klien (Machfoedz dkk, 2005). 

f. Pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan 

upaya kesehatan (Notoatmodjo, 2003). 

 

G. Intervensi dan Instrumentasi 

1. Instrumen 

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan 

WUS dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa kuesioner yang diberikan 

kepada Ibu. Kuesioner dalam penelitian ini berbentuk Dichotomis Choice yaitu 

dalam pertanyaan disediakan 2 jawaban (benar atau salah) dan responden hanya 

memilih satu diantara jawaban tersebut (Notoatmodjo, 2005). Data sekunder 

didapat dari data statistik kependudukan di Kelurahan Joho. 

Agar diperoleh data yang valid dan reliabel, maka kuesioner diuji terlebih 

dahulu dengan uji validitas dan reliabilitas. 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah pengukuran dan pengamatan yang berarti prinsip 

keandalan instrumen dalam mengumpulkan data, instrumen harusnya 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Nursalam, 2008). Uji validitas dalam 

penelitian ini menggunakan Pearson Product Moment, dan diolah dengan 

program SPSS versi 16.0. 
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Setelah dilakukan uji validitas kuesioner terhadap 22 responden 

didapatkan hasil 21 soal valid dari 30 soal yang diujikan. Sembilan soal yang tidak 

valid dibuang, yaitu soal nomor 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 29. Soal dikatakan 

valid jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 (Arikunto, 2006). 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk mengetahui bahwa kuesioner tersebut dapat 

dipercaya sebagai alat ukur penelitian, maka dilakukan uji reliabilitas 

menggunakan rumus Spearman-Brown dan diolah dengan program SPSS     versi 

16. 

Hasil uji reliabiltas diperoleh harga r = 0,593. Kuesioner dikatakan reliabel 

jika harga r > 0.428 (Arikunto, 2006). 

2. Cara pengukuran 

Cara pengukuran dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan. Kuesioner diisi sendiri oleh responden. 

 

H. Rencana Analisis Data 

1. Rencana pengolahan data menurut Budiarto (2002) 

a. Editing (pemeriksaan data) yaitu memeriksa data yang telah dikumpulkan baik 

berupa daftar pertanyaan, kartu, atau buku register. 

b. Coding (pemberian kode) yaitu semua variabel diberi kode terutama data 

klasifikasi untuk mempermudah pengolahan. 

c. Tabulating (penyusunan data) yaitu pengorganisasian data agar dengan mudah 

dapat dijumlah, disusun, ditata untuk disajikan dan dianalisa. 

2. Analisa data 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

xxxviii 
 

Variabel-variabel yang ada dianalisa secara deskriptif dengan menghitung 

distribusi frekuensi dan proporsi untuk mengetahui karakteristik dari subjek 

penelitian. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan narasi 

Data tentang dua variabel yaitu pengetahuan tentang kanker serviks dan 

partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker serviks, dianalisis dengan 

menggunakan Chi Square test pada tingkat kepercayaan 95 % dan diolah dengan 

SPSS versi 16. 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 
 
 
 

Setelah dilakukan penelitian terhadap 155 responden mengenai pengetahuan 

tentang kanker serviks dan partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker 

serviks di Kelurahan Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, maka 

didapatkan hasil penelitian, analisis data, dan pengujian hipotesis sebagai berikut: 

A. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah wanita usia subur (WUS) yang 

berada di Kelurahan Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo 

sejumlah 155 responden dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

Umur (tahun) Jumlah responden Persentase (%) 

23 – 30 

31 – 40 

70 

55 

45,2 

35,5 
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41 – 50 30 19,4 

Total 155 100 

Sumber: Data Primer, 2010 

Berdasarkan tabel 4.1, dapat dilihat bahwa responden dengan usia            

23 – 30 tahun merupakan responden dengan jumlah terbanyak yaitu sebesar 

45,2%. 

 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Jumlah responden Persentase (%) 

IRT (Ibu Rumah Tangga) 

PNS (Pegawai Negeri Sipil) 

Swasta 

Wiraswasta 

97 

3 

48 

7 

62,6 

1,9 

31,0 

4,5 

Total 155 100 

Sumber: Data Primer, 2010 

Berdasarkan tabel 4.2, terlihat bahwa 62,6% responden tidak memiliki 

pekerjaan atau hanya sebagai ibu rumah tangga. 

 

Tabel 4.3 Distribusi Pengetahuan Tentang Kanker Serviks 

Pengetahuan Tentang Kanker 

Serviks 

Jumlah 

responden 

Persentase (%) 

Baik 

Cukup 

37 

78 

23,9 

50,3 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

xl 
 

Kurang 40 25,8 

Total         155 100 

Sumber: Data Primer, 2010 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang kanker 

serviks di Kelurahan Joho Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo 

tergolong cukup yaitu sebesar 50,3%. 

 

Tabel 4.4  Distribusi Partisipasi Wanita Dalam Program Deteksi Dini Kanker 

Serviks 

Partisipasi Wanita dalam Program 

Deteksi Dini Kanker Serviks 

Jumlah 

responden 

Persentase (%) 

Ya 

Tidak 

14 

141 

9,0 

91,9 

Total 155 100 

Sumber: Data Primer, 2010  

Berdasarkan tabel 4.4, jumlah responden yang berpartisipasi dalam 

program deteksi dini kanker serviks sebanyak 14 orang atau hanya sebesar 9%. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden di Kelurahan Joho, 

Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo tidak berpartisipasi dalam 

program deteksi dini kanker serviks. 

 

Tabel 4.5 Distribusi Alasan Responden Tidak Berpartisipasi dalam Program 

Deteksi Dini Kanker Serviks 
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Alasan Responden Tidak Berpartisipasi 

Dalam Program Deteksi Dini Kanker Serviks 

Jumlah 

responden 

Persentase 

(%) 

Tidak tahu 

Jauh dari rumah 

Malas 

Takut 

Tidak Punya Uang 

71 

6 

14 

36 

14 

50,4 

4,3 

9,9 

25,5 

9,9 

Total 141 100 

Sumber: Data Primer, 2010  

Berdasarkan tabel 4.5, mayoritas alasan responden tidak berpartisipasi 

dalam program deteksi dini kanker serviks adalah tidak tahu yaitu sebesar 50,3% 

atau 71 responden dari total 141 responden yang tidak mengikuti deteksi dini 

kanker serviks. 

 

Tabel 4.6  Distribusi Jenis Deteksi Dini Kanker Serviks berdasarkan Partisipasi 

Responden 

Jenis Deteksi Dini Kanker 

Serviks 

Jumlah responden Persentase (%) 

Tes HPV 

Pap Smear 

IVA Tes 

Servikografi 

Lainnya 

- 

8 

6 

- 

- 

0 

57,1 

42,9 

0 

0 

Total 14 100 
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Sumber: Data Primer, 2010 

Berdasarkan tabel 4.6, deteksi dini kanker serviks yang paling banyak 

diikuti yaitu pap smear sebanyak 8 responden atau sebesar 57,1%. Selanjutnya, 

deteksi dini kanker serviks dengan IVA tes sebanyak 6 responden atau sebesar 

42,9%. 

 

 

 

 

Tabel 4.7 Distribusi Tempat Deteksi Dini Kanker Serviks berdasarkan 

Partisipasi Responden 

Tempat Deteksi Dini Kanker Serviks Jumlah 

responden 

Persentase (%) 

RS 

Puskesmas 

Bidan Praktik 

Dokter Praktik 

Laboratorium 

3 

5 

3 

1 

2 

21,4 

35,7 

21,4 

7,1 

14.3 

Total 14 100 

Sumber: Data Primer, 2010 

Berdasarkan tabel 4.7, sebagian besar responden melakukan deteksi dini 

kanker serviks di Puskesmas yaitu sebesar 35,7% atau sebanyak 5 responden 

dari total 14 responden yang berpartisipasi dalam program deteksi dini kanker 

serviks. 
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Tabel 4.8 Distribusi Asal Keputusan Partisipasi Responden dalam Program 

Deteksi Dini Kanker Serviks 

Asal Keputusan Partisipasi Responden 

dalam Program Deteksi Dini Kanker Serviks 

Jumlah 

responden 

Persentase 

(%) 

Tenaga Kesehatan 

Sendiri 

Suami/orang lain 

4 

9 

1 

28,6 

64,3 

7,1 

Total 14 100 

Sumber: Data Primer, 2010 

Berdasarkan tabel 4.8, sebagian besar responden melakukan deteksi dini 

kanker serviks karena keputusan sendiri yaitu sebesar 64,3% atau sebanyak        

9 responden dari total 14 responden yang berpartisipasi dalam program deteksi 

dini kanker serviks. 

 

Tabel 4.9  Distribusi Lama Partisipasi Responden dalam Program Deteksi Dini 

Kanker Serviks 

Lama Partisipasi Responden Jumlah responden Persentase (%) 

Kurang dari 1 tahun 

1 – 3 tahun 

Lebih dari 3 tahun 

3 

7 

4 

21,4 

50 

28,6 

Total 14 100 

Sumber: Data Primer, 2010 
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Berdasarkan tabel 4.9, sebagian besar responden telah berpartisipasi dalam 

program deteksi dini kanker serviks dalam jangka waktu 1 – 3 tahun, yaitu 

sebesar 50% atau sebanyak 7 responden dari total 14 responden yang 

berpartisipasi dalam program deteksi dini kanker serviks. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.0 Distribusi Tingkat Kerutinan Responden dalam Program Deteksi Dini 

Kanker Serviks 

Tingkat Kerutinan Responden 

dalam Program Deteksi Dini 

Kanker Serviks 

Jumlah responden Persentase (%) 

Rutin, 1 x setahun 

Tidak Rutin 

Hanya 1 x saja 

5 

5 

4 

35,7 

35,7 

28,6 

Total 14 100 

Sumber: Data Primer, 2010 

Berdasarkan tabel 5.0, tingkat kerutinan responden yang berpartisipasi 

dalam program deteksi dini kanker serviks baik rutin atau tidak rutin mempunyai 

presentase yang sama yaitu sebesar 35,7% atau sebanyak 5 responden. 
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Tabel 5.1  Distribusi Tingkat Kepentingan Responden dalam Program Deteksi 

Dini Kanker Serviks 

Tingkat Kepentingan 

Responden dalam Program 

Deteksi Dini Kanker Serviks 

Jumlah responden Persentase (%) 

Penting 

Tidak Penting 

14 

- 

100 

0 

Total 14 100 

Sumber: Data Primer, 2010  

Berdasarkan tabel 5.1, semua responden beranggapan bahwa program 

deteksi dini kanker serviks penting. Hal ini ditunjukkan dengan presentase 100% 

atau semua responden yang berpartisipasi dalam program deteksi dini kanker 

serviks menjawab penting. 

 

Tabel 5.2 Distribusi Keinginan Responden untuk Berhenti Berpartisipasi dalam 

Program Deteksi Dini Kanker Serviks 

Ada/tidaknya keinginan 

responden untuk berhenti 

berpartisipasi dalam program 

deteksi dini kanker serviks 

Jumlah responden Persentase (%) 

Ada 

Tidak 

2 

12 

14,3 

85,7 

Total 14 100 

Sumber: Data Primer, 2010  
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Berdasarkan tabel 5.2, mayoritas responden tidak memiliki keinginan 

untuk berhenti berpartisipasi dalam program deteksi dini kanker serviks. Hal ini 

ditunjukkan dengan presentase 85,7% atau sebanyak 12 responden dari total     

14 responden yang berpartisipasi dalam program deteksi dini kanker serviks. 

Terdapat 2 responden yang memiliki keinginan untuk berhenti berpartisipasi 

dalam program deteksi dini kanker serviks. Kedua responden memiliki alasan 

yang sama yaitu alasan ekonomi. 

 

 

B. Hasil Analisis 

Tabel 5.3 Distribusi pengetahuan kanker serviks dengan partisipasi wanita dalam 

program deteksi dini kanker serviks 

 Partisipasi Wanita dalam 

Program Deteksi Dini 

Kanker Serviks 

Jumlah 

Ya Tidak 

Pengetahuan tentang 

kanker serviks 

Baik 5  (3,2%) 32 (20,6%) 37 

Cukup 9  (5,8%) 69 (44,5%) 78 

Kurang 0  (0%) 40 (25,8%) 40 

Jumlah 14  141 155 
 

Sumber: Data Primer, 2010  

Tabel 5.3 menunujukkan bahwa mayoritas responden yang memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang kanker serviks menyatakan tidak berpartisipasi 
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dalam program deteksi dini kanker serviks yaitu sebesar 44,5% atau                  

69 responden. 

Setelah dilakukan uji statistik dengan chi square test melalui program 

SPSS 16.0, didapatkan nilai r= 20,219 lebih besar dari nilai r tabel= 5,99. dan 

nilai signifikansi p= 0,000 atau dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi 

p<0,05. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan kanker serviks dengan partisipasi wanita dalam program deteksi 

dini kanker serviks.  

 

 

BAB V 

PEMBAHASAN 
 
 
 

Dalam penelitian ini, peneliti mengukur hubungan pengetahuan tentang 

kanker serviks dengan partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker serviks  

di Kelurahan Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo kepada                

155 responden yang sesuai kriteria inklusi dengan menggunakan kuesioner. Menurut 

Notoatmodjo (2003), pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara 

atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek 

penelitian atau responden. Responden yang dimaksud yaitu wanita usia subur (WUS) 

dengan rentang umur 23-50 tahun, sudah menikah, dan bersedia dijadikan subjek 

penelitian. Menurut Heryudarini (2010), WUS adalah wanita dengan fungsi organ 

reproduksi yang telah siap untuk proses fertilisasi, sebagian besar dalam rentang 
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umur 15-50 tahun. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil responden dengan 

rentang umur minimal 23 tahun karena umur tersebut merupakan batas minimal 

umur wanita yang sudah menikah yang tercatat di data statistik kependudukan 

Kelurahan Joho. 

Berdasarkan tabel 4.3, pengetahuan responden tentang kanker serviks 

tergolong cukup yaitu sebesar 50,3% (78 responden). Hal ini disebabkan karena 

sebagian besar responden yang berada dalam rentang umur 23-30 tahun yaitu 

sebanyak 70 responden (45,2%), tidak memiliki pengetahuan tentang kanker serviks 

dengan baik. Mereka mengatakan belum pernah mendapatkan penyuluhan langsung 

tentang kanker serviks dan deteksi dini kanker serviks. Selain itu, mayoritas 

responden  mengaku tidak bekerja atau hanya sebagai ibu rumah tangga yaitu sebesar 

97 responden (62,6%). Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan Meliono (2007) 

bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh faktor media dan keterpaparan informasi. 

Notoatmodjo (2007) juga menyebutkan bahwa sosial ekonomi, pengalaman, dan 

informasi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. 

Berdasarkan tabel 4.4, distribusi partisipasi responden dalam program deteksi 

dini kanker serviks hanya sebesar 9% (14 responden). Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memiliki tingkat partisipasi yang rendah atau tidak 

berpartisipasi dalam program deteksi dini kanker serviks dengan presentase sebesar 

91,9% (141 responden). Alasan responden tidak berpartisipasi dalam program 

deteksi dini kanker serviks yaitu tidak tahu (50,4%), takut (25,5%), tidak punya uang 

(9,9%), malas (9,9%), dan jauh dari rumah (4,3%). Hal ini sesuai dengan teori yang 

diungkapkan oleh Ahdani (2004) bahwa partisipasi wanita dalam kesehatan 
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dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, dukungan, minat, sosial ekonomi, dan 

pelayanan kesehatan. 

Dari analisis data dengan chi square test pada tingkat kepercayaan 95% yang 

diolah dengan menggunakan program SPSS versi 16.0, diperoleh nilai r= 20,219 

lebih besar dari r tabel= 5,99 dan nilai probabilitas p=0,000 kurang dari p=0,05.    

Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang 

kanker serviks dengan partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker serviks. 

 Hasil penelitian ini diperkuat oleh Darnindro (2007) yang juga menemukan 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan sikap responden terhadap     

Pap Smear. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas 0,0012 < 0,05 

Penelitian yang dilakukan oleh Claeys tahun 2002 pada sampel 634 wanita 

Nicaragua, menyatakan rendahnya melakukan skrining pada wanita Nicaragua 

disebabkan beberapa variabel yaitu tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya 

pengetahuan mengenai pencegahan kanker serviks, dan tingkat ekonomi yang rendah 

merupakan alasan utama untuk tidak melakukan skrining. Bower pada tahun 2000 

juga mengatakan bahwa rintangan terbesar pada wanita yang tidak melakukan pap 

smear karena kurangnya pengetahuan, pendapatan, dan etnis (Rachmadahniar, 2005). 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang diungkapkan Meliono 

(2007) bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang mengenai kesehatan, 

semakin menyadarkan seseorang untuk berperilaku hidup sehat termasuk partisipasi 

wanita dalam program deteksi dini kanker serviks. Notoatmodjo (2007) juga 

mengungkapkan bahwa tingkatan pengetahuan ketiga yang tercakup dalam domain 

kognitif yaitu aplikasi (application) yang diartikan sebagai kemampuan untuk 
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menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. 

Partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker serviks merupakan suatu 

bentuk dari aplikasi (application) dalam tingkat pengetahuan tentang kanker serviks. 

Menurut WHO, salah satu strategi perubahan perilaku adalah pemberian 

informasi. Dengan memberikan informasi tentang kanker serviks dan bahayanya, 

maka didapatkan pengetahuan yang akan mempengaruhi sikap seseorang. Sikap yang 

positif menyebabkan wanita berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang 

dimilikinya, dalam hal ini adalah partisipasi wanita dalam program deteksi dini 

kanker serviks (Notoatmodjo, 2003). 

Berdasarkan dari teori pendukung, hasil penelitian, dan penelitian 

sebelumnya, maka peneliti berpendapat bahwa semakin baik pengetahuan tentang 

kanker serviks semakin baik pula partisipasi wanita dalam program deteksi dini 

kanker serviks. Dengan adanya pengetahuan yang lebih baik tentang kanker serviks 

dan permasalahannya, wanita dapat memahami bahaya kanker serviks dan 

pentingnya deteksi dini kanker serviks bagi kesehatannya sehingga bersedia untuk 

berpartisipasi aktif dalam program deteksi dini kanker serviks. 

 

BAB VI 

PENUTUP 
 
 
 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang “Hubungan Pengetahuan Tentang Kanker 

Serviks dengan Partisipasi Wanita Dalam Program Deteksi Dini Kanker Serviks 
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di Kelurahan Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan ibu tentang kanker serviks di Kelurahan Joho Kecamatan 

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tergolong cukup, yaitu sebanyak                 

78 responden atau sebesar 50,3% 

2. Partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker serviks di Kelurahan 

Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo tergolong kurang. 

Mayoritas ibu tidak ikut berpartisipasi dalam program deteksi dini kanker 

serviks yaitu sebanyak 91 responden atau sebesar 91,9%. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang kanker serviks 

dengan partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker serviks. Hal ini 

terlihat dari uji statistik dengan perhitungan Chi Square Test di mana nilai     

r= 20,219 (r>5,99) dan nilai signifikansi p= 0,000 (p<0,05). 

 

 

 

 

B. Saran 

1. Bagi Ibu atau Wanita Usia Subur (WUS) 

Bagi ibu-ibu di Kelurahan Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten 

Sukoharjo diharapkan lebih aktif untuk mengikuti penyuluhan tentang kanker 

serviks sehingga ibu bersedia untuk berpartisipasi dalam program deteksi dini 

kanker serviks yang diadakan oleh pemerintah. 
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2. Bagi bidan atau tenaga kesehatan 

Bidan atau tenaga kesehatan diharapkan untuk lebih meningkatkan 

pelatihan, penyuluhan, dan pemberian informasi kesehatan khususnya tentang 

kanker serviks secara menyeluruh agar masyarakat mengerti dan sadar tentang 

pentingnya mendeteksi dini kanker serviks dan bersedia untuk berpartisipasi 

dalam program deteksi dini kanker serviks. 

3. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo 

Sebagai bahan pertimbangan agar dapat memperbaiki, mempertahankan, 

dan meningkatkan pelayanan program deteksi dini kanker serviks di berbagai 

daerah khususnya di pelayanan kesehatan primer (primary health care) atau 

Puskesmas yang belum memiliki fasilitas untuk melaksanakan deteksi dini 

kanker serviks. 

4. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo khususnya di Kelurahan 

Joho, diharapkan lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi kesehatan 

untuk memberikan penyuluhan secara menyeluruh kepada warga Kelurahan 

Joho khususnya wanita usia subur tentang kanker serviks, serta memotivasi 

warganya untuk berpartisipasi dalam program deteksi dini kanker serviks. 
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